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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu ţelimo teoretično in empirično dokazati, da sta poleg motivacije učencev 

pedagoški lik učitelja in njegov odnos do glasbene vzgoje, močna dejavnika, ki prispevata k 

celostnemu razvoju učenca. V teoretičnem delu smo skozi njegovo osebnostno in izobrazbeno 

strukturo podrobneje predstavili lik učitelja. V tem okviru sta pomembna pedagoški čut in 

sistematično načrtovanje glasbenih ciljev, kjer učitelj močno vpliva na celosten razvoj 

otrokove osebnosti na različnih področjih razvoja. V nadaljevanju predstavljamo ţivljenjsko 

pot slovenskega skladatelja in pedagoga Janeza Kuharja ter analiziramo njegov pedagoški lik 

ter aktualnost njegovih del za sodoben glasbeni pouk. Podrobno opisujemo kriterije izbire 

kakovostnih glasbeno-umetniških vsebin, ki nudijo učencem moţnost za postopen in celosten 

razvoj. 

 

V empiričnem delu ugotavljamo mnenja učiteljev o sodobnem glasbenem pouku in 

samostojni izbiri glasbeno-umetniških vsebin. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji s 

svojim strokovnim, pedagoškim in didaktičnih znanjem nudijo kakovostno izhodišče za 

glasbeni razvoj in se ob tem posluţujejo tudi samostojne izbire glasbenih vsebin. Raziskava je 

vključevala tudi analizo pedagoškega dela in ustvarjalnega opusa Janeza Kuharja z vidika 

ustreznosti in uporabnosti v sodobnem glasbenem pouku. Ugotovili smo, da je njegovo 

glasbeno-pedagoško delo uglašeno s sodobnimi spoznanji glasbene didaktike. Izsledki 

raziskave odpirajo moţnosti za nadaljnja preučevanja vplivov glasbe na celostni in glasbeni 

razvoj in še posebej moţnost uporabe slovenske zborovske dediščine v vzgojno-

izobraţevalnem procesu.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: lik učitelja, celostni razvoj, Janez Kuhar, kriteriji izbire dobrih 

glasbeno-umetniških vsebin 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The diploma thesis attempts to provide theoretical and empirical evidence that the 

pedagogical character of a teacher and his/her attitude towards music education represents, in 

addition to motivation, an important factor in comprehensive development of the 

pupil/student. The theoretical part of the thesis includes a detailed description of the teacher 

and his/her personality and education structure. This involves in particular the teacher’s 

pedagogical instinct and systematic planning of music goals, where the teacher exercises 

significant influence on the comprehensive development of child's personality in various 

fields of progress. The thesis continues with the description of the life of Janez Kuhar, 

Slovenian composer and teacher, and the analysis of his pedagogical character and the 

relevance of his work for modern music education. The thesis also gives a detailed description 

of selection criteria for quality music art topics which give pupils/students the prospect of 

gradual and comprehensive progress. 

 

The empirical section of the thesis includes statements of teachers about contemporary music 

education and their autonomous selection of music art topics. The results of the survey show 

that by using the expertise, pedagogical and didactical skills the teachers play a crucial role in 

the development of music skills and are at the same time able to autonomously select music 

topics. The survey also includes the analysis of Janez Kuhar's work as a teacher and music 

composer from the viewpoint of its relevance and applicability for modern music education. 

Survey results confirm that Kuhar's creativity is tuned with the findings of modern music 

didactics. They constitute the framework for further studies on the influence of music on 

comprehensive and music development with particular focus on the applicability of Slovenian 

choral legacy in educational process.  

 

 

KEY WORDS: teacher's character, comprehensive development, Janez Kuhar, selection 

criteria for quality music art topics 
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UVOD 

 

Glasbi sledimo od vsega začetka in je univerzalni jezik, ki ga razume prav vsak, naj bo to 

otrok v materinem trebuhu, učenec v šoli, najstnik ali pa odrasel človek. Pesem tako v 

poslušalcu kot izvajalcu vzbuja različna čustva. Ravno zato je še toliko bolj pomembno, da je 

prvi pomembnejši oziroma resnejši stik z glasbo premišljeno načrtovan. Le tako načrtovan 

stik ob učitelju, ki ima ustrezna znanja, spretnosti, sposobnosti in karizmo, omogoča učencu v 

šoli postopni in celostni razvoj.  

 

V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili lik učitelja, skozi njegovo osebnostno in 

izobrazbeno strukturo. Več avtorjev različno opredeljuje oziroma razdela podobo učitelja, 

vsem pa sta skupna dva temeljna elementa; to so osebnostne lastnosti, ki niso učljive, ter 

izobrazba, ki jo učitelj pridobi in izpopolni v izobraţevalnem procesu. Z ustrezno izobrazbo, 

pedagoškim čutom in sistematičnem načrtovanjem glasbenih ciljev učitelj pomembno vpliva 

na celosten razvoj otrokove osebnosti. »Zveze med učnimi izkustvi, ki jih omogočajo pri 

glasbeni vzgoji raznolike glasbene dejavnosti, in učnimi postopki ter spremembami, do kateri 

pride pod njihovim vplivom, omogočajo razumevanje in pomenijo sistem klasifikacije, ki jo 

označujemo s pojmom taksonomija.« (Marentič Poţarnik, 1991. str. 14-15) Zato področje 

učnega razvoja razdelimo na tri kategorije: kognitivno, afektivno-socialno in psihomotorično. 

Na omenjenih področjih razvoja načrtujemo cilje poučevanja in učenja. Pri glasbeni vzgoji jih 

opredeljujemo z glasbenimi cilji, ki povedo, kako, oziroma na kakšen način se bodo učenci 

pod vplivom glasbene vzgoje in glasbenih dejavnosti spremenili. Opisali smo vsako 

kategorijo razvoja in podali različne primere glasbenih ciljev na vseh treh omenjenih 

področjih razvoja.  

 

V nadaljevanju smo kot dober primer učiteljskega lika navedli skladatelja otroških pesmi 

Janeza Kuharja, katerega 100-to obletnico rojstva praznujemo v letu 2011. Predstavili smo 

njegovo ţivljenje in delo. Ker smo ţeleli dobiti vpogled v Kuharjevo pedagoško delo, smo 

obiskali njegovega nekdanjega učenca, ki nam je iz spominov na šolske dni zaupal, na kakšen 

način je nekoč Janez Kuhar vodil pouk. Osredotočili smo se na njegovo pedagoško zapuščino 

za otroke in pesemsko gradivo analizirali z vidika aktualnosti in uporabnosti za današnji pouk 

glasbene vzgoje. Podrobno smo opisali tudi kriterije izbire kakovostnih glasbeno-umetniških 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

 2 

vsebin, ki nudijo učiteljem moţnost, da izbirajo takšne vsebine, ki omogočajo postopen in 

hkrati celosten razvoj učencev.  

 

Na podlagi teoretičnega dela smo spoznali, da lik učitelja in ustrezno načrtovan pouk glasbene 

vzgoje s primerno oblikovanimi glasbenimi cilji vplivata na celostni učenčev razvoj. 

Omenjeno dejstvo ţelimo podpreti tudi s kvantitativno raziskavo. Empirični del diplomskega 

dela smo na podlagi praktičnih in teoretičnih spoznanj namenili učiteljem, ki v prvem triletju 

in 4. ter 5. razredu drugega triletja poučujejo glasbeno vzgojo. Glavni namen empiričnega 

dela raziskave je dobiti vpogled v stališča učiteljev glede učiteljskega lika in ugotoviti, ali 

glasbeno-pedagoško delo Janeza Kuharja ter njegov ustvarjalni opus, glede na čas, v katerem 

je deloval, še omogoča kakovostno podlago za sodoben glasbeni pouk in celosten razvoj. 

 

Vzporedno z raziskavo namenjeno učiteljem smo izvedli tudi raziskavo namenjeno staršem in 

učencem 3. razredov. Zanimalo nas je, kako starši vrednotijo splošne cilje predmeta in na 

kakšen način učenci doţivljajo pouk glasbene vzgoje. Predpostavljamo namreč, da je 

sodelovanje med učitelji in starši za celostni razvoj učenca ključnega pomena, hkrati pa 

poznavanje ciljev omogoča spremljanje napredka. Raziskave smo se lotili v upanju, da bodo 

dobljeni rezultati predvsem za učitelje dokazali pomembnost vpliva učiteljskega lika na 

celostni učenčev razvoj. Z rezultati pridobljenimi s strani staršev in učencev pa upamo, da 

smo dokazali, kakšna so njihova stališča povezana z glasbeno vzgojo.  
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1 LIK UČITELJA 

 

Lik oziroma podoba učitelja je v današnjem sodobno pedagoškem času zelo v ospredju. 

Velikokrat se sprašujemo, kakšen naj bo učitelj, kakšna znanja in osebnostne lastnosti naj 

ima, kakšna didaktična znanja uporablja pri svojem delu … Podoba učitelja je prepletena z 

mnoţico znanj in sposobnosti, ki so zelo široka in se med seboj velikokrat povezujejo. Tudi 

razrednemu učitelju, ki poučuje glasbo, lahko določimo več posameznih strukturnih 

elementov.  

 

Strugar (1993) v svojem delu loči strukturne elemente na dva sklopa – osebnostna struktura 

učiteljev in pedagoška oziroma izobrazbena struktura učitelja. V prvo skupino sodijo 

osebnostne lastnosti učitelja, ki niso učljive (temperament, značaj, motivacija, sposobnosti) v 

drugo skupino pa tisti elementi, ki jih je mogoče pridobiti in izpopolniti v izobraţevalnem 

procesu (strokovna izobrazba, splošna izobrazba, pedagoška in didaktična izobrazba). 

 

1. 1 Osebnostna struktura učitelja 

Preučevanje osebnostnih struktur je zapleten in kompleksen pojav. S problemom ustreznega 

poimenovanja osebnosti se srečamo v vsakdanjem ţivljenju, ko pojem uporabljamo precej 

nedosledno. Hitro se nam zgodi, da posamezniku na podlagi prvega vtisa in nepoznavanja 

dejstev pripišemo kakšno neustrezno osebnostno oznako. Vendar pa, tako kot pravi Musek, 

takšno označevanje in presojanje osebnosti v znanstveni rabi ne prihaja v poštev, saj mora biti 

definiranje osebnosti enoznačno in stvarno, presojanje osebnosti pa objektivno in zanesljivo. 

(Musek, 1993) 

 

Osebnostno strukturo učitelja je na štiri osebnostne karakteristike v svojem članku razčlenila 

tudi Čagranova (1995). Te so:  

 temperament, 

 značaj, 

 motivacija, 

 sposobnosti. 
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1. 1. 1 Temperament 

Z besedo temperament označujemo tiste načine obnašanja, ki so značilni za posameznika, h 

katerim se nagiba v različnih situacijah. Prav zaradi omenjenih načinov vedenja oz. reagiranja 

se tudi posamezniki med seboj razlikujemo. Naš temperament pogojuje naše čustveno 

reagiranje, vpliva na način komunikacije z drugimi, na medsebojne odnose in na naše 

ţivljenje nasploh.  

 

Najpogosteje za označevanje temperamenta uporabljamo delitev le-tega na tipe, ki jih je 

uvedel Hipokrat, njegov nauk pa je v 2. st. n. št. dopolnil drugi najslavnejši medicinec antike 

Galen. (Musek, 1993) Navedena avtorja sta govorila o štirih osnovnih tipih temperamenta: 

koleričnem, sangviničnem, flegmatičnem in melanholičnem. Omenjeni štirje tipi so podlaga 

najrazličnejših načinov obnašanja, ki jih opaţamo pri sebi in pri drugih. V njih pa se odraţajo 

tri velike dimenzije: introvertnost – ekstravertnost, čustvena stabilnost – čustvena labilnost ter 

optimizem − pesimizem. Tako predpostavljamo, da je za poklic učitelja pomembnejša in 

primernejša učiteljeva ekstravetrnost, ki se kaţe v njegovi usmerjenosti navzven, druţabnosti, 

komunikativnosti, hitri prilagodljivosti, ekspresivnosti, emocionalni toplini ter optimizmu. Pri 

dimenziji čustvene stabilnosti – čustvene labilnosti pa učiteljeva čustvena stabilnost, ki se 

odraţa predvsem v mirnem, razsodnem, čustvenem reagiranju, v zanesljivosti, energičnosti, 

neodvisnosti in samozavesti. (Čagran, 1995) 

 

1. 1. 2 Značaj 

Značaj obsega posamezna stališča in vrednote, obenem pa predstavlja celoten sistem 

osebnostnih lastnosti, ki določajo, kako posameznik ravna v zvezi z moralnimi načeli in 

normami druţbe, v kateri ţivi. Razvitost značaja se pokaţe predvsem v konfliktnih situacijah, 

v katerih moramo izbrati med zadovoljitvijo lastnih potreb in med pomočjo drugim, da 

uresničijo svoje cilje. (Marentič Poţarnik, 1980)  

 

»Vsak posameznik izoblikuje svoj značaj na podlagi vzgoje, učenja, vplivov iz okolja in na 

podlagi lastne nevrofiziološke danosti.« (Rotar Pance, 1999, str. 33) Med novejše značajske 

tipologije sodi Sprangerjeva tipologija. Spranger (v Musek, 1993) je bil namreč prepričan, da 

so vrednote tisti prikriti ali neprikriti cilj, ki usmerjajo dejavnost in teţnje vsakega 

posameznika.  
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Tipe značajev je razdelil na 6 kategorij: teoretski, ekonomski, estetski, socialni, politični in 

religiozni. Z vsakim od omenjenih značajskih tipov pa je povezal osnovno vrednoto: resnico, 

korist, lepoto, ljubezen, oblast in sveto.   

 

Rotar Pance (1999) meni, da je uspešnost dela učitelja razrednega pouka odvisna tudi od 

učiteljevega značaja. Učitelj posredno in neposredno s svojimi dejanji vpliva na osebnostni 

razvoj učencev in s tem posledično tudi na njihov značaj. Učenci ga zaznavajo in vrednotijo v 

vseh situacijah, pridobljeni vtisi pa, kot smo ţe omenili, vplivajo tudi na njihov osebnostni 

razvoj. Ustvarjalnost, empatija, komunikativnost, optimizem so le nekatere značajsko 

zaţelene lastnosti pri učitelju razrednega pouka.  

 

1. 1. 3 Motivacija 

Učitelj, ki ima dobro razvite intelektualne in značajske lastnosti, je na prvi pogled odličen 

učitelj. Vendar pa brez motivacije, ki naj bo notranja ali zunanja, ne more biti resnično 

uspešen v svojem poklicu. Marentič-Poţarnik (1980, str. 81) opredeli motivacijo kot: »proces 

izzivanja (zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in 

uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji.«  

 

»Motivi povzročajo delovanje posameznika, ki se nagiba ali odvrača od določenih ciljev, 

obenem pa razvija nove motive in lastne potrebe, s katerimi se prilagaja novim spoznanjem. 

Motivi posameznika za dosego cilja so lahko vrojeni oziroma naučeni, pridobljeni. Če so le-ti 

negativni in je tudi vzpodbuda okolja negativna, to ne koristi samozavesti in samozaupanju ter 

predstavi o samem sebi ter razvijanju motivacije za izobraţevanje.« (Krajnc, 1982, str. 157) 

 

Pri učiteljskem poklicu nas ne zanimajo univerzalni motivi, ampak posebni, ki so povezani 

prav z učiteljskim poklicem. Učitelju naj bo njegovo delo cilj in ne sredstvo za doseganje 

uglednejšega druţbenega statusa, boljšega materialnega poloţaja, ampak naj bo to svobodno 

delo, ki temelji na avtonomni, notranji motivaciji. S pozitivno notranjo motivacijo učitelj kaţe 

interese za: optimalno razvijanje lastnih in učenčevih potencialov ter za raziskovanje lastne 

pedagoške prakse in s tem v zvezi za njeno posodabljanje. (Čagran, 1995) 

 

Rotar Pance (1999) omenja, da ima motivacijska naravnanost učiteljev glasbe izjemen pomen, 

saj njen vpliv ni omejen le na kakovost in obseg posameznikovega glasbeno-pedagoškega 
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delovanja, temveč se širi tudi na generacije učencev. Učitelji glasbe se pojavljajo kot modeli 

in tako sooblikujejo motivacijsko naravnanost učencev za glasbeni pouk in glasbo na splošno.  

 

1. 1. 4 Sposobnosti 

Sposobnosti so osebne značilnosti, ki pomenijo potencial za doseţke in za uspešnost; so 

psihofizične zmoţnosti, ki poleg znanja, motivacije in drugih lastnosti vplivajo na uspešnost 

in stopnjo naših doseţkov. (Musek, 1993) Poznanih je več vrst sposobnosti, predvsem pa 

največkrat govorimo o dveh vrstah sposobnosti: telesnih ali fizičnih in duševnih ali psihičnih.  

Spremembo o številu inteligenc je predstavil Gardner (1995), ki pravi, da nimamo le ene 

inteligence, temveč jih imamo sedem:  

 jezikovno inteligenco, 

 glasbeno inteligenco, 

 logično-matematično inteligenco, 

 prostorsko inteligenco, 

 telesno-gibalno inteligenco, 

 osebno inteligenco, 

 medosebno inteligenco. 

Omenjene inteligence so bolj ali manj dane vsem ljudem, njihova prepoznavnost pa je 

odvisna od tega, kako določeno področje razvijamo.  

 

Kot omenja Peskova (1997) je razvijanje glasbenih sposobnosti eden izmed pomembnih ciljev 

glasbene vzgoje in izobraţevanja na vseh stopnjah šolanja, zato je pomembno, da ima tudi 

učitelj razrednega pouka, ki poučuje glasbo, dobro razvite omenjene sposobnosti. Sposobnosti 

so, prav tako kot tudi druge psihične lastnosti, posledica prirojenih zasnov in jih lahko 

razvijamo le v procesu aktivne interakcije posameznika in okolja, v procesu dejavnosti in 

njenega usmerjanja. Rotar Pance (1999) poudarja, da učiteljeva uspešnost pri vsakdanjem 

delu v razredu ni povezana le z njegovimi glasbenimi sposobnostmi, temveč je odvisna tudi 

od njegovih kompleksnih sposobnosti.  

 

Eno izmed najbolj kompleksnih razumevanj glasbenih sposobnosti zasledimo pri Paulu 

Michelu. (Pesek, 1997) Med glasbenimi sposobnostmi je razlikoval pet skupin:  

 slušna analiza, 

 kinestetični občutki in predstave, 
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 spominske sposobnosti, 

 motorične sposobnosti, 

 duhovne sposobnosti. 

 

V prvo omenjeno skupino so uvrščene sposobnosti za razlikovanje tona ter sposobnosti za 

razlikovanje tonskega trajanja in intenzitete. V to skupino sodi tudi sposobnost za analizo 

glasbene celote, kamor spadajo zaznave za melodične in harmonske komplekse ter zaznave za 

ritmično razčlembo. Pri kinestetičnih občutkih in predstavah gre predvsem za občutek gibanja 

in predstavljanja. Sem uvrščamo pevski aparat ter okončine trupa. Spominske sposobnosti so 

določene z značajem glasbene dejavnosti. To so spomin za kakovost, intenziteto in dolţino 

tona, tonskih vrst in tonskih kompleksov. Motorične sposobnosti, ki so opredeljene v četrti 

skupini, sestavljajo sposobnosti, ki omogočajo prenos zvočne slike na instrument oziroma 

glas. Zadnja, peta skupina, zajema duhovne sposobnosti, ki imajo velik vpliv na glasbene 

sposobnosti. Znotraj njih sta pomembni predvsem fantazija in mišljenje. Gre torej za 

sposobnost razumevanja in dojemanja glasbene vsebine in pa sposobnost razumevanja 

zgradbe kompozicije. Slosar (1996, str. 71 ) deli glasbene sposobnosti na melodični, ritmični 

in harmonski posluh ter pravi, da so to »temeljni dejavniki uspešnosti učiteljev pri glasbeni 

vzgoji.« 

 

1. 2 Izobrazbena struktura učitelja 

Poleg osebnostne strukture učitelja, ki smo jo podrobneje predstavili v začetku poglavja, je lik 

učitelja odvisen tudi od njegove izobrazbene strukture. V omenjenem podpoglavju bomo 

predstavili omenjene strukture in njihove posamezne lastnosti. Tako kot navaja Strugar (1993) 

sodi v izobrazbeno strukturo učiteljevo splošno, strokovno, pedagoško in didaktično znanje. 

Model, ki ga navaja Čagran (1995), prav tako izpostavi tri izobrazbene strukturne elemente: 

strokovno izobrazbo, splošno izobrazbo, pedagoško, psihološko, didaktično in specialno-

didaktično izobrazbo. 

 

1. 2. 1 Strokovna izobrazba 

Učitelji potrebujejo visoko strokovno izobrazbo, da bi pri učencih pridobili status prave, 

strokovne avtoritete. (Čagran, 1995) Mnogi učitelji se ne zavedajo, da zgolj poznavanje 

vsebin, ki so vezane na pouk, posameznika še ne naredijo za strokovnjaka. Čarganova 
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opozarja, da je za pridobitev strokovne avtoritete pomembno, da zna učitelj odgovoriti na 

vprašanja, ki izvirajo iz učenčevega neposrednega okolja ali iz najrazličnejših medijev, ki 

učencu posredujejo večje količine informacij. Posameznik se izobraţuje celo ţivljenje, 

vsebine prične sistematično spoznavati ob vstopu v šolo, kjer se najprej sooči s splošnim, 

občim znanjem, nato pa se le-to znanje razširi in poglablja. Tudi bodoči učitelji razrednega 

pouka svoje strokovno znanje najrazličnejših področij pridobijo s šolanjem na fakulteti, 

vendar pa jim je laţje, če so se z določenim področjem seznanili ţe pred šolanjem na fakulteti.  

Splošna glasbena vzgoja je bila večini bodočih učiteljev zagotovljena le na osnovni šoli, ker v 

srednjih šolah ni bilo obveznega splošnega glasbenega izobraţevanja. (Slosar, 1995) 

 

Neenakosti v kakovosti in količini glasbenega poučevanja kaţejo na velike razlike v 

glasbenem razvoju in posledično tudi v strokovnem znanju. Raziskava, ki jo je opravil Slosar 

v letih 1994/95 je pokazala na prej omenjene razlike v glasbenih sposobnostih, spretnostih, 

ustvarjalnosti in znanjih, torej v vseh tistih glasbenih lastnostih, ki so pomembne za uspešnost 

pri glasbeni vzgoji.  

 

Danes se od učitelja razrednega pouka pričakuje, da je »glasbeno strokovno usposobljen, kar 

pomeni, da ima razvite glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja, da je občutljiv za vrednost 

v glasbenih vsebinah in dejavnostih ter odgovoren do glasbenega razvoja učencev in da pri 

njem izstopa glasbena ustvarjalna naravnanost ter da ima glasbeno-didaktična znanja.« 

(Slosar, 1997, str. 234) 

 

1. 2. 2 Splošna izobrazba 

»Učitelj nedvomno potrebuje široko splošno znanje, še posebno s področja znanosti, 

umetnosti in tehnike. Ne le zato, ker o tem poučuje, temveč tudi zato, da lahko vpliva na širše 

interese učencev.« (Strugar, 1993, str. 20) 

 

Široka splošna izobrazba omogoča učitelju, da sam spremlja razvoj znanosti, tehnike, 

tehnologije, sprejema novosti, se jim prilagaja in jih hkrati argumentirano zavrača. (Čargan, 

1995) V zavedanju, da učitelj ni vseveden, ne vidimo nič slabega, vendar pa menimo, da si 

noben učitelj ne bi smel dovoliti, da bi ga učenci »poučevali« in mu  tako predstavljali  glavni 

vir splošnih podatkov. Zato je pomembno učiteljevo vseţivljenjsko učenje, saj le na takšen 

način lahko povezuje vsebine svojega strokovnega področja neposredno z ţivljenjem. Učitelj, 
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ki se je zmoţen prilagajati novostim ter jih sprejemati oziroma argumentirano zavračati, 

zmore interdisciplinarni pristop poučevanja. Tako kot še omenja Čagranova (1995), učitelj z 

lastno široko razgledanostjo predvsem spontano, nenamerno usmerja učence k sprejemanju in 

vrednotenju doseţkov najrazličnejših vrst človekovega ustvarjalnega delovanja in jih 

spodbuja k njihovi aktivni udeleţbi pri nadaljnji izgradnji človekove materialne in duhovne 

dediščine. Nenehno izobraţevanje v današnjem času omogoča učitelju osebno in poklicno 

rast, zato se morajo učitelji tega dejstva močno zavedati.  

 

 »Vse znanje, ki ga učitelji glasbe uporabljajo pri vsakdanjem poučevanju v razredu, posredno 

pripomore k izobrazbeni širini njihovih učencev.« (Rotar Pance, 1999, str. 30) 

 

1. 2. 3 Didaktična in pedagoška izobrazba 

Učitelj je strokovnjak, ki veliko ve, vendar pa mora vedeti, kako in na kakšen način naj svoje 

strokovno znanje posreduje učencem. Dogaja se, da so razlage nekaterih učiteljev preveč 

strokovne in za učence nerazumljive. Pri takšnih učiteljih gre najverjetneje za primanjkljaj v 

poznavanju pedagoških, psiholoških in didaktičnih zakonitosti vzgojno-izobraţevalnega 

procesa. (Čagran, 1995) Vse tri komponente, ki jih omenja Čagranova, predstavljajo 

učiteljevo strokovnost, ki mu zagotavlja strokovno suveren in avtonomen poloţaj v razredu in 

druţbi nasploh.  

 

Znanja iz glasbene teorije, glasbene zgodovine, glasbenih vsebin, veščin glasbenega izvajanja 

in sodobne glasbene didaktike študentje razrednega pouka med študijem na fakulteti 

pridobivajo v okviru obveznih glasbeno strokovnih predmetov (primer PeF v Ljubljani): 

Glasba, Didaktika glasbene vzgoje I, II in III ter izbirnih predmetov: Instrumentalna igra I, II, 

III, Pevski zbor I, II, III, Slovenska ljudska glasbena dediščin I, II ter Zborovodstvo I, II. 

Teoretično znanje ni zadosti za uspešno poučevanje glasbene vzgoje v razredu, zato si na 

fakulteti profesorji prizadevajo, da študentom, poleg teoretičnega glasbenega znanja, 

omogočijo čim več praktičnih izkušenj. Preko pridobljenih izkušenj, zlasti na vajah, 

seminarjih in nastopih, si študentje bogatijo teoretično znanje, poglabljajo svoje izkušnje in 

preizkušajo sodobne glasbeno-didaktične pristope v praksi.  
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2 POMEN GLASBENE VZGOJE PRI CELOVITEM RAZVOJU 

OTROKOVE OSEBNOSTI 

 

Mnoge raziskave doma in po svetu (Campbell, 2004; Gardner, 1995; Gordon, 1997 po Zadnik 

2008; Borota, 2006 po Caf 2007; Rozman, 1994) so pokazale, da glasba izboljšuje otrokovo 

počutje, pripomore k izboljšanju imunskega sistema, lajša stres, spodbuja socialne interakcije, 

izboljša otrokove sposobnosti ter njegov razvoj. 

 

Janet Mills (1991) pravi, da ima glasbeno izobraţevanje večjo povezavo z izobraţevanjem 

otrok, kot pa s prenašanjem glasbene dediščine. O glasbi razmišlja kot o aktivni izkušnji, v 

kateri otroci glasbo izvajajo, predstavljajo in poslušajo. Zagovarja moţnost, da bi bili vsi 

otroci vzgajani v glasbenem okolju, zato meni, da je glasbena izobrazba potrebna in primerna 

za vse otroke. Poleg omenjenega mora biti tudi učni načrt po njenem mnenju usmerjen k 

individualnim glasbenim potrebam.  

 

Integracija intelektualnih, emocionalnih, socialnih in psihomotoričnih značilnosti otroka in 

njihov razvoj vključujejo metode celostnega učenja. Rezultat teh je višja stopnja aktivnosti 

učencev, ki vpliva na njihov celovitejši razvoj, hkrati pa je to znanje bolj uporabno, 

ţivljenjsko in trajno. Celostno učenje in poučevanje temelji na modelu »desetih čutov«, kar 

pomeni aktiviranje vseh petih čutno zaznavnih in petih predstavnih področij (vid, tip-gib, 

sluh, vonj, okus). Pri tem je učitelj predvsem organizator in usmerjevalec različnih aktivnosti. 

(Kroflič, 1999) 

 

»Sodobna glasbena vzgoja sledi celostnosti glasbeni vzgoji skozi kompleksno naravnani 

pouk, v katerem se glasbeni cilji, metode in vsebine povezujejo z drugimi predmetnimi 

področji in hkrati posegajo v otrokov razvoj na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in 

kognitivnem področju.« (Kafol, 2001, str. 13-14) 

 

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

psihomotoričnih sposobnosti potrjujejo tudi vmesni rezultati šestletne raziskave z naslovom 

»Vpliv intenzivne glasbene vzgoje na splošen in individualen razvoj otrok«, ki je od leta 1992 

potekala na petih osnovnih šolah v Berlinu. Pomembna ugotovitev je, da so učenci kljub 

dodatnemu času, ki so ga namenjali glasbenemu učenju, dosegali boljše uspehe tudi pri drugih 
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predmetih. Rezultati tako kaţejo, da je ukvarjanje z glasbo v pozitivni korelaciji z boljšim 

uspehom pri drugih predmetih. (Bastian, 1997  po Kafol, 2001) 

 

2. 1 Vpliv glasbe na kognitivni razvoj 

Kognitivni vidik glasbene vzgoje in izobraţevanja je najlaţje uresničljiv in merljiv, saj 

tovrstne cilje najhitreje opredelimo in preverjamo. Benjamin Bloom (1956) je izdelal osnovno 

taksonomijo učnih ciljev na kognitivnem področju. Učne cilje je hierarhično razvrstil v 

naslednjih šest stopenj: znanje, razumevanje, uporaba znanja, analiza, sinteza in evalvacija. 

Pomembno pri tej taksonomiji je, da učni cilji višje stopnje vključujejo tudi učne cilje niţje 

stopnje. Omenjeno taksonomijo uporabljajo pri glasbeni vzgoji Slosar (1998), Denac (2002) 

in Kafol (2001). 

 

V preglednici 1 so naštete taksonomske stopnje in njihove ravni, tako kot jih navaja Bloom 

(1956), opis ravni za področje glasbene vzgoje pa je povzet po Slosarju (1998) in Kafolovi 

(2004). Pri vsaki ravni je zapisan še en primer glasbenih ciljev. Z glasbenimi cilji torej 

izraţamo namen oziroma cilj glasbenega učenja. Glasbeni cilji povedo, kako se bodo učenci 

pod vplivom glasbene vzgoje in različnih glasbenih dejavnosti spremenili. »Z glasbeni cilji 

označujemo procese in doseţke glasbenega učenja.« (Kafol, 2001, str. 96) 

 

Tabela 1: Taksonomske stopnje kognitivnega razvoja 

Taksonomske stopnje  Opis ravni Glasbeni cilji 

ZNANJE  Učenec: 

Znanje posameznosti Vključuje  prepoznavanje in obnovo 

glasbenih izrazov in pojmov. 

- prepozna dolg in kratek 

ton. 

Poznavanje načinov 

ravnanja s 

posameznimi dejstvi in 

podatki 

Zajema poznavanje glasbenih podatkov, 

vendar še brez uporabe v glasbeni 

komunikaciji. 

- pozna glasbeni oznaki 

za naraščanje in 

pojemanje tona. 

Posplošeno znanje Zajema seznanjanje s pomembnimi 

zvezami med posameznimi glasbenimi 

pojavi z izhodiščem v konkretni zvočni 

informaciji.  

- prepozna tonske 

odnose: višje/niţje, 

daljše/krajše. 
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RAZUMEVANJE  Učenec: 

Prevajanje Učenec razume glasbeno informacijo, 

kar dokazuje z glasbenim izvajanjem, 

poslušanjem, ustvarjanjem in prenosom 

zvočnih zaznav v likovno, besedno ali 

gibalno sporočilo.  

- zvočne zaznave izraţa 

likovno ali gibalno.  

Interpretacija 

(razlaga) 

Učenec razume posamezne glasbene 

odnose glasbenega sporočila v njihovi 

povezanosti.  

- ob pozornem 

poslušanju loči 

spremljavo od vodilne 

melodije. 

Ekstrapolacija 

(predvidevanje) 

Učenec razume glasbeno sporočilo, ga 

interpretira in dopolni z lastnim 

glasbenim mišljenjem.  

- nadaljuje z zapisom 

besedila na dano 

melodijo. 

UPORABA  Učenec: 

 Učenec uporablja glasbene predstave v 

novih glasbenih situacijah. 

- zapiše melodijo ali 

ritem pesmi z likovnimi 

simboli. 

ANALIZA  Učenec: 

Analiza elementov Učenec razčleni elemente glasbenega 

sporočila in elemente gibalnega ter 

likovnega izraţanja ob glasbi. 

- razčleni glasbene 

elemente  (ritem, 

melodija …) pesmi. 

Analiza odnosov Učenec razčleni elemente glasbene 

informacije v odnosu do celote.  

- razume odnos med 

melodijo in spremljavo 

(pri izvajanju). 

Analiza 

organizacijskih načel 

Učenec razume odnose glasbenega 

sporočila z vidika celote, kar vodi v 

estetsko doţivljanje in vrednotenje. 

 

- ugotovi oblikovno 

strukturo pesmi.  

SINTEZA  Učenec:  

Izdelava pristnega 

sporočila 

Učenec ustvarjalno izraţa glasbena 

doţivetja in predstave. Glasbena 

sporočila pretvori v druge simbolne 

jezike. 

- ustvari melodijo na 

dano besedilo. 
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Izdelava načrta ali 

predloga za delo 

Učenec poveţe glasbena znanja 

različnih glasbenih dejavnosti in jih 

poveţe z drugimi estetskimi področji. 

- izdela načrt za glasbeno 

pravljico, v kateri poveţe 

glasbeno, gibalno, 

likovno izraţanje.  

Izdelava sistema 

abstraktnih odnosov 

Učenec skladno s stopnjo glasbenega in 

splošnega razvoja, po deduktivni in 

induktivni poti odkriva glasbeno 

resničnost. 

- ustvari glasbeno 

pravljico, v kateri poveţe 

različna področja 

estetskega izraţanja.  

VREDNOTENJE  Učenec:  

Vrednotenje na 

podlagi notranjih 

meril 

Učenec na podlagi jasnih, natančnih in 

razvojni stopnji ustreznih meril 

ovrednoti glasbeno sporočilo.  

- vrednoti pevsko 

interpretacijo glede na 

pevsko izreko in 

fraziranje. 

Vrednotenje na 

podlagi zunanjih meril 

Učenec kompleksno vrednoti glasbeno 

sporočilo po estetskih merilih, ki so 

skladna z njegovo razvojno stopnjo. 

- oceni izvajanje 

nastopajočih v glasbeni 

pravljici, na koncertu … 

 

Pri določanju kognitivnih ciljev pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji je predvsem 

pomembno, da poznamo splošne razvojne značilnosti kognitivnega razvoja otrok za določeno 

obdobje. Od 6-8 leta starosti je za otrokov kognitivni razvoj značilno: 

- celostno, nediferencirano znanje; 

- prehod od predoperativnega v konkretno (operativno) mišljenje; 

- razvoj osnovnih miselnih operacij (načelo ohranitve, zdruţevanja na temelju 

podobnosti in razvrščanja na temelju razlikovanja); 

- govor postaja element mišljenja; 

- sposobnost prepoznavanja zaznavnih kvalitet; 

- relativno kratka pozornost; 

- napreduje sposobnost pomnjenja. 

(Kafol, 2001) 

 

                                                

 

 

 Horvat, Magajna, 1989; Marjanovič, 1990; Labinowicz, 1989; Bee, 1992; Toličič, Smiljanič, 1979; 

Cunningham, 1993; Furlan, 1981; White, Notkin-White, 1985 po Kafol, 2001. 
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Oblikovanje zvočnih predstav je osnova glasbenega mišljenja. Po kognitivni taksonomiji ga 

spremljamo od osnovnega razumevanja glasbe na ravni zvočnega prepoznavanja pa vse do 

višjih stopenj, ki vključujejo vrednotenje in zvočno ustvarjanje. Glasbeno znanje je glede na 

celovitost procesov glasbenega učenja rezultat razvoja glasbenih sposobnosti in spretnosti. 

Glasbeno znanje vključuje pojme in glasbeni besednjak. (Kafol, 2001)  

Denačeva (2002) meni, da zahteva glasbeno ustvarjanje najvišjo stopnjo pozornosti in da 

glasbene dejavnosti vplivajo na razvoj pomnjenja, mišljenja, miselnih sposobnosti, razvoj 

govora ter slušnih zaznav in predstav.  

 

2. 2 Vpliv glasbe na afektivno-socialni razvoj  

Doseganje in oblikovanje afektivnih ciljev je v medsebojni povezanosti s posameznimi 

glasbenimi dejavnostmi. Omenjene povezave je opisala Kafolova (2004), ki pravi, da 

glasbeno izvajanje, poslušanje, ustvarjanje in glasbena znanja spodbujajo otrokov razvo j na 

afektivnem področju, to je na področju interesov, čustev, doţivljanja, medosebnih odnosov, 

pozornosti, spontanosti. Vsem naštetim področjem je Kafolova (2002) dodala še: razvijanje 

pozitivne samopodobe, samozaupanje, estetsko občutljivost in vrednotenje, pozitivna čustva 

ter veselje do glasbe.  

Podobne afektivne cilje lahko zasledimo tudi med splošnimi cilji v Učnem načrtu za glasbeno 

vzgojo (2004, str. 6): 

- vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe; 

- oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene kulture; 

- razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju. 

 

Peskova (1997) omenja, da je glasba umetnost, ki ideje in čustva izraţa preko zvokov in 

ritmov. Moč glasbe vzbudi v nas najgloblje emocije prav zaradi estetske dimenzije. 

 

Taksonomija vzgojno-izobraţevalnih ciljev je izoblikovana po petih stopnjah, ki so jih 

izdelali Krathwohl, Bloom in Masia (1964). V tabeli 2 so le-te povzete, vsaka od njih pa je še 

bolj podrobno razdelana na več ravni. Opis ravni za posamezno področje glasbene vzgoje je 

povzet po Slosarju (1998) in Kafolovi (2004). Omenjeno taksonomijo pa v svojih delih 

opisujeta tudi  Pesekova (1997) in Denacova (2002). 
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Tabela 2: Taksonomske stopnje afektivno-socialnega razvoja 

Taksonomske stopnje Opis ravni Glasbeni cilji 

SPREJEMANJE  Učenec: 

Zavedanje draţljaja Učenec se zave glasbenega draţljaja, 

vendar zanj še ne pokaţe zanimanja. 

- posluša glasbeno 

pravljico. 

Voljnost sprejemanja Učenec dopušča glasbeno situacijo, 

čeprav je do nje še čustveno nevtralen, 

vendar je nanjo pozoren. 

- opazuje način igranja na 

otroška glasbila. 

Kontrolirana ali 

usmerjena pozornost 

Učenec samostojno usmerja in nadzira 

svojo pozornost in jo dejavno usmerja v 

glasbene dejavnosti. 

 

- prepozna zvočne 

značilnosti, pojme, 

likovni zapis … 

ODZIVANJE  Učenec: 

Pasivno odzivanje Učenec se odziva na zvočne draţljaje, 

vendar potrebuje spodbudo. 

- na zunanjo pobudo 

posluša skladbo. 

Voljno odzivanje Učenec se prostovoljno odzove na 

spodbude iz glasbenega okolja. 

Učenčeva dejavnost je samoiniciativna.  

- prostovoljno sodeluje 

pri glasbenih dejavnostih. 

Odzivanje z 

zadovoljstvom 

Učenec se prostovoljno in s pozitivnimi 

čustvi vključi v glasbene dejavnosti.  

 

- rad sodeluje pri 

glasbenih dejavnostih.  

USVAJANJE 

VREDNOT 

 Učenec: 

Sprejemanje vrednote Učenec pripisuje sodelovanju v 

glasbenih dejavnostih določeno 

vrednoto, v katero še ni prepričan. 

- se zanima za ljudsko 

glasbo. 

Dajanje prednosti neki 

vrednoti 

Učenec se vedno bolj intenzivno 

zavzema za glasbene vrednote. 

- glede na svoj interes 

izbira glasbo za 

poslušanje. 

Zavzemanje za 

vrednoto 

Učenec se vztrajno in z veliko stopnjo 

gotovosti ukvarja z glasbeno 

dejavnostjo. 

 

- je ponosen, ker sodeluje 

v svoji glasbeni skupini. 
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ORGANIZIRANOST 

VREDNOST 

 Učenec:  

Konceptualizacija 

vrednot 

Učenec z argumenti zagovarja svoje 

glasbene vrednote, kar vključuje tudi 

višje procese glasbenega mišljenja. 

- estetsko vrednosti 

glasbeno izvajanje. 

Organiziranost 

vrednostnega sistema 

Organizacija glasbenih vrednot v 

skladen in uravnoteţen odnos je 

zahteven proces, ki v začetnem 

osnovnošolskem obdobju pomeni le 

perspektivo nadaljnjega učnega razvoja.  

 

- zna izbrati ustrezno 

glasbo za različne 

ţivljenjske trenutke. 

RAZVOJ  

CELOVITEGA 

ZNAČAJA 

  

Splošna usmerjenost Predpostavlja ţe izoblikovani glasbeni 

okus in estetska merila, po katerih 

posameznik ravna v različnih glasbenih 

situacijah.  

- ne nasede kritizerstvu. 

Karakterizacija Vključuje transfer posameznikovih 

glasbenih stališč in vrednost v odnosu 

do estetskih, ideoloških in drugih gibanj.  

 

 

Značilnosti afektivno-socialnega razvoja otrok od 6 do 8 leta starosti so: 

- otroci oblikujejo socialne veščine skozi igro; 

- prevladovanje močnih čustev, kot so npr. jeza, strah, veselje; napredujejo v 

obvladovanju čustev; 

- potreba po toplini, varnosti, individualni pozornosti in sprejetosti v skupini vrstnikov; 

- spontana ţelja po odkrivanju (učenju) – radovednost; 

- poveča se ţelja po uspešnosti, kar pogosto vodi v tekmovalnost; 

- pojavlja se ţelja pomagati drugim – altruizem. 1(Kafol, 2001) 

 

Glasba in glasbeno udejstvovanje sta zelo pomembna dejavnika socializacije posameznika. 

Poslušanje glasbe od poslušalca zahteva zbranost, osredotočenost; sodelovanje v pevskem 
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zboru, orkestru pa od udeleţenca prav tako zahteva medsebojno usklajevanje in prilagajanje. 

Več glasbenih izkušenj povečuje lastno izraţanje čustev in hkrati omogoča posamezniku, da 

postane dovzeten za opaţanje čustev drugih. Nenazadnje pa otrok ob glasbi razvija pojem o 

samem sebi in se, kot pravi Peskova (1997), kot osebnost vrašča v kulturno stvarnost, ki ga 

obdaja.  

V današnjem svetu glasba spremlja otroke povsod. Ne le v šoli, tudi v druţini, med prostim 

časom pri različnih interesnih dejavnostih so otroci deleţni stika z glasbo. V okolju, kjer nas 

obdajajo različne glasbene informacije, je še posebno pomembno, da razredni učitelj zna in 

zmore prepoznati in posredovati primerno glasbo svojim učencem.  

 

2. 3 Vpliv glasbe na psihomotorični razvoj 

Potreba po gibanju je v zgodnjih otroških letih ključnega pomena, zato tudi učni načrt 

glasbene vzgoje priporoča in omogoča gibalne dejavnosti in s tem posledično vpliva na 

učenčev psihomotoričen razvoj. Učenec namreč z gibanjem spontano izraţa svoje zvočne 

zaznave in občutja.  

 

V glasbenem razvoju so psihomotorične reakcije osnovi način otrokovega odzivanja na zvok. 

V zgodnjem šolskem obdobju so gibalni odzivi, v primerjavi z likovnimi ali besednimi izrazi, 

še prevladujoči. (Kafol, 2004) 

 

Pri glasbi so psihomotorični cilji vključeni v večino glasbenih dejavnosti. Cilji namreč 

omogočajo razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Neizogibni so na področju 

pevskega in inštrumentalnega izvajanja, saj gib sprošča zvoke. Dosegamo jih ob izraţanju 

glasbe in doţivljanju glasbenih predstav ter doţivetij skozi izrazni gib in ples. Informativno 

vlogo pa imajo na področju gibalnega ozaveščanja zvočnih predstav (fonomimika, izvajanje 

gibalnih aktivnosti na metrum ali ritmične vzorce, nakazovanje teţkih in lahkih dob). 

Nakazujejo torej prostor in čas. Informativni gibi pa lahko dobijo tudi razseţnost ustvarjanja 

in poustvarjanja. Glasbeni cilji psihomotoričnega področja so navzoči kot metoda učenja in 

kot učni doseţek, zato glasbena vzgoja na takšen način spodbuja gibalni razvoj učencev. 

Zaporedje spretnosti se tako razvija od grobih in večjih gibov do natančnejših in od 

nebesednih do besednih oblik sporočanja. (Koban Dobnik, 2005) 
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V veljavnem učnem načrtu (2004, str. 6) med splošnimi cilji glasbene vzgoje zasledimo cilje, 

ki so neposredno povezani z vplivom na psihomotorični razvoj učenca, kot so npr: 

- petje in igranje ter poustvarjanje vsebin; 

- izraţanje glasbenih doţivetij in predstav gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno; 

- aktivno poslušanje glasbe, doţivljanje in prepoznavanje njenih značilnosti … 

 

Psihomotorični vzgojno-izobraţevalni cilji se torej osredotočajo na spretnosti obvladovanja 

snovi in dejavnosti, ki zahtevajo nevromuskularno koordinacijo. (Koban Drobnik, 2005) 

 

Poznavanje razvojnih značilnosti učencev, tako pri kognitivnem, afektivo-socialnem in 

psihomotoričnem razvoju  omogoča kakovostno načrtovanje učnih ciljev. Za učence od 6-8 

leta starosti je za psihomotoričen razvoj značilno: 

- potreba po gibanju; 

- razvije se kombinirani prsni in trebušni način dihanja; 

- zaključi se razvoj temeljnih gibalnih zmoţnosti; 

- gibanje postaja vse hitrejše, trdnejše in natančnejše; 

- enolične gibalne dejavnosti otroka utrujajo; 

- izoblikujeta se desnoročnost in levoročnost; 

- kaţe se napredek v ravnoteţju; 

- poveča se nadzor zapestja in prstov na roki; 

- kaţe se napredek v razvoju fine motorike in mišične koordinacije; 

- natančno metanje predmetov v cilj. 1(Kafol, 2001) 

 

Glasbeni cilji psihomotoričnega področja omogočajo učencu razvoj glasbenih sposobnosti, 

spretnosti in znanj. Klasifikacija učnih ciljev za psihomotorično področje je opredeljena glede 

na stopnjo naraščanja pravilnosti, natančnosti, koordinacije, avtomatizacije in po Simpsonovi 

(v Pesek, 1997) originalnosti posameznikovih veščin in spretnosti.  

 

Slosar (1998) in Kafolova (2004) sta razdelila taksonomijo za omenjeno področje glede na 

gibanje delov telesa in na oblike sporočanja, saj po njuno zaporedje psihomotoričnih  

spretnosti napreduje od grobih oziroma večjih, do drobnejših gibov in od nebesednih do 

besednih oblik sporočanja. Omenjena taksonomija je prikazana v tabeli 3.  
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Tabela 3: Taksonomske stopnje psihomotoričnega področja 

Taksonomske stopnje Opis ravni Glasbeni cilji 

VELIKI TELESNI 

GIBI 

 Učenec: 

Gibi gornjih udov Učenec pri glasbenem izvajanju z gibi 

rok razvija moč, hitrost, natančnost in 

koordinacijo. 

- z gibi rok nakazuje 

značaj skladbe. 

 

Gibi spodnjih udov Učenec pri glasbenem izvajanju z gibi 

nog razvija moč, hitrost, natančnost in 

koordinacijo. 

- ob glasbi izvaja plesne 

in rajalne korake. 

Gibi več delov telesa 

hkrati 

Učenec pri glasbenem izvajanju z 

različnimi deli telesa razvija moč, 

hitrost, natančnost in koordinacijo. 

- z igranjem na lastna 

glasbila izvaja ritmične 

vzorce. 

DROBNI 

KOORDINIRANI 

GIBI 

 Učenec: 

Gibi rok in prstov Učenec pri glasbenem izvajanju z gibi 

prstov razvija moč, hitrost, natančnost in 

koordinacijo. 

- z rokami nakazuje 

tonske višine. 

Koordinacija oči in 

rok 

Učenec pri glasbenem izvajanju razvija 

moč, hitrost, natančnost in koordinacijo 

vidnih in gibalnih odzivov. 

- sledi likovnemu zapisu 

in zaploska ritmični 

vzorec. 

Koordinacija ušes in 

rok 

Učenec pri glasbenem izvajanju razvija 

moč, hitrost, natančnost in koordinacijo 

slušnih in gibalnih odzivov. 

- po posluhu zaigra znano 

pesem na glasbilo. 

Koordinacija rok, nog 

in oči 

Učenec pri glasbenem izvajanju razvija 

moč, hitrost, natančnost in koordinacijo 

slušnih, vidnih in gibalnih odzivov. 

- bere glasbeni zapis in 

izvaja ritmično-gibalne 

naloge. 

Kombinacija 

koordiniranih gibov 

Učenčevi gibi so ţe avtomatizirani in 

postopno prehajajo v estetsko izraţanje 

glasbenih doţivetij in predstav. 

 

 

- se ob glasbi skladno 

koordinirano in estetsko 

izraţa. 
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NEBESEDNO 

SPOROČANJE 

 Učenec: 

Mimika Učenec z mimiko obraza izrazi svoja 

čustva in doţivljanja glasbe.  

- ob poslušanju glasbe z 

mimiko obraza prikaţe 

različna čustva, ki jih 

doţivlja. 

Kretnje rok Učenec uporablja kretnje rok za 

prevajanje glasbenih sporočil. 

- z gibi rok kaţe potek 

melodije, dinamike. 

Gibi celega telesa Učenec z gibi telesa izraţa glasbena 

doţivetja in predstave. 

- usklajuje gibanje telesa 

z ritmičnim potekom 

skladbe.  

GOVORNE 

SPRETNOSTI 

 Učenec:  

Oblikovanje glasov Učenec izreka in poje pevske zloge in 

fraze. 

- ritmično izreka 

besedilo. 

Oblikovanje besed Učenec oblikuje jasno in razločno 

pevsko izreko. 

- izvaja vaje za 

oblikovanje glasov. 

Govorno oblikovanje 

daljših besedil 

Učenec reproducira daljše besedilo v 

kontekstu glasbene fraze. 

- razločno izreka besedilo 

s poudarkom na 

oblikovanju pevske fraze. 

Koordinacija besed in 

kretenj 

Učenec prevede besedno sporočilo v 

zvočno, gibalno ali likovno izraţanje. 

- besedilo pesmi izrazi 

zvočno, likovno ali 

gibalno.  

 

Peskova (1997) ugotavlja, da mora biti urjenje usmerjeno neposredno na glasbene dejavnosti, 

saj spretnosti same zase niso dovolj. Pri glasbeni vzgoji se srečamo s tristopenjskim 

procesom, ki je sestavljen iz pridobivanja spretnosti, vaje in retencije oz. zapomnitve 

naučenega. 
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Peskova (1997), Denacova (2002) in Koban Drobnikova (2005) pri razvoju psihomotoričnega 

področja navajajo taksonomski model Jane Simpson, ki vsebuje šest kategorij. 

 Stopnja zaznavanja ali percepcije, ki je razdeljena na 3 ravni: 

o senzorna stimulacija ali čutno zaznavanje (sprejemanje draţljajev z enim ali 

več senzornim organom), 

o selekcija stimulusov (sposobnost razlikovanja med čutnimi draţljaji oziroma 

posvečanje pozornosti samo določenemu draţljaju), 

o prevajanje draţljaja (izbran draţljaj pomensko prevedemo, kar usmeri 

motorično reakcijo iz zahteva kontinuirano vajo in ponovitve senzornih 

informacij). 

 

 Pripravljenost na dejavnost: 

o kognitivna ali mentalna pripravljenost (vsebuje tiste pojme in znanja 

kognitivnega področja, ki so predpogoj za telesno pripravljenost), 

o fizična ali telesna pripravljenost (ki je največkrat povezana z vidnimi draţljaji), 

o emocionalna, čustveno pozitivna naravnanost (vključuje čustveno 

pripravljenost na izvrševanje motorične akcije). 

 

 Vodeni odgovori pomenijo psihomotorično reagiranje oziroma spremembo ravnanja 

pod učiteljevim vodstvom: 

o imitacija (neposredno reagiranje na dejavnost, ki jo opazujemo pri drugi 

osebi), 

o poskus odprave napake. 

Gre za izvršitev nekega dejanja kot neposredno odzivanje na dejavnost, ki jo 

opazujemo pri drugi osebi. Primer za to je otrok, ki za učiteljem posnema oziroma 

imitira pri učenju pesmi. Pri usvajanju motoričnih dejavnosti je zelo pogosto učenje na 

podlagi poskusov in napak. 

 

 Mehanizacija odgovorov oziroma avtomatizacija, pri kateri postanejo motorične 

reakcije avtomatične, del navad. Učenec ne potrebuje več učiteljevega vodstva, ker je 

tehnično dovršenost ţe usvojil.  
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 Kompleksni odgovori, ki pomenijo motorično reagiranje brez pomislekov in z 

najmanjšo porabo časa: 

o osvoboditev negotovosti v ravnanju (učenec se brez pomisleka motorično 

odziva z najmanjšo porabo časa in energije), 

o samodejne reakcije oziroma avtomatika (posameznik z lahkoto lahko 

kontrolira katerokoli kombinacijo motoričnih spretnosti). 

 Samoiniciativno reagiranje, ki vsebuje 2 ravni: 

o prilagojeno izvajanje, kar pomeni sestavljanje ţe pridobljenih vzorcev v nove 

celote z namenom rešiti tehnični problem (pričakujemo prisotnost intuicije in 

nenavadnih odgovorov na dane draţljaje), 

o originalno izvajanje pa je kreiranje novih psihomotoričnih vzorcev. (Simpson, 

1966 po Pesek, 1997) 

 »Na uspeh na katerikoli stopnji taksonomske klasifikacije vplivajo izkušnje na niţji stopnji 

hierarhije. Uspeh je odvisen tudi od intenzivnega dela s posameznimi izkušnjami v zgodnjem 

otroštvu, od stalne motivacije in pomena dejavnosti za posameznega otroka.« (Pesek, 1997, 

str. 85) 

 

Slosar (1998) opozarja še, da je psihomotorično področje pomemben del glasbene vzgoje, ki 

mu po njegovem mnenju v praksi posvečamo premalo pozornosti. »Kakovostna pevska izreka 

in instrumentalna vzgoja namreč podpirata trajen odnos do izvajalske glasbene dejavnosti in v 

smislu reprodukcije doţivljajsko in estetsko nadgradnjo.« (Slosar, 1998, str. 416) 
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3 KRITERIJI IZBIRE KAKOVOSTNIH GLASBENO-

UMETNIŠKIH VSEBIN 

 

Kriterije izbire pesemskega gradiva bi lahko razdelili na tri skupine: 

 primernost besedila pesmi, 

 primernost glasbene vsebine pesmi glede na razvojno stopnjo učencev, 

 umetniška vrednost pesmi. 

 

3. 1 Vsebina besedila pesmi 

Vsebina je močan motivacijski element. S primerno izbranimi, vsebinsko bogatimi pesmimi 

spodbudimo učenčev interes za prepevanje. Da pa to lahko doseţemo, moramo izhajati iz 

otrokovega sveta, njegovega doţivljanja, predstav, čustvovanja. Velja pa, da izbiramo čimbolj 

raznolike pesmi, iz katerih se čuti veselje in čar ţivljenja.  

 

Učenci so v začetnem osnovnošolskem obdobju po razvojni teoriji J. Piageta na stopnji 

konkretno logičnih operacij, zato je pomembno, da tudi v glasbi prevladujejo besedila, ki 

izraţajo konkretno predstavljive besedne vsebine. (Voglar, 1987) 

Ker je otroku blizu narava, je prav, da njegov svet (prazniki, dom, igrače …) dobi tudi 

zvenečo podobo v pesmih. Otrokov svet oz. okolje lahko uporabimo kot izhodišče za 

obravnavo nove pesmi, ki je povezano s skupno tematiko.   

 

Besedilo otroške pesmi mora imeti umetniško vrednost, saj s primerno izbiro pesmi tudi 

posredno vplivamo na oblikovanje otrokovega okusa in odnosa do literature. Pri besedilih, ki 

imajo narečne posebnosti, opozorimo na to posebnost. Število kitic je v otroških pesmih zelo 

različno. Pri več kitičnih pesmih imajo prednost besedila, pri katerih se misli logično 

nadaljujejo in navezujejo na predhodno besedilo. Otroci si najhitreje zapomnijo rimana 

besedila. Če besedila vsebujejo različna ponavljanja besed ali besednih zvez in verzov, je 

zapomnitev besedila še toliko boljša. Onomatopoetični izrazi besedila pesmi poţivijo, saj 

največkrat otroci ob prepevanju posnemajo ţivalske glasove. (Voglar, 1987) 
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3. 2 Glasbena vsebina pesmi 

3. 2. 1 Melodija pesmi 

Melodijo opredelimo kot vrsto tonov različnih višin in trajanj, oblikovanih v oblikovno 

smiselno in estetsko celoto. (Ţvar, 2007) Melodija izhaja iz vsebine in iz besedila, biti pa 

mora sama zase oblikovno sklenjena celota, ki ima svojo lastno izrazno izpovedno moč.  

Razpon melodije se mora prilegati obsegu otroškega glasu. Glasovni obseg se pri otrocih z 

leti širi, na njegov obseg pa vplivajo prirojene fiziološke posebnosti, dispozicije in glasbene 

aktivnosti. Otrokovemu glasu močno škodujemo, če pojemo v nizkih legah in če pojemo 

glasno. (Voglar, 1987) 

 

Ţvarova navaja, da je melodija v otroških pesmih izrazito diatonična, njena lestvična osnova 

je durova lestvica, redkeje harmonični mol. Tipična za otroško melodijo je tudi pentatonika, 

ki najbolj odgovarja otroškemu glasbenemu izrazu in doţivljanju. Pomembno je, da so 

melodije zapisane v normalnem obsegu otroškega glasu in se le izjemoma lahko dotikajo 

ekstremnih leg, pa še to v zaključnih frazah. Intervalni obseg melodije naj ne bi presegal 

pevskega obsega otroških glasov. Če si v melodiji sledi več zaporednih intervalov, so to 

običajno razloţeni akordi, ki so grajeni na tercah in kvartah in omogočajo, da pevci skladbo 

izvajajo brez večjih teţav. (Ţvar, 2007) 

 

Z ozirom na Ţvarovo (prav tam) pa Voglarjeva (1987) dodaja, da imajo učenci v drugem 

triletju ţe natančneje razvit melodični posluh, zato lahko izvajamo tudi pesmi, ki vsebujejo 

zahtevnejše postope in večje intervalne skoke. Poleg pesmi, zapisanih v duru, spoznavajo tudi 

pesmi v otoţnejšem molu. Vključujemo lahko tudi pesmi, pri katerih melodika prehaja iz dura 

v mol. Mira Voglar loči štiri melodična območja, v katere lahko razvrstimo otroške pesmi 

glede na melodijo.  

 

V prvo melodično stopnjo uvrščamo otroške pesmi, ki v melodiji nimajo prve lestvične 

stopnje, melodija pa seţe največkrat od druge in do največ sedme lestvične stopnje. V drugo 

melodično stopnjo uvrščamo pesmi, ki imajo v svoji melodiki prvo lestvično stopnjo kot 

najniţji ton. Tretje melodično območje zaznamujejo otroške pesmi, ki imajo prvo lestvično 

stopnjo nekje v sredini melodike, navzgor pa seţe največ do pete stopnje, od prve lestvične 

stopnje navzdol pa ravno tako do pete stopnje. Otroške pesmi, pri katerih je prva lestvična 

stopnja najvišji ton v melodiki, sodijo v četrto melodično stopnjo.  
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Pri najmlajših šolskih otrocih je primerno, da najprej izbiramo in prepevamo pesmi prvega, 

drugega in tretjega melodičnega območja. Pesmi četrtega melodičnega območja so za 

izvajanje zahtevnejše, zato se jih posluţujemo, ko imajo otroci ţe bolj razvit glasovni obseg in 

poznajo ţe precejšen repertoar pesmi iz prvih treh melodičnih stopenj. V višjih razredih se 

posluţujemo pesmi, ki so pisane v vseh štirih melodičnih območjih. (Voglar, 1987) 

 

Melodična motivika 

V otroških pesmih lahko najdemo značilne motivike, ki se od pesmi do pesmi ponavljajo.  

Zelo poznana je ringarja melodika. Zanjo je značilen začetek na peti lestvični stopnji (D), 

melodija pa se v največji meri plete okoli središčnega tona.  

 

Padajoča motivika je značilna predvsem za otroške pesmi in je pogosta ob sklepu pesmi ali ob 

sklepu posameznih melodičnih fraz. Značilno je, da se pogosto konča na tretji, še pogosteje pa 

na prvi lestvični stopnji. 

 

Na začetkih otroških pesmi pogosto zasledimo rastočo motiviko, pri kateri se melodija začne 

na prvi lestvični stopnji in se dviga proti peti stopnji. Med vsemi melodičnimi motivikami je 

za otroke najzahtevnejša. 

 

Značilna motivika v otroških pesmih izhaja iz durovega trizvoka. To pomeni, da vključuje 

prvi, tretji in peti ton osnovnega toničnega akorda. Priljubljena je tudi ponavljajoča motivika, 

npr. mala terca, ki je odsev otrokovega klicanja . 

 

3. 2. 2 Ritem pesmi 

Ritem pesmi je njej utrip. Ritem odseva naravo pesmi. Pri otroku je velikokrat prav ritem 

most k dojemanju glasbe. Otroku ritem ustreza, ritem ga lahko drami, pomirja, razveseljuje … 

Ritem zajame otroka celostno, ne more se mu upirati, ves se mu preda, kar izraţa tako, da se v 

ritmu giblje. 

 

Marsikatera otroška pesem je otroku všeč prav zaradi ritma.. Otroka lahko pritegne po eni 

strani tekoča enakomernost ritma ali večkratno ponavljanje istega izrazitega ritma; po drugi 

strani pa ritmična raznolikost, ritmične spremembe in ritmične posebnosti. Ţvarova (2007) 

navaja, da je ritem v otroških pesmih enostaven in temelji na osnovnih enotah ritma. Ritmične 
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značilnosti, kot so punktirane note in sinkope, po njenem mnenju zelo obogatijo ritmični lok, 

vendar so v otroški pesemski literaturi praviloma redke.  

 

V otroških pesmih najdemo dvodelno mero, ki je najosnovnejša mera (utrip srca, hoja, tek), 

ter trodelno mero, ki ponazarja ritem valčka. Dvodelno mero označujeta dvo-četrtinski in 

štiri-četrtinski taktovski način. Trodelno mero pa  tri-četrtinski, tri-osminski in šest-osminski. 

Mera v pesmi se lahko tudi spreminja. To pomeni, da v pesmi prehaja iz dvodelne mere v 

trodelno. Tudi Ţvarova navaja prisotnost enake metrike kot Voglarjeva. 

 

Otroci v šoli  ţe lahko izvajajo pesmi z dvodelno, trodelno ali menjajočo ritmično shemo. Za 

razliko od predšolskih otrok, otroci lahko odpojejo tudi dlje trajajoče ritmične vrednosti in 

bolj natančno izvajajo ritme, ki so sestavljeni iz zaporedja krajših ritmičnih vrednosti. 

 

Ločimo dve ritmični usmerjenosti: 

- rastočo (pesem se prične z nepoudarjeno dobo ali predtaktom), 

- padajočo (pesem se prične s poudarjeno dobo). 

Šolski otroci pojejo pesmi z rastočo in padajočo ritmično usmerjenostjo, lahko pa tudi pesmi, 

pri katerih se ritmični usmerjenosti izmenjujeta. Izbiramo pesmi, ki so poleg melodične 

raznolikosti tudi ritmično čim bolj raznolike. (Voglar, 1987) 

 

3. 2. 3 Oblika pesmi 

Glede na razmerje med besedilom in melodijo ločimo: 

- kitično pesem (na eno samo melodijo je zapisanih več kitic besedila), 

- prekomponirane pesmi (melodija se prilagaja besedilu in se spreminja s kitice v 

kitico). 

 

Po ritmično-melodični gradnji ločimo eno-, dvo- in tridelne male pesemske oblike.  

V enodelnih pesemskih oblikah opredelimo manjše smiselne melodične celote: melodična 

vprašanja in odgovore, polstavke in stavke. Navadno se melodična vprašanja simetrično 

dopolnjujejo v številu taktov, podobno pa se dopolnjuje v ritmično-melodični zgradbi.  
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Pesem je dvodelna, kadar znotraj ene pesmi najdemo dve popolnoma samostojno stoječi 

ritmično melodični misli ali periodi. Periode pa so navadno sestavljene iz dveh stavkov ali iz 

enega stavka, ki se ponovi.  

 

V tridelnih pesemskih oblikah sta navadno začetna in končna perioda enaki oz. podobni, 

vmesna perioda pa nastopa kot njuna različica. Shema tridelne oblike je A, B, A, lahko pa se 

zadnja perioda v primerjavi s prvo rahlo razlikuje, zato se shema nekoliko spremeni A, B, A'.  

Tudi Ţvarova (2007) izpostavlja periodo kot običajen gradbeni element.  

 

3. 2. 4 Tempo v otroških pesmih 

V notnih zapisih nam oznake za tempo označujejo hitrost izvajanja. V otroških pesmih so 

največkrat napisane opisne oznake za tempo: ţivahno, počasi, hitro, lahkotno … Otrok šele v 

tretjem razredu osnovne šole in kasneje lahko poje v izrazito hitrem ali počasnem tempu. 

Hitro izvajanje zahteva od otroka dobro razvito dikcijo, počasno izvajanje pa izdatno 

aktivnost prepone, česar pa večina otrok v prvih razredih še ni zmoţna.  

 

Če ţelimo natančno izvajati zahtevnejši tempo, moramo dobro obvladati besedilo. Otroke 

privlačijo tudi spremembe tempa med izvajanjem, ki nam jih narekujejo agogični znaki: 

zadrţevanje in pohitevanje. Drobne notranje spremembe v tempu, ki izhajajo iz vsebine, 

značaja in oblike, dajejo pesmi njen ţivljenjski utrip in hkrati dokazujejo, da pesmi ne pojemo 

zgolj mehanično.  

 

3. 2. 5 Dinamika v otroških pesmih 

Pomembno sredstvo glasbenega oblikovanje je dinamika. Z dinamičnimi oznakami določamo 

moč oz. glasnost petja, ki izhaja iz vsebine, značaja in delno tudi iz oblike. V otroških pesmih 

glasnost ni vedno določena z dogovorjenimi znamenji (p, mp, mf, f, crescendo, decrescendo 

…).  

 

Pogosto so, tako kot pri oznakah za tempo, označene opisno. To pomeni, da govorimo o 

izrazih, ki ponazarjajo značaj pesmi: ljubko, šaljivo, neţno, pripovedaje. Nekatere izmed 

oznak ţe same po sebi narekujejo glasnejše izvajanje kot druge. Dinamika pogosto narašča do 

vrha melodične fraze, v izteku fraze pa popušča. Tudi pri ponavljanju glasbenih stavkov prvič 
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stavek odpojemo glasneje, v ponoviti pa tiše. Sprememb v dinamiki se posluţujemo z 

namenom, da se izognemo togosti in monotonosti. Predšolski otroci še niso zmoţni 

natančnega dinamičnega izvajanja, zato je pomembno, da večjo pozornost pestrega izvajanja 

namenimo ob vstopu otrok v šolo.  

 

V prvem triletju osnovne šole pri dejavnosti poslušanja spodbujamo otroke, da prepoznavajo 

dinamično pestrost, pri izvajanju pa jih navajamo na upoštevanje dinamičnih razlik. (Voglar, 

1987) 

 

3. 2. 6 Artikulacija v otroških pesmih 

Z izrazom artikulacija označujemo način petja. To pomeni, da tone med seboj povezujemo ali 

pojemo vsakega posebej; ali med petjem določene fraze dajemo poudarek melodični liniji ali 

ritmu. Ţelja vsakega pedagoga je, da bi otroci čim lepše peli, za lepo petje pa štejemo petje, 

pri katerem se toni med seboj povezujejo, zlogi se prelivajo v zloge, besede v besede, brez 

najmanjšega presledka do zaključka fraze. Tako nastaja izravnana melodična črta iz tonov, ki 

so po jakosti med seboj izenačeni. Za neprimerno in nelepo označujemo petje, pri katerem 

pevec melodijo nehote trga na posamezne tone in te posamezne tone »zabija« vsakega 

posebej.  

 

Pri določanju artikulacije izhajamo iz vsebine in narave pesmi, pa tudi iz teţnje po lepem 

petju. Zaradi omenjene teţnje dajemo prednost vezanemu petju. Nevezano – s prekinitvami 

med toni – pojemo le kakšno krajšo frazo ali posamezno besedo in še to le v primeru, da 

vsebina pesmi to zahteva. Nikoli ne pojemo vezano cele pesmi. Nevezani toni so lahko dolgi 

in zadrţani ali na kratko odtrgani. Če hočemo dati večji poudarek melodiji pesmi, potem 

pojemo z dolgimi, po jakosti izenačenimi samoglasniki in s čim krajšimi in manj izrazitimi 

soglasniki. Če pa dajemo večji poudarek ritmu pesmi in besedilu, ker vsebina in narava pesmi 

tako zahtevata, potem med petjem izraziteje in ostreje izrekamo soglasnike, samoglasniki pa 

so krajši. (Voglar, Nograšek, 1990) Ţvar (2002) dodaja, da je sproščena in jasna artikulacija 

osnova za razumljivo fonacijo.  
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3. 3 Umetniška vrednost pesmi 

 SSKJ (1994) umetnost opredeljuje kot dejavnost, katere namen je ustvarjanje oziroma 

oblikovanje del estetske vrednosti. Josef Scheidegger v uvodniku z naslovom Estetska vzgoja 

danes, navaja, da je umetniško ustvarjanje ena od oblik človekovega delovanja, ki ga med 

drugim nenehno ozavešča o njegovem poloţaju, da bi ga v danih okoliščinah lahko 

spreminjal, zato moramo kulturi, ki ji umetnost pripada, s poglabljanjem znanja in ţelje po 

njem, širjenjem zavesti o njej, razlaganjem, privzgajanjem sposobnosti njenega doţivljanja in 

občutenja dati v vzgojno-izobraţevalnem sistemu pomembnejšo vlogo.  

 

Ţvarova (2007) opozori, da je estetsko v glasbi velikega pomena, vendar so mnenja o tem, 

kako velik je ta pomen, različna. Po njenem estetsko še vedno preveč povezujemo s čutnimi 

oblikami glasbenega dela, vendar pri tem ne gre za čutno spoznavanje, ampak za tiste 

lastnosti, ki niso niti spoznavnega niti moralnega značaja, ker se obračajo neposredno na naše 

zunanje ali notranje čute. Prav v tem smislu so v otroški zborovski pesmi kot glasbeni 

umetnini estetski npr. melodija, učinki ritma, napetost in sprostitev ter barva harmonij, 

razmerja med glasovi, dinamični in agogični učinki ter učinki jezikovnega ritma. Estetsko 

torej najdemo predvsem v formi glasbenega dela, pa tudi v njegovi vsebini. Estetska sinergija 

besedila in glasbe rodi povsem nov umetniški izdelek s svojo lastno umetniško eksistenco. 

(Misson, 2000 po Ţvar, 2007) 

 

Po pojmovanju glasbe kot magije v zgodnji zgodovini človeštva so Grki odkrili povsem novo 

zamisel o glasbi. Predstava o njeni magični moči je bila še vedno ţiva, vendar je odslej ta moč 

glasbe sluţila izključno lepemu in dobremu. Glasba je po mnenju antičnih glasbenikov 

preţemala ves človeški in boţji ţivljenjski prostor. Umetniško doţivljanje in etično delujoče 

sile so neločljiva celota. Velik pomen grške glasbe izhaja iz globoke navezanosti na ţivljenje 

in iz neposrednega razmerja do bogov. Glasba ni bila dodatek, temveč bistvena sestavina 

kultov, drţavnih praznovanj, slavnosti ali druţabnosti. V Grčiji, kjer je imela etika, kot nosilni 

steber glavno besedo v drţavljanskih in vzgojnih zadevah, je po njihovem prepričanju glasba 

delovala na človeka pozitivno ali negativno, odvisno od posebnosti. 

 

Lahko bi dejali, da umetnost oziroma glasba kot taka ni sama sebi namen, vendar je bila, je in 

tudi mora biti v prihodnosti druţbena funkcija. Ugotovitev zelo dobro povzema misel Maxa 

Webra (po Blaukopf, 1993), saj pojmuje glasbeno dejavnost kot sestavni del druţbene 
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dejavnosti in jo v njenem poteku z le-to vzročno razlagamo. Po najsplošnejši opredelitvi bi 

lahko glasbeno dejavnost pojmovali kot dejavnost, ki se usmerja k proizvajanju zvočnih 

dogodkov, le-ti pa s svojim pomenom vplivajo na vedenje drugih.  

 

Aristotel je kot znan grški filozof izpeljal prehod od glasbene etike h glasbeni estetiki s tem, 

ko glasbe ni priznaval le zaradi vpliva na oblikovanje značaja, temveč tudi kot razvedrilo in 

plemenito kratkočasenje. Bistvo, ki ga omenja Aristotel (po Wörner, 1992), je posnemanje. 

Človek, njegov značaj (čustvena razgibanost) so predmeti, ki jih posnema glasba.  

 

Estetika, ki v različnih kulturnih tradicijah danes obravnava umetnost, se začenja, zavestno ali 

ne, iz estetskih vrednot, ki so bile pridobljene ali transponirane s poljem kulture. Njen namen 

je osmišljati umetnost in ugotavljati, kaj umetnost je, kaj je umetniška lepota, kaj je 

preteklost, sedanjost in prihodnost umetnosti ter kako se umetnost umešča v spekter drugih 

človeških stvaritev z estetskim učinkom. (Erjavec, 1995)  

 

Lojze Lebič (2000) se v enem izmed člankov sprašuje, ali je glasba še vedno sila, ki je 

bistvena za našo duhovno zgradbo in ravnoteţje, ali pa postaja ţe kar medij uničenja naše 

kulture? Namenjena je človeku ušes – poslušanju (notranji zbranosti), današnji čas pa 

preteţno nagovarja »ljudi gledanja«. Tako je po njegovem mnenju harmonična 

uravnovešenost naše narave porušena. Brez dvoma je potrebno priznati in sprejeti različne 

ravni estetskega, saj ima vsakdo od nas pravico do vsake glasbe. Lebič opozarja, da so 

vrednote mera, ob katerih preverjamo svojo kakovost in s tem posledično tudi umetniško 

svobodo. Posebej še pa to velja za prostor estetskega, saj v umetnosti brez utemeljenih 

vrednot ni mogoče razumeti ničesar in je vsaka sodba poljubna. Zaradi omenjenega bomo 

morali vse sisteme, tudi vzgojnega, usmerjati k vrednotam.  
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4 JANEZ KUHAR – UČITELJ IN PEDAGOG 

 

»Kot izrazit vokalist imam rad melodijo-melos, lepo, neţno melodijo.  

Meni v ustvarjalnem in poustvarjalnem glasbenem delu ‘srce igra’.  

Pesem mi mora zveneti in ko (končno) z otroki (za)pojemo, 

 moramo od vse te lepote in ljubezni, od sreče in veselja celo jokati.«  

(Janez Kuhar)  

 

Kuharjev odnos in ljubezen do otrok se kaţe v njegovih besedah, ki so bile predvajane v 

oddaji Naša četica koraka (2008): »Otrok je nepokvarjen. Otrok pesmico, ki mu je pri srcu, 

rad vzame, rad jo poje. Pri otroku, ki pesmico rad poje je v srcu toplo in pesmica, ki je lepo 

zapeta, otroka dviga. Dviga pa samo kvaliteta.« 

 

4. 1 Lik Janeza Kuharja 

Janez Kuhar se je rodil 10. julija 1911 v Vevčah. Bil je sin gostilničarja in posestnika Avgusta 

Kuharja in matere Antonije Glančnik. Bil je osmi v vrsti svojih bratov in sester. Nadarjenost 

in veselje je podedoval po starem očetu Blaţu Kuharju, ki je bil nadučitelj in organist ter eden 

od soustanoviteljev Glasbene matice v Ljubljani. Petje je bilo v njegovi druţini doma in v 

domači gostilni ni bilo večera, da ne bi zapeli in zaigrali.  

 

Janez Kuhar svoje glasbene začetke opisuje takole: »Moj prvi spomin sega v rano mladost. 

Zraven naše hiše v Vevčah je bilo skladišče vevške papirnice in v njem je bil tudi kino. Takrat 

so bili še nemi filmi. Da bi bila predstava filma bolj ţivahna, je pod filmskim platnom igral 

poskočne in filmu primerne melodije nek avstrijski vojak – harmonikar. Imel je za takratne 

čase nam neznan instrument – kromatično harmoniko. Triletnega me je nekoč mati nesla v 

naročju pod okno kina. Ko sem slišal harmonikarja, nisem več dal miru. Dan za dnem me je 

morala mati prinašati pod okno kina. Pozneje, kot 5-letni fant, pa sem ţe igral na orglice in 

nekoč, ne da bi jaz vedel, me je poslušal tudi harmonikar iz kina. Ker sem imel dober posluh 

in izvrsten spomin, sem igral vse tiste melodije, ki jih je igral harmonikar. Ko sem končal, me 

je moţ objel in mi stisnil v roke nekaj krajcarjev.« (Herman, 2007, str. 11) 
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Oče mu je kot šestletnemu fantu kupil violino. Sprva ga je poučeval bratranec Rudi Dolničar, 

kasneje pa je izobraţevanje nadaljeval v glasbeni šoli. Sčasoma se je izpopolnil v igranju in 

tako najprej pričel z igranjem v domačem triu, nato pa so osnovali »Kuharjev šramel kvartet«. 

Kuhar je v njem igral prvo violino. Po končani osnovi šoli se je vpisal na meščansko šolo na 

Prulah. Obiskoval je tudi glasbeno šolo in se poleg violine učil še teoretičnih predmetov. 

Kasneje se je po očetovi volji vpisal na ljubljansko učiteljišče, obenem pa je bil tudi ţe na 

pedagoškem oddelku konservatorija. (Z glasbo skozi ţivljenje, 1981) Na omenjenem 

pedagoškem oddelku Konservatorija v Ljubljani je leta 1935 diplomiral. (Sojar Voglar, 2005) 

 

Po končanem študiju je odšel k vojakom, nato pa  začel s sluţbovanjem kot učitelj na osnovni 

šoli Šafarsko pri Ljutomeru (tako se je imenovala od leta 1979 do 1992, danes pa je naziv šole 

OŠ Razkriţje), obenem pa je poučeval tudi na glasbeni šoli v Ljutomeru. Na osnovi šoli je 

ustanovil mladinski pevski zbor in enoglasni otroški pevski zbor, ki ga je poimenoval 

»Šafarski slavčki«. Janez Kuhar je bil popolnoma predan svojemu delu in v zapisih ni niti z 

besedico zaslediti, da bi se počutil odmaknjenega od Ljubljane, ki je bila središče glasbenega 

ţivljenja. Z občasnimi solističnimi koncertnimi nastopi s harmoniko v drugih krajih je 

spoznaval stopnjo glasbene ozaveščenosti in glasbene izobrazbe, obenem pa ni izgubil stika z 

glasbenimi dogajanjem v Ljubljani. Prepeval je tudi v učiteljskem pevskem zboru.  

 

Začetke učiteljske poti je prekinila druga svetovna vojna. Nemci so ga kmalu aretirali, vendar 

je po različni pripetljajih le prišel domov v Vevče. Po prihodu v domači kraj se je vključil v 

delo Osvobodilne fronte. Določen je bil za odhod v partizane in imenovan za vodjo kulturno-

prosvetne sekcije. Kuhar je ob tem zapisal: » Organiziral sem moški zbor, ki je bil menda prvi 

organizirani pevski zbor v partizanih. Za ta zbor sem pisal, harmoniziral in prirejal pesmi. 

Do takrat namreč še ni bilo pisanih partizanskih pesmi za štiriglasni moški zbor. Ker sem 

potreboval harmoniko, sem poslal ponjo kurirja na moj dom. Res jo je naslednji dan prinesel 

v štab brigade. Bila je nekoliko poškodovana, ker je kurirju padla iz nahrbtnika. Ţalosten sem 

jo končno le popravil. Od takrat dalje pa je bila moja stalna spremljevalka po partizanskih 

poteh …« (Herman, 2007, str. 33) 

 

Iz omenjenega spomina je razvidno, da je imel Janez Kuhar harmoniko zelo rad. Med 

februarjem 1944 in aprilom 1945,  ko je bil imenovan za člana Slovenskega narodnega 

gledališča, se je ukvarjal predvsem z glasbenim delom. Pričeli so se študiji glasbenih del. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

 34 

Janez Kuhar je pričel komponirati pesmice in večja glasbena dela. Sodeloval je pri 

sistematičnem izobraţevanju zborovodij. Skupaj s skladateljem Marjanom Kozino je vodil 

»pevovodska« tečaja ter sodeloval na vseh prireditvah in mitingih z belokranjsko mladino. Ko 

se je pribliţeval konec vojne, je Janez Kuhar ves čas komponiral, poleg pesmi in samospevov 

je pisal tudi scensko glasbo za partizansko lutkovno gledališče, med njimi tudi »Pavlihovo 

himno«. To je bilo njegovo najplodnejše skladateljsko in dirigentsko obdobje. Tu je napisal 

prvo partizansko enodejanko »Tam nekje v gozdovih« ali kot jo imenuje Kuhar, prvo 

partizansko opero. Glasba je bila napisana leta 1944, izvedena pa je bila leto kasneje v 

Črnomlju ob obletnici ustanovitve Slovenskega narodnega gledališča (SNG).  

 

Zaradi nevarnosti zasedbe Bele krajine se je Janez Kuhar leta 1945 preselil v Dalmacijo, z 

njim pa tudi celoten ansambel SNG. Janez Kuhar je na osvobojenem ozemlju spoznal Tašo 

Čampa in se tam tudi poročil. Po vrnitvi iz Dalmacije je imel kot vodja kulturno-prosvetne 

sekcije vrsto dolţnosti, na novem delovnem mestu referenta za glasbo na Ministrstvu za 

prosveto pa je moral uresničiti prvo zahtevno nalogo To je bila ustanovitev Centralnega 

harmonikarskega zbora leta 1946. Ta se je leto kasneje skupaj s Centralnim pevskim zborom 

zdruţil v prvo mladinsko kulturno-umetniško društvo Karel Destovnik − Kajuh v Sloveniji.  

 

Z glasbenim delovanjem je Janez Kuhar nadaljeval tudi po vojni, saj se je ponovno vrnil k 

pedagoškemu delu. Leta 1949 je začel z delom kot profesor glasbe na V. – Poljanski gimnaziji 

v Ljubljani, kjer je vodil otroški in mladinski pevski zbor, obenem pa je še vedno ostal zvest 

tudi kulturno-umetniškemu društvu Karel Destovnik − Kajuh, s katerim je pogosto hodil na 

gostovanja. Kot dirigent in zborovodja pa je deloval tudi z različnimi pevskimi sestavi.  

 

Leta 1957 se ja zaposlil na RTV Ljubljana. Njegovo delo je bilo v tem času tesno povezano z 

mladimi, saj je bil na pobudo skladatelja Janeza Bitenca soustanovitelj in zborovodja 

otroškega in mladinskega zbora RTV Ljubljana. Omenjenima zboroma se je v šolskem letu 

1961/62 pridruţil še cicibanski pevski zbor, ki je bil nekakšna »pripravljalnica« za otroški 

radijski zbor.  

 

Kot zborovodja je mlade pevce učil lepega petja in jih seznanjal z bogatim pevskim izročilom. 

»Strička Janeza«, kot so ga klicali otroci se kot zborovodje spominja ga. Katarina Marinšek:  

»Vsako novo pesem nam je Janez Kuhar podrobno predstavil: povedal je nekaj o avtorju 

besedila, skladatelju, razloţil vsebino, takt, način petja ipd. Najprej smo skupaj prebrali 
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besedilo, potem nam je s ploskanjem pesem ritmično ponazoril, kar smo zatem ponovili še 

skupaj. Nato nam je pesem zapel sam ob spremljanju na klavir. Melodijo smo skušali počasi 

zapeti po notah na »nanana« ali »lalala«. Dirigent nam je vnaprej zaigral melodijo na 

klavirju in nas tudi spremljal, zlasti pri teţjih delih pesmi. V pesmaricah smo si morali tudi 

označiti mesto vdiha.  Besedilo vsake nove pesmi smo se morali doma naučiti na pamet in ni 

bil prav zadovoljen – to je pokazal in tudi povedal, če kdo naslednjič besedila ni znal. Naš 

zborovodja nas je ţe na prvem letovanju naučil dihanja s prepono in nam razloţil, da je tako 

dihanje tudi zdravo, ker se prečisti spodnji del pljuč. Dihanje s prepono smo zelo nazorno 

vadili leţe na klopeh v jedilnici počitniškega doma v Šiljevici, kjer smo bili vsako poletje na 

študijskem letovanju: hodil je od enega do drugega in nam pritiskal trebuščke navzdol, da 

smo razvili pravi občutek. Učil nas je tudi, kako »pobarvamo« samoglasnike, da zvenijo bolj  

polno.« (Herman, 2007, str. 94, 95)  

 

Glasbeno-pedagoškemu področju je Janez Kuhar namenjal posebno pozornost. Zavedal se je, 

da brez dobro usposobljenih kadrov ne moremo upati na dober rezultat pri zborovskem petju 

mladih. Prav zaradi omenjenega je bilo v organizaciji Zveze Svobod izvedeno veliko 

seminarjev za pevovodje.  

 

Kljub polni angaţiranosti na radiu je leta 1958 prevzel tudi vodenje moškega pevskega zbora 

DPD Svoboda Šentvid. Po odhodu Janeza Bitenca iz uredništva za mladinsko glasbo na Radiu 

Ljubljana je Janez Kuhar tudi v redakciji prevzemal vse več nalog. Ko je končal s poklicnim 

vodenjem zborov (1964 − mladinski zbor; 1968 − otroški zbor), je v uredništvu za mladinsko 

glasbo vse do leta 1972 skrbel, da so se snemale plošče s pesmicami za otroke in mlade, 

glasbene oddaje za najmlajše in mladino, mladi pevci pa so pod njegovim vodstvom 

sodelovali tudi s televizijo v oddajah, kot sta bili Pojte z nami in Kuhinja pri violinskem 

ključu. Ves ta čas pa je pisal pesmi za otroke.  

 

Od druge polovice 60-ih let je veliko sodeloval z vrtci, tako v Ljubljani kot tudi drugod po 

Sloveniji. Vodil je seminarje za vzgojiteljice v vrtcih in z njimi prirejal koncerte Cicibanov 

svet. Njegov obsega dela z mladimi harmonikarji je postal skromnejši, je pa svojo ţeljo in 

potrebo, kako pribliţati harmoniko mladim, »potolaţil« tako, da je pozornost namenil 

teoretičnemu pristopu. Tako je leta 1968 pri Drţavi zaloţbi Slovenije izšel 1. zvezek del, ki 

jih je Janez Kuhar zbral in uredil pod naslovom »Moja harmonika«: 
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Leta 1970 se je Janez Kuhar upokojil, vendar je še vedno ostal dejaven na glasbenem 

področju. Poleg pevskih seminarjev za glasbeno vzgojo najmlajših je bil tesno povezan tudi z 

glasbeno šolo Franca Šturma. Do leta 1978 je tako vodil zbor cicibanov RTV Slovenije, pa 

tudi nekaj zborčkov najmlajših vzgojno-varstvenih ustanov ter zbor glasbene šole Franca 

Šturma. Z zborom glasbene šole je Janez Kuhar hodil tudi turnejah, kjer so se z zahtevnim 

programom predstavljali tudi po Italiji in Avstriji. 

 

Po prebolenem srčnem infarktu se je leta 1980 ponovno predstavil občinstvu. Na več 

osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji je imel predavanja o glasbi. Velik deleţ njegovega 

opusa, posvečenega mladim pevcem, se je ohranil, saj so bile pesmi objavljene v glasbenih 

revijah Grlica in Naši zbori, nekatere pa tudi v različnih revijah za otroke in mladino, kot je 

revija Ciciban. Pri Društvu slovenskih skladateljev pa je izšlo 11 zvezkov otroških pesmi s 

klavirsko spremljavo. 

 

Janez Kuhar je bil glasen zagovornik, da ljudi brez posluha ni. Zanj so obstajali ljudje z bolj 

ali manj razvitim posluhom ter tisti z izrednim (absolutnim) posluhom. Za svoje otroške 

pesmi je prejel osem zveznih nagrad, od tega štirikrat prvo. Leta 1978 je prejel nagrado 

»Kurirčka« za ustvarjalno skladateljsko delo za mlade. Prejel je še vrsto drugih nagrad, ki so 

dopolnile in tako zaokroţile njegovo glasbeno delo.  

 

Zadnji večji javni nastop Janeza Kuharja je bil v Ljubljani, ko je ob 50-letnici ustanovitve 

partizanskih brigad na harmoniki spremljal Partizanski pevski zbor. Leta 1997 ga je 

predsednik republike odlikoval z najvišjim drţavnim odlikovanjem za skladateljsko, 

pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske 

kulturne samozavesti. Umrl je za posledicami prometne nesreče 21. maja 1997 v Ljubljani.  

 

4. 2 Misli o Janezu Kuharju skozi oči njegovega učenca 

Spomin na skladatelja in pedagoga Janeza Kuharja je v severovzhodni Sloveniji, kjer je 

poučeval na OŠ Šafarsko, še danes zelo ţiv. Kuharja se kot učitelja spominja gospod Feliks 

Šajnovič. Njegovi spomini segajo v leto 1935, ko je oče Avgust Kuhar z vozom pripeljal 

mladega diplomanta Janeza Kuharja, ki je imel s seboj harmoniko in violino. Nastanil se je pri 

njih doma, saj je njihova druţina takrat učiteljem nudila začasni dom. Kuhar je v šolskem letu 

1935/36 začel v s poučevanjem. Gospod Šajnovič se ga spominja kot najbolj priljubljenega 
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učitelja, to pa zato, ker so z njim učenci in starši ob veseli pesmi preţiveli marsikatero uro. 

Tudi leskovke kot učitelj ni veliko uporabljal. V času, ko je Janez Kuhar deloval na osnovni 

šoli Šafarsko, je poučeval petje, saj takrat glasbene vzgoje, kakršno poznamo danes, ni bilo.  

 

Pouka se sogovornik spominja takole: »Kuhar je bil prijazen učitelj, a strog učitelj. V razredu 

je imel red in disciplino. Ko je na osnovni šoli leta 1937 za nekaj mesecev ostal sam, je 

poučeval samo risanje in petje. Spominjam se, da smo vsi otroci poznali note. Celoten šolski 

dan je bil preţet s pesmijo in petjem.« 

 

Kuhar mu je ostal v spominu, kot »lep« in mlad učitelj, ki je v predvojnih letih na območje 

Šafarskega in Ljutomera prinesel sveţ veter in glasbeno znanje, saj je poleg poučevanja petja 

v okviru rednega pouka na osnovi šoli vodil tudi otroški in mladinski zbor. Zborovske pevce 

je imenoval »Šafarski slavčki«. Z obema zboroma je prirejal koncerte na veselje otrok in 

staršev.  

 

Tudi v Kuharjevem »začasnem domu« pri Šajnovičevih je nemalokrat odmeval zvok 

harmonike in petja, dveh stvari, ki jih je imel Kuhar zelo rad. Po sogovornikovi pripovedi se 

je Janez Kuhar tudi vsa nadaljnja leta svojega ţivljenja, predvsem pa po končani vojni, zelo 

rad vračal na obisk v Pomurje, kako tudi ne, saj so ga na to območje vezali spomini z začetka 

pedagoške in učiteljske poti. Ob koncu pogovora je gospod Šajnovič še dodal, da današnji 

pogled na otroška leta, ki so bila preţeta s pesmijo in prisotnostjo »najbolj priljubljenega 

šafarskega« učitelja Janeza Kuharja, v njem pušča sledi veselja in radosti. 

 

4. 3 Kuharjeva pedagoška zapuščina 

»Kot glasbeni pedagog je bil Kuhar priljubljena osebnost vsepovsod, kjer je seznanjal 

mladino s prvinami glasbene kulture. Glasbeno teoretično znanje je povsod bogatil s 

praktičnimi primeri, tako na področju vokalne kot tudi inštrumentalne glasbe. Prav zaradi 

takšnega pristopa je rasla njegova priljubljenost med učenci, ki so mu izkazovali svojo 

predanost  s tem, da so brez prisile vstopali v njegove zbore.« (Bitenc, 1997, str. 7) 

 

Ko so Kuharja nekoč vprašali, kakšna je »abeceda glasbene pedagogije« je dejal: »Otroci 

morajo zmerom peti potiho, kajti preglasno petje lahko hudo škoduje njihovim neţnim 

glasovom. Zelo pomemben pa je tudi pravilen izbor pesmi. Treba je vedeti, kaj otroški glas 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

 38 

zmore in česa ne. Če je v pesmi na primer skupaj preveč nizkih in previsokih tonov, otrok 

takšno pesem zelo teţko zapoje.« Poleg znanja pa mora imeti dober pedagog še eno lastnost, 

otroke mora imeti rad. Kuhar pravi: »Ni vse samo znanje, veliko je treba tudi potrpeti. 

Prepričan pa sem o nečem: če bi pedagogi ţe majhne otroke pravilno naučili enoglasnega 

petja, bi vsi otroci postali pevci in bi kasneje, v drugem razredu, ţe lahko peli v zboru 

dvoglasno …« (Bibič, v Tovariš, 1981) 

 

Svoje pedagoško znanje je Janez Kuhar prenašal naprej tudi na vzgojiteljice otroških zborov 

po Sloveniji in z njimi prirejal koncerte Cicibanov svet.  Sam si je domislil zapisovanja skladb 

za orglice, ki so bile takrat dosegljiv inštrument. Izbral si je dvoje barv, rdečo in modro. 

Rdeče note so pomenile pihanje v orglice, modre pa obratno. Tako so vzgojiteljice v kratkem 

času igrale in spremljale otroke. (Herman, 2007) 

 

Iz spominov nekdanjih pevk in pevcev radijskih zborov si brez teţav ustvarimo pogled na  

Kuharjev način dela. Bil je izredno skrben pedagog pri vzgoji in negi otroških glasov, saj se je 

dobro zavedal, da slabi pedagogi otroku lahko s svojim delom škodujejo. Iz pripovedi gospe 

Katarine Marinšek, ki smo jo ţe omenili v poglavju 3. 1, nazorno vidimo, na kakšen način je 

Janez Kuhar otroke učil novih pesmi. Pesem je najprej podrobno predstavil, povedal je nekaj 

o avtorju besedila, skladatelju, razloţil vsebino, takt, način petja. Po skupnem branju besedila 

je nato s ploskanjem pesem še ritmično ponazoril. Pesem je ob spremljavi klavirja nato zapel 

še sam in otroke vzpodbudil, da so melodijo za njim ponovili. Pri učenju pesmi pa je pri 

svojih pevcih razvijal tudi spretnost branja notnega zapisa.  

 

Poleg pedagoško-didaktičnih pristopov je Janez Kuhar slovenskemu glasbenemu prostoru 

zapustil obširen opus glasbenih del, ki obsega pesmi za različne zborovske zasedbe, 

samospeve in tudi scensko glasbo. V oddaji Naša četica koraka, ki je bila posneta leta 2007 v 

spomin na 50. letnico ustanovite radijskih zborov, je Kuhar o začetkih povedal: »Zelo teţko je 

bilo takrat. V diskoteki je bilo zelo malo pesmic in pomanjkanje je bilo. Takrat še ni bilo 

pevskega festivala v Celju, ni bilo tako razvito petje po šolah, niso snemali pevskih zborov, 

ker jih ni bilo. Takrat smo mi utirali teţko pot.« Nedvomno so takratne razmere (leto1957) 

Kuharja »prisilile«, da je začel pisati pesmice za otroke. Njegov ustvarjalni opus za otroke in 

mlade je zelo bogat. Pri Društvu slovenskih skladateljev je izšlo 11 zvezkov otroških pesmi s 

klavirsko spremljavo, med katerimi so bile nekatere objavljene v revijah Grlica, Ciciban in 

Naši zbori ter kasneje v mnogih drugih zbirkah. Kuhar je kot skladatelj za otroke in mladino 
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čutil tudi druţbeno-politično angaţiranost, saj je ustvaril otroške in mladinske pesmi, ki so 

bile tesno povezane s takratnim druţbeno-političnim sistemom. Nekatere pesmi s politično 

vsebino so: Pionirji in pomlad, Pionirska pesem, Ciciban je brigadir, Tovarišu Titu. S slednjo 

je po razpisu Zveze skladateljev Jugoslavije prejel III. nagrado za najboljšo pesem o Titu.  

 

4. 4 Aktualnost otroških del in pedagoškega lika Janeza Kuharja 

Ko se ob obletnicah srečamo s skladateljem in njegovim delom, se sprašujemo, ali je 

skladatelj še aktualen, so njegova dela še primerna za čas, v katerem ţivimo. V letu 2011 se 

bomo spominjali 100-letnice rojstva Janeza Kuharja in člani Kulturno umetniškega društva 

Janeza Kuharja si prizadevajo, da bi skladatelja znova pribliţali slovenskim poslušalcem. S 

simpozijem, ki ga pripravljajo v počastitev njegove obletnice,  ţelijo v slovenskem prostoru 

ponovno pokazati na omenjenega skladatelja in tako vzpodbuditi del javnosti, da bo posegala 

po njegovem obširnem opusu in s tem hkrati tudi po opusu namenjenem otrokom.  

 

Janez Kuhar je zapustil bogat opus otroških in mladinskih pesmi. Pri Društvu slovenskih 

skladateljev je izšlo 11 zvezkov – naslovi in letnice so v tabeli 4.  

 

Tabela 4: Zvezki Janeza Kuharja izdani pri Društvu slovenskih skladateljev z letnicami 

izida  

Leto izida Naslov edicije  

1964 Otroški zbori s klavirjem, 1. Zvezek 

1964 Otroški zbori s klavirjem, 2. Zvezek 

1965 Otroški zbori s klavirjem, 3. Zvezek 

1965  Otroški zbori s klavirjem. 4. Zvezek 

1967 Skladbe za najmlajše; otroški zbori s klavirjem 

1971 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 6. zvezek 

1977 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek 

1981 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 8. zvezek 

1985 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 9. zvezek 

1987 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 10. zvezek 

1992 Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. zvezek 

Vir: http://www.dss.si/katalog-edicij-dss.pdf  (8. 3. 2011) 

http://www.dss.si/katalog-edicij-dss.pdf
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Ob skladateljevem obseţnem opusu se postavlja vprašanje o aktualnosti in primernosti 

njegovih otroški del za sodoben pouk glasbene vzgoje ter o vključenosti njegovih pesmi v 

učbeniških gradivih, namenjenih pouku glasbene vzgoje od 1. do 5. razreda osnovne šole. 

Tabeli 5 in 6 predstavljata učbenike za glasbeno vzgojo in zastopanost skladb Janeza Kuharja 

v njih. 

 

Tabela 5: Seznam učbenikov Albince Pesek in zastopanost skladb Janeza Kuharja v njih 

Učbenik Leto izida Skladbe Janeza Kuharja 

Glasba 1  2008 Jaz imam pa goslice 

Glasba 2 2007 / 

Glasba 3 2005 / 

Glasba 4 2003 / 

Glasba 5 2007 / 

 

Tabela 6: Seznam učbenikov Brede Oblak in zastopanost skladb Janeza Kuharja v njih 

Učbenik Leto izida Skladbe Janeza Kuharja 

Glasbena slikanica 1 2000 Jaz imam pa goslice 

Glasbena slikanica 2 2003 Čriček poje 

Glasbena slikanica 3 2001 / 

Glasba 4 2006 Kolo 

Glasba 5 2003 / 

 

Iz tabel razberemo, da je deleţ Kuharjevih skladb v učbenikih, ki se uporabljajo pri pouku 

glasbene vzgoje, precej majhen. V učbenikih Albince Pesek smo le v učbeniku Glasba 1 

zasledili skladbo Jaz imam pa goslice, ki pa se pojavi tudi v Glasbeni slikanici 1, avtorice 

Brede Oblak, ki pesem objavi v transponirani obliki iz C dura v D dur.  V učbeniških gradivih 

Peskove v nadaljevanju ne zasledimo nobene Kuharjeve skladbe več. Pri Bredi Oblak 

zasledimo Kuharjevi skladbi v Glasbeni slikanici 2 in v učbeniku Glasba 4. Majhno 

zastopanost Kuharjevih skladb v učbeniških kompletih za pouk glasbene vzgoje lahko 

pripišemo (predvsem) opusu otroških in mladinskih skladb, ki jih je Kuhar pisal predvsem za 

zborovske zasedbe. V priročnikih za učitelje so objavljene izključno melodije pesmi s 

celotnim besedilom (ki so zastopane v učbenikih), čeprav imajo vse (skladbe) pesmi Janeza 
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Kuharja, ki so objavljene v zvezkih DSS (v enajstih zvezkih Janeza Kuharja), zapisano tudi 

klavirsko spremljavo. 

 

V zbirkah pesmi za otroke, v katerih so objavljene pesmi primerne za rabo v 1. triletju OŠ, 

Majhna sem bila in Piške sem pasla, prav tako najdemo skladbe Janeza Kuharja. V naslednjih 

tabelah so navedene skladbe po omenjenih zbirkah. Zapisan je naslov pesmi, avtor besedila, 

tonaliteta, izvajalska oznaka in izvirna tonaliteta, če je pesem objavljena v transpoziciji.  

 

Tabela 7: Mira Voglar, Milena Nograšek (1993): Majhna sem bila 

Naslov pesmi Avtor besedila Tonaliteta Izvajalska 

oznaka 

Transpozicija 

1. Pleza mucek Neţa Maurer D-dur / / 

2. Raca in raček Joţe Humer D-dur Prisrčno / 

3. Jeţek Gregor Strniša D-dur Prisrčno / 

4. Botra jesen Helena Gnezda G-dur Lahkotno izvirno v F duru 

5. Jesen Joţe Humer d-mol /  

6. Bredica A. Papler D-dur /  

7. Mojcin medo Danilo Gorinšek C-dur / / 

8. Balonček Joţe Humer F-dur /  

9. Kje je copatek Milena Batič D-dur / / 

10. Naš muc Manko Golar C-dur / / 

11. Uspavanka Martina Bidovec D-dur  umirjeno  / 

12. Jaz imam pa 

goslice 

Gregor Strniša D-dur Veselo izvirno v C duru  

13. Otroci republiki Janez Bitenc D-dur / / 

14. V parku Joţe Šmit D-dur Neţno / 

 

Opomba: 

- Pesem Jesen je bila objavljena v Otrok in glasba, M. Voglar, in sicer leta 1973, 1976. 

- Pesem Bredica je bila objavljena v Cicibanu, 1972/1973, let. 28, št.7. 

- Pesem Balonček je bila objavljena v Cicibanu, 1969/1970, let. 25, št.7. 
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Omenjenih pesmi v objavljenih zbirkah DSS ni. V zbirki Majhna sem bila sta dve pesmi 

objavljeni v transponirani obliki, in sicer: Botra jesen  (iz F dura v G dur) in Jaz imam pa 

goslice (iz C dura v D dur).  

 

Tabela 8:  Milena Nograšek, Katarina Virant Iršič ( 2007): Piške sem pasla 

Naslov pesmi Avtor besedila Tonaliteta Izvajalska 

oznaka 

Transpozicija 

1. Počasne Danilo Gorinšek D-dur / / 

2. Konjička Joţe Olaj D-dur / / 

3. Ptička prosi Manko Golar D-dur Prisrčno / 

4. Jure, Jure pase kure Stana Vinšek D-dur /  

5. In ti? Stana Vinšek C-dur / / 

6. Tri srečanja Slobodan Lozić – 

Ivo Minatti 

F-dur / / 

7. Raca Maca Joţe Olaj C-dur / / 

 

Opomba: 

- Pesem Jure, Jure pase kure je objavljena v 2. zvezku DSS pod naslovom Kdo lovi.  

 

Iz tabel je razvidno, da je deleţ Kuharjevih skladb v zbirki pesmi Piške sem pasla pol manjši, 

kot v zbirki Majhna sem bila. Sklepamo lahko, da se aktualnost in zanimanje za Kuharjeve 

skladbe v glasbenih zbirkah izdanih z novejšo letnico zmanjšuje. 

 

Kot smo ţe omenili v poglavju 3. 3, je Janez Kuhar pesmi iz otroškega opusa izdajal tudi v 

revijah Ciciban in Grlica. Spodnji tabeli prikazujeta popis vseh Kuharjevih pesmi iz 

omenjenih revij. Zapisan je naslov pesmi, avtor besedila, leto in letnik izida ter številka revije 

in stran, na kateri je pesem objavljena.  
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Tabela 9: Objavljene pesmi Janeza Kuharja v reviji Cicibanu  

Naslov pesmi Avtor besedila Leto  Letnik Številka Stran 

1. Naš muc Manko Golar 1953/54 9 9 146 

2. Otroci republiki / 1959/60 15 3 57 

3. Pionirska pesem 20. 

obletnice 

Neţa Maurer 1962/63 18 3 73 

4. Pustna Danilo Gorinšek 1964/65 20 6 160 

5. Balonček Joţe Humer 1969/70 25 7 220 

6. Mojcin medo Danilo Gorinšek 1972/73 28 6 185 

7. Bredica Albert Papler  28 7 217 

8. Papagaj Joţe Humer  28 8 249 

9. Jaz bom vojak Joţe Humer  28 9 281 

10. Nagajivka Danilo Gorinšek  28 10 313 

11. Mala klepetulja Janez Kuhar 1974/75 30 12 377 

12. Spomini na 

počitnice 

Joţe Humer 1976/77 32 1 21 

13. Lastovkam v slovo Joţe Humer  32 2 53 

14. Uspavanka Niko Grafenauer  32 3 85 

15. Kaj se kuha Joţe Šmit  32 4 117 

16. Kaj je s čričkom Manko Golar  32 5 149 

17. V parku Joţe Šmit  32 6 170 

18. Modri Nacek Joţe Šmit  32 7 211 

19. Polţja hišica Joţe Šmit  32 8 243 

20. Joţe moţe Joţe Šmit  32 9 276 

21. Mamica zlata Ludovika Kalan  32 10 306 

22. Hokus pokus Danilo Gorinšek  32 11 339 

23. O Marici in 

njenem jezičku 

Joţe Šmit  32 12 371 

24. Pogovor Ludovika Kalan  32 13 399 

25. Cicibani pojte z 

nami 

/  32 14 436 

26. Naša pesmica /  32 15 466 

27. Tinka Gabrijel Kolbič 1981/82 37 2 17 
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Naslov pesmi Avtor besedila Leto Letnik Številka Stran 

28. Modrijani Joţe J. Petelin 1982/83 38 6 23 

29. Pionirji mladi Neţa Maurer 1984/85 40 3 53 

 

Opomba:  

- Pesem Cicibani pojte z nami je objavljena v 8. zvezku DSS pod naslovom Pionirji 

pojte z nami.  

- Pesem Naša pesmica je objavljena v 6. zvezku DSS pod naslovom Naša pesem. 

 

Tabela 10: Objavljene pesmi Janeza Kuharja v reviji Grlica  

Naslov pesmi Avtor besedila Leto  Letnik Številka Stran 

1. Za Titom Manko Golar 1953 I 1 5 

2. Zajček skače Manko Golar 1953 I 3 39 

3. Naš muc Manko Golar 1953 I 4 55 

4. Biba leze Ljudmila Prunk – 

Utva 

1953 I 4 55 

5. V maju Zora Valenčič 1953/54 I 5 79 

6. Jaz ima pa goslice Gustav Strniša 1955/56 II 3 33 

7. Naša zemlja Črtomir Šinkovec 1955/56 II 3 47 

8. Pri polţu Karel Širok 1955/56 II 4 49 

9. Čriček poje Manko Golar 1956/57 III 4 49 

10. Ura Danilo Gorinšek 1957 III 5 65 

11. Ptiček kliče Tone Pavček 1958 IV 1 1 

12. Mišek Miško Danilo Gorinšek 1958 IV 3 33 

13. Beli sneţek Zmaj Jovan 

Jovanović 

1958 IV 4 49 

14. Ga-ga Cvetko Golar 1959 V 5 65 

15. Krokodil Branko Rudolf 1959 V 5 66 

16. Ukradena putka Ljudska 1962 VIII 1 2 

17. Ena ptička priletela Ljudska 1962 VIII 1 2 

18. V dolinici prijetni Andrej Praprotnik 1962 VIII 4-5 64 

19. Prvošolka Neţa Maurer 1964/65 X 4-5 60 

20. Sanke Stana Vinšek  1968 XII 1 2 
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21. O Katri Joţe Humer 1969/70 XIII 4-5 20 

22. Mamica zlata Ludovika Kalan 1978 XX 1-2 5 

23. Ţalostni metuljček Ljudmil Rus 1983 XXV 1-2 6 

 

V Cicibanu in Grlici je bilo skupno objavljenih 52 pesmi Janeza Kuharja, od tega 29 v 

Cicibanu in 23 v reviji Grlica. Med letoma 1953/54 je prvič izšla v reviji Ciciban pesem Naš 

muc. V letih 1976/77 je bila v vsaki številki Cicibana objavljena ena skladateljeva pesem. 

Pesem Pionirji mladi je bila leta 1984/85 zadnja njegova objavljena pesem v Cicibanu. 

 

V reviji Grlica je bilo od 1953 do 1983 objavljenih 23 Kuharjevih pesmi. Prva objavljena 

pesem v Grlici je bila Za Titom, zadnja pa  Ţalostni Metuljček. 

 

Širok pogled v aktualnost Kuharjevih del skozi čas lahko razberemo tudi iz nadaljnjih tabel, ki 

prikazujejo izdaje različnih zgoščenk, na katerih so posnete skladateljeve pesmi. V tabeli 11 

so navedene izdane zgoščenke otroških in mladinskih pesmi, na katerih so posnete pesmi 

Janeza Kuharja, v tabeli 12 in 13 so navedeni zvočni posnetki Kuharjevih pesmi, ki so na 

zgoščenkah in so del učbeniški kompletov. 

 

Tabela 11: Zvočni posnetki, na katerih so posnete otroške in mladinske pesmi Janeza 

Kuharja in leto njihovega izida 

Leto izida Naslov gramofonske plošče oziroma zvočnega CD-ja in izvajalci 

1965 Mucek in kuţek / Otroški zbor in orkester RTV Ljubljana 

1966 Otroške partizanske pesmi / poje Otroški pevski zbor Pionirskega doma v 

Ljubljani 

1967 Otroške pesmice 2 / poje Otroški pevski zbor RTV Ljubljana 

1972 Pionirske pesmi / Otroški pevski zbor glasbene šole »Franc Šturm« 

1973 Mlada pesem / Otroški zbor glasbene šole Franca Šturma, Otroški zbor RTV 

Ljubljana, Zbor cicibanov RTV Ljubljana in ansambel B. Lesjaka 

1976  Pesmi za otroke / poje otroški pevski zbor glasbene šole »Franca Šturma« 

1976 Biba leze: pesmi za otroke / poje Otroški zbor RTV Ljubljana in Mladinski 

zbor RTV Ljubljana 

1992 Janček Mornarček / Otroški pevski zbor Radio Slovenija 

1993 Uspavanke / pojeta Alenka Vidrih in Gojmir Lešnjak 
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1993 Otroški pevski zbor pri Mariji Pomagaj v Torontu  

1995 Najlepše pesmi za otroke  

1995  Najlepše pesmi za otroke 2 / izvajajo Otroški zbor glasbene šole Franca 

Šturma, Zbor cicibanov RTV Ljubljana, Otroški zbor RTV Ljubljana 

1995 Najlepše pesmi za otroke 3 / izvajajo Otroški zbor RTV Ljubljana, Mladinski 

pevski zbor RTV Ljubljana 

1996 25. naša pomlad / Zdruţenje pevskih zborov Primorske 

1996 Glasbena šola Postojna 50 let / Godalni orkester, Instrumentalni solisti in 

ansambli, Otroški pevski zbor  

1997 Veseljaki / Otroški pevski zbor Veseljaki in Orff skupina iz Doberdoba 

1998 Najlepše pesmi za otroke / Otroški pevski zbor Glasbene šole »Franc Šturm« 

1999 Pesmice za zabavo in praznovanja / Spidi & Gogi 

2000 Slišala sem ptičko pet / poje Otroški pevski zbor RTV Slovenija 

2000 Cicibani radi pojemo / pojejo Cicibani RTV Slovenija, Otroški pevski zbor 

RTV Slovenija 

2003 Mladinski pevski zbor 1957-2007 ob 50. letnici / Mladinski pevski zbor RTV 

Ljubljana  

2003 Pesmi in skladbe za otroke / Brina Jeţ Brezavšček 

2005 Za otroke / pevci Osnovne šole Tišina, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski 

zbor Mavrica 

2007 Radi jih poslušamo: pravljice, pesmice in zgodbice za otroke 

2007 Nekaj je v zraku / Mladi pevci OŠ Antona Šibelja Stjenka, Komen 

2007 Radio televizija Slovenija: 80 : 50 / Simfonični orkester RTV Slovenija …  

(et al.) 

Vir: http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=2158476937924003 (8. 3. 2011) 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je bilo največ posnetih Kuharjevih skladb med leti 1965 in 

1976. V 80. letih ni bilo posnetkov Kuharjevih otroških oziroma mladinskih pesmi. V 90. 

letih je zopet opaziti, da se pojavljajo novi zvočni posnetki, na katerih je moč zaslediti 

Kuharjeve skladbe. V novem stoletju je zaslediti nekaj posnetih Kuharjevih pesmi, ki jih 

izvajajo Cicibani RTV Slovenija ter Otroški in Mladinski pevski zbor RTV Ljubljana.  

 

 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=2158476937924003
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Tabela 12: Zvočni posnetki pesmi Janeza Kuharja na zgoščenkah učbeniških kompletov 

Albince Pesek 

Leto izida Naslov zgoščenke Zvočni primeri pesmi Janeza Kuharja 

2006 Glasba 1  Jaz imam pa goslice 

2000 Glasba 2 / 

2001 Glasba 3 / 

2002 Glasba 4 / 

2003 Glasba 5 / 

 

Tabela 13: Zvočni posnetki pesmi Janeza Kuharja na zgoščenkah učbeniških kompletov 

Brede Oblak 

Leto izida Naslov zgoščenke Zvočni primeri pesmi Janeza Kuharja 

1999 Glasbena slikanica 1 Jaz imam pa goslice 

2004 Glasbena slikanica 2 Čriček poje 

2004 Glasbena slikanica 3 / 

2004 Glasba 4 / 

2004 Glasba 5 / 

 

Tako v učbeniških kompletih Albince Pesek kot Brede Oblak je na zgoščenkah objavljenih 

malo zvočnih posnetkov pesmi Janeza Kuharja. V obeh učbeniških kompletih je na 

zgoščenkah objavljena pesem Jaz imam pa goslice. Na zgoščeni Glasbena slikanica 2, 

avtorice Brede Oblak, je posneta tudi pesem Čriček poje.  

 

4. 5 Primernost skladb Janeza Kuharja za pouk glasbene vzgoje 

Ob obseţnem opusu Kuharjevih otroških pesmi in relativno majhni zastopanosti njegovih del 

v lahko dostopnih objavljenih gradivih, namenjenih učiteljem in učencem v slovenski šoli, nas 

je zanimalo, koliko pesmi je primernih za pouk glasbene vzgoje od 1. do  5. razreda osnovne 

šole. Zato smo podrobneje pregledali 11 zvezkov pesmi izdanih v zaloţbi DSS in jih razvrstili 

med primerne za izvajanje pri pouku glasbene vzgoje – razredno petje (R), in zahtevnejše 

pesmi, primerne za izvajanje šolskega pevskega zbora (Z). Pri tem smo upoštevali naslednje 

kriterije: glasovni obseg (ambitus), zahtevnost melodičnih postopov, tonalnost, alteracije in 

modulacije, ritmično zahtevnost, obliko pesmi in z njo povezano dolţino. Posebno pozornost 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

 48 

smo namenili tonalitetam in jih tudi označili. Med sicer za otroke primernimi vsebinami 

besedil (pesmi o ţivalih, o naravnih pojavih, o letnih časih, o igračah in različnih predmetih, 

uspavanke, pesmi za mamo, za pusta …), smo izpostavili tudi skladbe s politično 

angaţiranimi vsebinami (P). 

 

Tabele v nadaljevanju prikazujejo popis vseh otroških pesmi iz 11 zvezkov, ki so v letih od 

1964 do 1992 izšle pri Društvu slovenskih skladateljev, z oznakami predhodno omenjenih 

lastnosti.  

 

Tabela 14: Janez Kuhar (1970): Otroški zbor s klavirjem, 1. zvezek (ponatis) 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Jaz imam Gustav Strniša •   C-dur 

2. Biba leze Ljudmila Prunk - Utva •   C-dur 

3. Zajček skače Manko Golar •   C-dur 

4. Ptiček kliče Kuhar – Pavček  •  D-dur 

5. Čriček poje Manko Golar •   C-dur* 

6. Ura Danilo Gorinšek •   C-dur 

7. Naš muc Manko Golar •   C-dur* 

8. Kaj bi ti tičica Danilo Gorinšek •   G-dur 

9. Kolo Danilo Gorinšek •   C-dur 

10. Mišek Miško Danilo Gorinšek  •  C-dur 

11. Beli sneţek Zmaj - Gradnik •   D-dur 

12. Pionirji in pomlad Vida Brest •  • F-dur 

13. Pri polţu  Karel Širok •   D-dur 

14. Ko prispe pomlad  Manko Golar  •  C-dur 

 

Tabela 15: Janez Kuhar (1964): Otroški zbor s klavirjem, 2. zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Mila in mula Stana Vinšek  •  C-dur 

2. Otroci štejejo Stana Vinšek •   C-dur 

3. Deklica z ţogo Stana Vinšek  •  C-dur 

4. Na gugalnici Stana Vinšek  •  D-dur 

5. Vrtiljak Stana Vinšek  •  F-dur 
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6.  Mi plezamo Stana Vinšek  •  C-dur 

7. Poredeneţu Stana Vinšek  •  F-dur 

8. Kdo lovi Stana Vinšek •   D-dur 

 

Tabela 16: Janez Kuhar (1965): Otroški zbor s klavirjem, 3. zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Otroci republiki / •  • D-dur 

2. Prvi sneg /  •  D-dur 

3. Zajček v snegu Vera Albreht •   D-dur 

4. Dedek Mraz Janez Mohar  •  D-dur 

5. Nina-nana / •   D-dur 

6.  Ej, topla pomlad Manko Golar  •  C-dur 

7. Vesela pomlad Gustav Strniša  •  D-dur 

8. Nesreča Vida Jerajeva •   C-dur 

9. Igra Ivan Albreht  •  C-dur 

10. Kupil sem si avion Gustav Strniša  •  D-dur 

11. Tri srečanja Slobodan Lozič –  

Ivo Minati 

•   F-dur 

12. Ga-ga Cvetko Golar  •  D-dur 

13. Krokodil Branko Rudolf  •  C-dur 

14. Veverica-pekarica Dana Zajc  •  D-dur 

 

Tabela 17: Janez Kuhar (1970): Otroški zbor s klavirjem, 4. zvezek (ponatis) 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Pionirska pesem Neţa Maurer  • • As-dur 

2. Vesela pesem Danilo Gorinšek  •  C-dur 

3. Vesela hišica Neţa Maurer •   F-dur 

4. O luni Lojze Krakar  •  D-dur 

5. Pustna Danilo Gorinšek •   F-dur 

6.  Vesela maske /  •  F-dur 

7. Mokri kuţa Branko Rudolf  •  C-dur 

8. Koračnica Zvonko Čemaţar •   C-dur 
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9. Cigančica Neţa Maurer •   F-dur 

10. Tri ladjice Tugo Klasinc  •  F-dur 

11. Rahlo pada Janja Krţišnik  •  F-dur 

12. Jaka se pa cmeri /  •  D-dur 

13. Mamici Branko Rudolf  •  D-dur 

14. Ciciban je brigadir /  • • G-dur 

15. Prvošolka Neţa Maurer  •  F-dur 

 

Tabela 18: Janez Kuhar (1967): Skladbe za najmlajše, otroški zbori s klavirjem  

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Cicibani Titu Helena Gnezda  • • D-dur 

2. Črni mački Danilo Gorinšek •   F-dur 

3. Ljubezen do sestrice Joţe Humer •   D-dur 

4. Sneţinke Helena Gnezda •   D-dur 

5. Poljubčki Joţe Humer  •  D-dur 

6.  Zima poje Zvonko Čemaţen  •  C-dur 

7. Potrebujem Joţe Humer •   D-dur 

8. Maškare Joţe Humer •   E-dur 

9. Vrabček Neţa Maurer •   D-dur 

10. Ringaraja za budnico Joţe Humer •   Es-dur 

11. Osamljena igračka Neţa Maurer •   C-dur 

12. Jesenski deţek / •   D-dur 

13. Pleza mucek Neţa Maurer •   D-dur 

14. Kje je copatek Milena Batič •   D-dur 

15. Jeţek Gustav Strniša •   D-dur 

 

Tabela 19: Janez Kuhar (1971): Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 6. 

zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Naša pesem /  •  D-dur 

2. Za veverico /  •  F-dur 

3. Smešen lov Maks Simončič  •  D-dur 
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4. Mlada pomlad Stana Vinšek  •  D-dur 

5. Naš Boštjan Joţe Humer •   D-dur 

6. Ljubezen do ptička Jana Kolarič •   F-dur 

7. Uspavanka Milena Batič •   D-dur 

8. Botra jesen Helena Gnezda •   F-dur 

9. In ti? Stana Vinšek •   C-dur 

10. Uspavanka male 

mamice 

Joţe Humer  •  D-dur 

11. Mamin praznik Joţe Humer  •  C-dur 

12. Narobe svet Cvetko Zagorski •   G-dur 

13. Bolnik Miro Košuta •   C-dur 

14. Raca in raček / •   D-dur 

15. Učenjak Tone Pavček  •  Es-dur/ 

B-dur 

16. Ţabji ples Danilo Gorinšek •   D-dur 

 

Tabela 20: Janez Kuhar: Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek 

(rokopis) 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Uspavanka Niko Grafenauer  •  C-dur 

2. Kaj se kuha Joţe Šmit  •  D-dur 

3. Prišel je otrok Neţa Maurer  •  F-dur 

4. Vranji greh Joţe Humer  •  G-dur 

5. Moja ura Neţa Maurer •   a-mol 

6.  Kaj je s čričkom Manko Golar •   D-dur 

7. Piščančkova 

uspavanka 

Neţa Maurer  •  C-dur* 

8. Lastovkam v slovo Joţe Humer  •  D-dur 

9. Mojcin medo Danilo Gorinšek •   C-dur* 

10. Počasne Danilo Gorinšek •   D-dur 

11. Mlada pesem Manko Golar •  • C-dur 

12. Veterc Neţa Maurer  •   G-dur 

13. Mala klepetujla Janez Kuhar •   D-dur 
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14. Spominčice Danilo Gorinšek  •  G-dur 

15. Spomini na počitnice Joţe Humer •   Es-dur 

16. Ob novoletni jelki Janez Menart  •  D-dur/ 

A-dur 

17. Titu za rojstni dan Manko Golar  • • G-dur 

18. V parku Joţe Šmit •   D-dur 

19. Naša mala Taja Janez Kuhar  •  C-dur 

20. Kaj dela ţabica Joţe Šmit  •  D-dur 

 

Tabela 21: Janez Kuhar (1981): Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 8. 

zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Pionirji pojte z nami Janez Kuhar •  • D-dur 

2. Le vijte se zastave Manko Golar  • • F-dur 

3. Mamica zlata Ludovika Kalan •   D-dur 

4. Zbogom mama Jovan Jovanović Zmaj •   D-dur 

5. Dedek Mraz Manko Golar  •  C-dur/ 

G-dur 

6.  Pomladna Gabrijel Kolbič  •  C-dur* 

7. Luţarska Jasna Novak •   F-dur 

8. Jaz bom vojak Joţe Humer •   F-dur 

9. Pikapolonica Gabrijel Kolbič  •  D-dur 

10. Kolo za Tita Gabrijel Kolbič  • • C-dur 

11. Mačje in psi / •   B-dur 

12. Tinka Gabrijel Kolbič •   D-dur 

13. Slavnostna pesem Smiljan Samec  • • D-dur 

14. Posluh Tone Pavček  •  C-dur 

15. Dan mladosti Manko Golar  • • F-dur/ 

C-dur 

16. Ptička prosi Manko Golar •   D-dur 

17. Ţabji pir Danilo Gorinšek  •  G-dur 

18. Hvalnica naravi Cvetko Zagorski  •  F-dur 

19. Pod noč Danilo Gorinšek  •  F-dur 
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20. Ţalostni metuljček Ljudmil Rus  •  C-dur 

21. Biba leze-biba gre Niko Grafenauer  •  G-dur 

22. Pesem »male šole« 

otroškega vrtca Roţna 

dolina 

Janez Kuhar  •  C-dur/ 

G-dur 

23. Škofjeloški cicibani Janez Kuhar  •  C-dur* 

 

Tabela 22: Janez Kuhar (1985): Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 9. 

zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. O Marici in njenem 

jezičku 

Joţe Šmit  •  D-dur 

2. Dogodivščine Ceneta 

potepina 

Ljudmil Rus  •  D-dur/ 

E-dur 

3. Pojte drobne ptice France Šušteršič •   D-dur 

4. Po svatbi Tone Pavček  •  G-dur 

5. Sraka Pepka Joţe Olaj  •  D-dur 

6.  Sinička pozimi Ljudmil Rus  •  F-dur 

7. Modrijani Joţe J. Petelin •   D-dur 

8. Dedek Mraz in 

cicibani 

Janez Bitenc •   D-dur 

9. Mi smo kururčki Marta Gorup •  • C-dur 

10. Mlečna kaša Martina Bidovec •   C-dur* 

11. Najin sprehod Joţe Šmit  • • F-dur/ 

C-dur 

12. Markec in pes Ludvika Kalan  •  F-dur 

13. Pikapolonica Gabrijel Kolbič  •  B-dur 

14. Pesem šole Mirana 

Jarca – Črnomelj 

Janez Kuhar  • • B-dur 

15. Trije nilski krokodili Niko Grafenauer •   C-dur 
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Tabela 23: Janez Kuhar (1987): Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 10. 

zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Neprevidna gos Janez Bitenc •   D-dur 

2. Veverica-tovarišica Neţa Maurer •   D-dur 

3. Pionirji mladi Neţa Maurer  • • C-dur 

4. Kos Gabrijel Kolbič  •  E-dur 

5. Naveza Marta Gorup •   D-dur 

6.  Prvi zobek Ema Novak  •  D-dur 

7. Polţek Joţe Olaj  •  C-dur 

8. Zima Joţe Olaj •   d-mol 

9. Računar Neţa Maurer •   D-dur 

10. Raca Maca Joţe Olaj  •  C-dur 

11. Lisjak Matej Bor •   D-dur 

12. Previdnost Neţa Maurer  •  C-dur 

13. Konjička Joţe Olaj •   D-dur 

14. Tri sinice Joţe Olaj •   C-dur* 

15. Na izlet Marta Gorup •   F-dur 

16. Strašni rak Neţa Maurer •   G-dur 

17. Naša mati domovina Marta Gorup •  • F-dur 

18. Rak Anica Černej •   D-dur 

19. Kurirka Pavla Marta Gorup  • • Es-dur 

20. Hej kurirček Marta Gorup  • • C-dur 

 

Tabela 24: Janez Kuhar (1992): Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. 

zvezek 

Naslov pesmi Avtor besedila R Z P Tonaliteta 

1. Petnajst gumbov Joţe Petelin •   Es-dur 

2. Naš Jurček Peter Dolinar •   F-dur 

3. Janko in petelinček Bogdan Anzel  •  C-dur 

4. Lukec na snegu Peter Dolinar •   D-dur 

5. Luka-čarodej kuku Marta Gorup •   C-dur 

6.  Janček mornarček Bogdan Anzel •   F-dur 
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7. Dedku Mrazu Nina Kuhar •   C-dur 

8. Metka in kuţek Peter Dolinar  •  F-dur 

9. Moj osliček Cica Kolar •   C-dur 

10. Zaseda za medveda Miro Košuta  •  F-dur 

11. Uspavanka Cica Kolar  •  G-dur 

12. Pesmica o kuţku Marta Gorup •   F-dur 

13. Maček Muri Igor Cvetko •   Es-dur 

14. Hitro spat Neţa Maurer  •  D-dur 

15. Prvič v vrtec Marta Gorup  •  C-dur 

16. Kdo je prvi Marta Gorup  •  F-dur 

17. Kdo gre v vrtec Marta Gorup •   C-dur 

18. Ves vrtec dremucka Marta Gorup •   G-dur 

19. Lukec čaka Marta Gorup •   D-dur 

20. Veseli copatki Marta Gorup  •  D-dur 

21. Nagajiva pentlja Marta Gorup •   C-dur 

22. Ponorelo dvorišče Joţica Vogrinc – 

Drenovec 

•   D-dur 

23. Huda ura Joţica Vogrinc – 

Drenovec 

•   D-dur 

24. Na poti v šolo Bogdan Anzel  •  D-dur 

25. Andrejček in 

metuljček 

Bogdan Anzel  •  F-dur 

 

V opusu 11 zvezkov Janeza Kuharja je objavljenih skupno 184 pesmi namenjenih otrokom. Z 

ozirom na ambitus, zahtevnost melodičnih postopov, tonalnost, alteracije in modulacije, 

ritmično zahtevnost, obliko pesmi in z njo povezano dolţino smo ugotovili, da je za petje v 

razredu primernih 92 pesmi (vključno s politično angaţiranimi vsebinami). Prav tako je 92 

pesmi zahtevnejših in so primerne za zborovski repertoar. Pri zapisovanju pesmi se je 

skladatelj posluţeval različnih tonalitet, med njimi je 56 zapisanih v C-durovi tonaliteti. 

Pesmi v C-duru smo izpostavili z razlogom, ker so za otroški glas v 1. triletju manj primerne, 

saj vemo, da karakteristike otroškega glasovnega aparata praviloma ne dopuščajo kakovostno 

enakovredne produkcije tona c1 v primerjavi z višjimi toni – ton oslabi v jakosti in izrazni 

moči, obstaja tudi nevarnost, da bo otrok pel prisiljeno, kar ni v prid zdravemu petju.  
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Izmed 56 pesmi zapisanih v C-durovi tonaliteti, je 8 pesmi označenih z zvezdico (*). 

Označene pesmi so glede na tonaliteto kljub vsemu primerne za petje v 1. triletju, saj ton c1 

ne predstavlja najniţjega tona v pesmi. Prav tako smo izpostavili pesmi s politično angaţirano 

vsebino, ki je danes neaktualna. Slednjih je v zbirkah 19.  

 

Kot ugotavljamo, je za petje v razredu primernih 92 pesmi. Če odvzamemo politično 

angaţirane, je primernih 83. Če bi odvzeli še pesmi v C-durovi tonaliteti, ki bi se jih učitelji 

utegnili izogibati zaradi omenjenih glasovnih zmoţnosti otrok, lahko trdimo, da je za razredno 

petje od 1. do 5. razreda OŠ aktualnih in primernih najmanj 27 pesmi. Izbrane pesmi Janeza 

Kuharja, po kriterijih omenjenih v prejšnjem poglavju, nedvomno predstavljajo kvalitetno 

literaturo, ob kateri bi se otroci lahko celostno razvijali, pridobivali, utrjevali in nadgrajevali 

glasbena znanja ter izkušnje, ki so opredeljeni v Učnem načrtu javne osnovne šole.  

 

Ob zaključku poglavja, posvečenem Janezu Kuharju, njegovi osebnosti ter pedagoškemu in 

skladateljskemu delu, lahko trdimo, da gre za izjemno osebnost, ki je s svojim delovanjem 

pustila globoko sled na področju glasbene vzgoje in izobraţevanja pri nas. Močno vpet v 

druţbeno situacijo je z vsem svojim znanjem in entuziazmom utiral pot umetnosti k otrokom. 

Z ozirom na dostopne vire o Kuharjevem pedagoškem delovanju lahko ugotovimo skladnost s 

spoznanji sodobne didaktike glasbe, zlasti na področju dejavnosti pevskega izvajanja. Nikakor 

ni zanemarljivo dejstvo, da se je po tolikih letih v njegovih bivših pevcih zbudila ţelja po 

obujanju lepih spominov in osvetljevanju  pedagoškega in skladateljskega dela in lahko bi 

trdili, da gre za vzoren lik pedagoga, ki bi ga privoščili otrokom tudi danes.  

 

O otroških pesmih smo ţe veliko zapisali. Ponovno bi izpostavili, da so Kuharjeve pesmi po 

kriterijih kakovostnih glasbeno–umetniških vsebin primerne. Besedila, ki jih je izbiral za 

uglasbitev, so praviloma izpod peres priznanih literarnih ustvarjalcev in so blizu otroškemu 

svetu. Uglasbitve pesmi so po zahtevnosti različne, od zelo preprostih, primernih za 

najmlajše, ki jih lahko izvajajo otroci ţe v predšolskem obdobju, do pesmi, ki jih lahko 

izvajajo le dobro vzgajani zborovski pevci pod skrbnim vodstvom izobraţenih in zborovski 

poustvarjalnosti predanih zborovodij.  

 

Zakaj je torej v raznolikem repertoarju, ki se izvaja v slovenski šoli v okviru pouka glasbene 

vzgoje, razmeroma malo Kuharjevih del? Razloge bi lahko našli najprej v teţji dostopnosti in 

celo nedostopnosti njegovih pesmi. Edicijske zbirke so na voljo na Društvu slovenskih 
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skladateljev (DSS) izključno na vpogled, le po dogovoru in s časovno distanco jih tudi 

priskrbijo za nakup. 6. zvezka ni mogoče pridobiti in ga hranijo na DSS le v enem arhivskem 

izvodu, 7. zvezek pa je mogoče najti le v rokopisu, ki ga hranijo v Narodni in univerzitetni 

knjiţnici v Ljubljani. Prav tam pa hranijo le še en 11. zvezek DSS, ki je na voljo v čitalnici 

Glasbene zbirke. 

 

Drugi razlog je gotovo tudi, da imajo Kuharjeve pesmi klavirsko spremljavo. Vsak dober 

glasbeni pedagog bi je bil vesel, saj skladatelj z instrumentalno spremljavo najbrţ lahko bolj 

bogato in izraziteje zaokroţi svojo umetniško idejo. Sklepamo pa lahko, da je obvladovanje 

klavirske igre pri učitelju razrednega pouka premajhno za suvereno izvedbo celotne partiture. 

Kljub temu pa se zdi objava redkih ţe naštetih pesmi, ki so objavljene v učbeniških gradivih 

od 1. do 5. razreda OŠ, brez klavirske spremljave neprimerna, pomanjkljiva in strokovno 

sporna. Tako je tudi tistim učiteljem, ki bi zmogli izvajati celotno partituro, ta moţnost 

odvzeta. 

 

Menimo, da bi ob večji dostopnosti in poznavanju Kuharjevih pesmi le-te pogosteje zvenele v 

razrednih zborih slovenskih šol. Prednosti, ki jih vidimo v njegovih pesmih, so: praviloma 

temeljijo na tonalnem glasbenem jeziku (odlična primera pesmi za uvajanje mola: Zima, Moja 

ura), postopnosti v obravnavanju ritma (primer pesmi za uvajanje sinkope: Naš Jurček), 

melodije, glasovnega razpona, artikulacijskih in dinamičnih zmoţnosti otrok, v formah pesmi 

najdemo zelo jasne, pregledne glasbene tvorbe, predlagani interpretativni napotki so 

premišljeni v skladu z vsebino, besedila so skrbno izbrana in primerna starosti otrok. 

Posebnost med njegovimi pesmimi je gotovo Piščančkova uspavanka, ki temelji na celotonski 

melodiki in estetsko pozitivno odstopa. Seveda pa v njegovih pesmi naletimo tudi na 

pomanjkljivosti: zapis pesmi v C-duru (primer pesmi Naša mala Taja, Ej, topla pomlad, 

Ţogica …), ki po obsegu in barvi tonalitete zlasti manjšim otrokom ni najbliţji; v 

kompozicijskem jeziku pogosto ostaja kar preveč strukturiran, nekako ujet v tonalnem svetu, 

ki ga obogati z alteriranimi toni in modulacijami, ne zadiha pa povsem v umetniški svobodi; 

med pesmimi najdemo tudi neskladje med besedilom, ki je po vsebini bliţji otrokom prvih 

razredov, po tehnični zahtevnosti pa bi sodili v 4. ali 5. razred (primer pesmi Strašni rak). 

Izpostavili bi še politično angaţirane pesmi (Pionirska pesem, Ciciban je brigadir, Kolo za 

Tita …), ki bi jih sicer bilo moţno v aktualnem času vključevati v obravnavanje zgodovinskih 

vsebin ali vsebinsko zaokroţene glasbene projekte izven rednega pouka glasbene vzgoje in se 

jih učitelji, razumljivo, izogibajo.  
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Janez Kuhar je bil nedvomno zelo karizmatična osebnost. Janez Bitenc je v časopisnem 

članku po njegovi smrti zapisal: »Bil je skladatelj, glasbeni pedagog in zborovodja. Med 

naštetimi poklicnimi nazivi ni lahko izluščiti enega, ki bi mu dali prednost. Za vsakega in za 

vse pa velja: Janez Kuhar se je izkazal pri vseh kot izjemno odgovoren in z vsem srcem 

predan glasbeni delavec.« (Bitenc, 1997 v Delo)  
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5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

5. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V mnoţici šolskih predmetov se kot vzgojni predmet pojavlja glasbena vzgoja. V praksi 

glasbenega poučevanja marsikateri učitelj glasbeno vzgojo sprejema le kot nekaj obveznega, 

nekaj, kar mora poučevati. Kot omenja Slosar (1997), je uspešnost glasbenega izobraţevanja 

odvisna od več dejavnikov, vendar pa je najpomembnejši med njimi zagotovo učitelj. Od 

njega se pričakuje, da je glasbeno strokovno usposobljen. Slosar ne predpostavlja zahteve po 

vrhunsko usposobljenih učiteljih na vseh glasbenih področjih, ampak predpostavlja, da ima 

učitelj razvite glasbene sposobnosti in veščine do ravni, ki mu omogoča kreativnost v sami 

glasbi in pri pouku na vseh temeljnih področjih glasbene vzgoje.  

 

V diplomskem delu smo ţeleli raziskati, kakšen je pogled današnjih učiteljev na sodoben 

pedagoški lik učitelja ter kakšne glasbeno-umetniške vsebine učitelji poleg ponujenih v 

učnem načrtu in učbeniških gradivih še izbirajo. Ker v diplomskem delu obravnavamo tudi 

skladatelja Janeza Kuharja  ter njegovo glasbeno-pedagoško delo, rezultati omogočajo, da 

lahko naredimo primerjavo stališč današnjih učiteljev glede raziskovalnega problema s stališči 

Janeza Kuharja. Skladateljev bogat ustvarjalni opus za otroke ponuja učiteljem moţnost, da 

lahko za pouk glasbene vzgoje izbirajo tudi njegove vsebine, vendar pa se ob ustvarjalnem 

opusu postavlja tudi dilema, ali so Kuharjeve skladbe še primerne za sodobni glasbeni pouk.  

Odnos, ki ga ima učitelj do glasbene vzgoje, otrok lahko (ne)posredno zazna. Zato smo ob 

anketiranju učiteljev izvedli še anketiranje učencev in staršev ter poskušali ugotoviti, kakšen 

odnos in pričakovanja imajo starši ter učenci do glasbe in glasbene vzgoje.  

 

5. 2 Cilj raziskave  

V diplomskem delu smo s pomočjo raziskave ţeleli preučiti stališča, ki jih imajo učitelji do 

glasbene vzgoje in lika učitelja. Glede na predmet in problem raziskave, smo postavili 

naslednje cilje: 

- ugotoviti, ali današnji učitelji s svojim strokovnim, pedagoškim in didaktičnim 

znanjem nudijo kakovostno izhodišče za glasbeni in celostni razvoj učencev; 

- ugotoviti, ali glasbeno-pedagoško delo Janeza Kuharja ter njegov ustvarjalni opus, 

glede na čas, v katerem je deloval, še omogočata kakovostno podlago za sodoben 

glasbeni pouk in celosten razvoj učencev; 
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- ugotoviti, ali so Kuharjeve otroške skladbe še uporabne in primerne za sodobni 

glasbeni pouk. 

 

5. 3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na navedeno problematiko in cilje raziskave smo oblikovali raziskovalna vprašanja, 

razdeljena v štiri sklope. Prva dva sklopa zajemata mnenja učiteljev, zadnja dva pa staršev in 

učencev. 

 

Lik učitelja 

 Kakšna so stališča učiteljev do glasbene vzgoje in kakšna je njihova strokovna in 

glasbeno didaktična usposobljenost? 

 

Izbira glasbeno-umetniških vsebin 

 Katero glasbeno literaturo izbirajo učitelji in po katerih kriterijih? 

 

Stališča in pričakovanja staršev do glasbene vzgoje 

 Kakšna so stališča staršev do glasbene vzgoje in katerim glasbenim ciljem pripisujejo 

največjo pomembnost?  

 

Mnenje učencev o glasbi in pouku glasbene vzgoje 

 Kakšna so mnenja učencev o glasbeni vzgoji? 

 

5. 4 Hipoteze 

Skladno z vprašanji smo postavili hipoteze, ki smo jih prav tako razdelili v štiri vsebinske 

sklope: 

 

Lik učitelja 

H1: Med učitelji se pojavljajo razlike v stališčih glede glasbene vzgoje. 

H2: Med učitelji, ki so se dodatno glasbeno izobraţevali, obstajajo razlike v motivaciji za 

poučevanje glasbene vzgoje.  

H3: Učitelji menijo, da imajo ustrezna glasbena znanja, spretnosti in sposobnosti za 

poučevanje glasbene vzgoje.  
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H4:. Najpogosteje zastopana glasbena dejavnost v razredu je petje. 

 

Izbira glasbeno-umetniških vsebin 

H5: Učitelji menijo, da je samostojna izbira glasbeno-umetniških vsebin pozitivna stran UN. 

H6: Učitelji najpogosteje dodatne glasbeno-umetniške vsebine iščejo v različnih zbirkah 

pesmi za otroke. 

H7: Najpogostejši kriterij pri izbiri glasbeno-umetniških vsebin je primernost vsebin razvojni, 

glasbeni in starostni stopnji učencev. 

H8: Učitelji med pesemskim gradivom najpogosteje izbirajo slovensko ljudsko pesem (v 

avtentični obliki ali priredbi). 

H9: Učitelji z različno glasbeno izobrazbo se razlikujejo v pogostosti izbire slovenske ljudske 

pesmi v avtentični obliki ali priredbi.    

H10: Učitelji so pri izbiri pesemskega gradiva najbolj pozorni na melodijo pesmi.  

 

Stališča in pričakovanja staršev 

H11: Starši imajo različna mnenja glede pomembnosti glasbene vzgoje.  

H12: Starši menijo, da so med splošnimi cilji glasbene vzgoje najpomembnejši veselje, 

pozitivna čustva in sprostitev. 

H13: Starši menijo, da osnovna šola, ki jo obiskuje njihov otrok, v zadostni meri spodbuja 

razvoj glasbenih sposobnosti in znanj.  

 

Mnenja učencev o glasbi in pouku glasbene vzgoje 

H14: Večina učencev ima rada glasbo.  

H15: Večina učencev se pri pouku glasbene vzgoje zelo dobro počuti. 

H16: Učenci najraje igrajo na glasbila (lastna, improvizirana, Orffova glasbila).  
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6 OPIS METODOLOGIJE 

6. 1 Osnovna raziskovalna metoda 

Kvantitativna raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja.  

 

6. 2 Opis instrumenta in postopkov zbiranja podatkov 

Instrument zbiranja podatkov so bili anketni vprašalniki za učitelje razrednega pouka, ki 

poučujejo GVZ, ter za starše in učence 3. razredov. Anketni vprašalnik smo sestavili 

izključno za potrebe raziskave, vsem anketirancem pa smo omogočili anonimnost. Prvi del 

vprašalnika za učitelje je vseboval splošna vprašanja o spolu, o razredu, ki ga poučujejo, o 

delovni dobi in o dodatni glasbeni izobrazbi. Sledila sta dva sklopa vprašanj, ki sta se 

nanašala na lik učitelja in izbiro glasbeno-umetniških vsebin. Vprašalnik je vseboval 

vprašanja odprtega in zaprtega tipa, nekaj vprašanj je bilo v obliki 5-stopenjskih ocenjevalnih 

lestvic. 

 

Anketni vprašalnik za starše in učence je obsegal 9 vprašanj; največ je bilo vprašanj zaprtega 

tipa, sledilo je vprašanje v obliki 5- in 3-stopenjskih ocenjevalnih lestvic, eno vprašanje je 

bilo odprtega tipa. Starši so odgovarjali na vprašanja glede pomembnosti glasbene vzgoje, 

učenci pa na vprašanja, ki so se nanašala na pouk glasbene vzgoje. Pri sestavljanju vprašanj 

smo izhajali iz literature, izkušenj in lastnega interesa.  

 

6. 2. 1 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Veljavnost anketnega vprašalnika smo preverjali tako, da sta ga dobili na vpogled mentorici, 

vprašalnik smo sondaţno uporabili na manjšem vzorcu in ga izpopolnili z vidika veljavnosti.  

 

Zanesljivost smo pri sestavljanju vprašalnika preverjali tako, da smo navedli enopomenska, 

specifična vprašanja in jasna navodila. 

  

Objektivnost smo preverjala tako, da smo uporabili vprašanja zaprtega tipa, pri katerih s 

subjektivnim presojanjem ni mogoče vplivati na spremembo informacij, in petstopenjske 

ocenjevalne lestvice pogostosti določenega ravnanja.   
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6. 2. 2 Postopek zbiranja podatkov 

Po pridobljenih soglasjih ravnateljev za sodelovanje v raziskavi, smo na naključno izbrane 

osnovne šole odnesli anketne vprašalnike. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu maju in 

prvem tednu meseca julija 2010. Nekaterim učiteljem smo vprašalnike posredovali tudi na 

njihove elektronske naslove. Anketiranci so imeli teden dni časa, da so vprašalnike izpolnili. 

Učiteljem smo razdelili 90 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 53, kar predstavlja 58,9 % odziv. Od 

tega sta bila dva vprašalnika nekorektno in nepopolno rešena. Obdelali smo 51 anket.  

 

Staršem in učencem 3. razredov smo skupno razdelili 260 vprašalnikov, vrnjenih je bilo kar 

225, kar predstavlja 86,5 % odziv.  

 

6. 3 Opis obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih pridobili iz vprašanj zaprtega tipa, smo tabelarično prikazali z navedbo 

frekvenc (števila), strukturnih odstotkov (deleţev) in srednjih vrednosti. Odgovore na 

vprašanja odprtega tipa smo kategorizirali in signirali, kategorije pa rangirali po pogostosti 

pojavljanja (f) in jih tabelarično prikazali. 

 

Za analizo statističnih razlik med odvisnimi in neodvisnim spremenljivkami smo uporabili 

Hi-kvadrat preizkus. Izračunano vrednost  x2 smo primerjala s kritičnimi vrednostmi x2p (g) 

v tabeli x2.  

Hipotezo neodvisnosti bomo obdrţali, če bo izračunana vrednost x2 manjša od kritične 

vrednosti [ P = 0,05; g = (k -1)(v – 1)] torej, 

x2 <x2    [ P = 0,05; g = (k -1)(v – 1)] 

 

V primeru, da bomo hipotezo neodvisnosti zavrnili, bomo sprejeli alternativno hipotezo. 

Tveganje je α = P < 0,001 ali pod 1%. Rezultate smo prikazali s tabelami ali grafom in 

interpretacijo povezano s teoretičnimi spoznanji. 

 

6. 4 Opis vzorca 

V raziskavo smo zajeli tri neodvisne vzorce: učitelje razrednega pouka ter starše in učence 3. 

razredov. V raziskavi je skupno sodelovalo 499 anketirancev, od tega 51 učiteljev RP in 

skupno 450 staršev ter učencev 3. razredov.  
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V raziskavo smo zajeli učitelje/-ice razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2009/2010 v 

oddelkih 1. in 2. triade (4. in 5. razred) poučevali/-e glasbeno vzgojo. Sodelovali so učitelji 

naslednjih osnovnih šol: OŠ Rodica-Jarše, OŠ Komenda-Moste, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ 

Davorina Jenka Cerklje, OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ Matije Čopa Kranj, OŠ Valentina Vodnika, 

OŠ Prule in OŠ Šmartno pod Šmarno goro. 

 

V tabeli 25 je predstavljena razporeditev učiteljev razrednega pouka glede na spol. Vzorec je 

glede na spol sestavljen iz 49-ih (96,1 %) učiteljic in le dveh učiteljev (3,9 %). V vzorcu 

prevladujejo ţenske. To pa je tudi odraz dejanskega stanja v naših šolah, kjer prevladujejo 

predvsem učiteljice.  

 

Tabela 25: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na spol 

SPOL f f % 

ţenski 49 96,1 

moški 2 3,9 

SKUPAJ 51 100,0 

 

Tabela 26 prikazuje, da največ, oziroma 16 anketiranih poučuje 3. razred (31,4 %). Sledijo 

jim učitelji, ki poučujejo 1. razred (21,6 %) in 2. razred (23,5 %). Med vsemi anketiranimi je 

9 učiteljev (17,6 %), ki poučujejo 4. razred in le 3 učitelji (5,9 %), ki poučujejo v 5. razredu.  

 

Tabela 26: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na razred, v katerem 

poučujejo 

ODGOVOR f f % 

1. razred 11 21,6 

2. razred 12 23,5 

3. razred 16 31,4 

4. razred 9 17,6 

5. razred 3 5,9 

SKUPAJ 51 100 
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Glede na delovno dobo (tabela 27) v vzorcu prevladuje največ učiteljev, ki poučujejo več kot 

10 let (skupno kar 49,0 %). Učiteljev, ki poučujejo od 5 do 10 let je v vzorcu 16 (31,4 %). 

Najmanj je učiteljev, ki poučujejo manj kot 5 let (19,6 %).  

 

Tabela 27: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na število let delovne 

dobe 

ODGOVOR f  f % 

manj kot 5 let 10 19,6 

5 do 10 let 16 31,4 

več kot 10 let 25 49,0 

SKUPAJ 51 100,0 

 

Učitelji so odgovorili tudi na vprašanje o glasbeni izobrazbi. Tabela 28 prikazuje, da je 27 

učiteljev (52,9 %) odgovorilo, da nimajo dodatne glasbene izobrazbe, temveč imajo le tisto, ki 

so jo pridobili v času študija na Pedagoški fakulteti oziroma Pedagoški akademiji. Niţjo 

glasbeno šolo je obiskovalo 14 učiteljev (27,5 %), zaključilo pa 9 učiteljev (17,6 %). Eden 

izmed anketiranih je končal srednjo glasbeno šolo.  

 

Tabela 28: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na glasbeno izobrazbo  

ODGOVORI f  f % 

a) Obiskoval/-a sem niţjo glasbeno šolo 14 27,5 

b) Končal/-a sem niţjo glasbeno šolo 9 17,6 

c) Obiskoval/-a sem srednjo glasbeno šolo 0 0,0 

d) Končal/-a sem srednjo glasbeno šolo 1 2,0 

e) Drugo 27 52,9 

SKUPAJ 51 100,0 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7. 1 Lik učitelja 

7. 1. 1 Mnenja učiteljev razrednega pouka o odnosu do glasbene vzgoje 

Učitelji so vsako trditev ocenili z naslednjimi ocenami: se sploh ne strinjam (1), se ne strinjam 

(2), ne vem (3), se strinjam (4), se popolnoma strinjam (5).  

 

Tabela 29: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov učiteljev glede na navedene 

trditve 

Trditve 

 

1 2 3 4 5 Skupaj 

1. Učenci so zelo motivirani za pouk 

glasbene vzgoje. 

- - 12 

23,5% 

34 

66,7% 

5 

9,8% 

51 

100,0% 

2. Rad/-a poučujem glasbeno vzgojo. - - 13 

25,5% 

29 

56,9% 

9 

17,6% 

51 

100,0% 

3. Na ure glasbene vzgoje se temeljito 

pripravljam. 

- - 11 

21,6% 

31 

60,8% 

9 

17,6% 

51 

100,0% 

4. Trudim se, da učencem v enaki meri 

ponudim vse glasbene dejavnosti (petje, 

poslušanje, igranje na glasbila, gibanje, 

ustvarjalnost). 

- - 8 

15,7% 

22 

43,1% 

21 

41,2% 

51 

100,0% 

5. Zavedam se, da z glasbeno vzgojo 

vplivam na celostni razvoj otroka. 

- - - 14 

27,5% 

37 

72,5% 

51 

100,0% 

6. Čutim se dovolj usposobljenega/-o za 

poučevanje glasbene vzgoje. 

- 3 

5,9% 

12 

23,5% 

18 

35,3% 

18 

35,3% 

51 

100,0% 

7. Z učitelji/-cami, ki poučujejo v  

drugih oddelkih, skupaj načrtujemo 

pouk glasbene vzgoje. 

10 

19,6% 

6 

11,8% 

21 

41,2% 

10 

19,6% 

4 

7,8% 

51 

100,0% 

8. Celoten šolski kolektiv ima pozitiven 

odnos do glasbene vzgoje.  

- 9 

17,6% 

25 

49,0% 

11 

21,6% 

6 

11,8% 

51 

100,0% 

9. Z razredom, ki ga poučujem 

nastopamo tudi na šolskih prireditvah. 

3 

5,9% 

7 

13,7% 

12 

23,5% 

19 

37,3% 

10 

19,6% 

51 

100,0% 
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10. Tudi sam/-a potrebujem motivacijo 

za poučevanje glasbene vzgoje. 

7 

13,7% 

8 

15,7% 

26 

51,0% 

7 

13,7% 

3 

5,9% 

51 

100,0% 

 

S trditvijo »Učenci so zelo motivirani za pouk glasbene vzgoje« se popolnoma strinja 5 

učiteljev oziroma 9,8 %, strinja se 34 učiteljev oziroma 66,7 %. Neopredeljenih pri tej trditvi 

je 12 učiteljev ali 23,5 %. Lahko ugotovimo, da se s trditvijo popolno strinja ali samo strinja 

več kot polovica, to je 39 učiteljev ali 76,5 %. 

 

S trditvijo »Rad/-a poučujem glasbeno vzgojo« se popolnoma strinja 9 učiteljev oziroma 

17,6 %, strinja se 29 učiteljev oziroma 56,9 %. Neopredeljenih je 25,5 % oziroma 13 

učiteljev. Ugotovimo lahko, da se tri četrtine, oziroma 38 učiteljev (74,5 %) s trditvijo 

popolnoma strinja ali strinja.  

 

S trditvijo »Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravljam« se popolnoma strinja 17,6 % 

oziroma 9 učiteljev. Strinja se 60,8 % oziroma 31 učiteljev. Neopredeljenih je 11 učiteljev 

oziroma 21,6 %. Ugotovimo lahko, da se večina učiteljev na pouk glasbene vzgoje temeljito 

pripravlja.  

 

S trditvijo »Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse glasbene dejavnosti (petje, 

poslušanje, igranje na glasbila, gibanje, ustvarjalnost)« se popolnoma strinja 21 učiteljev 

ali 41,2 %, strinja se 22 učiteljev oziroma 43,1 %. Neopredeljenih je 8 učiteljev, kar 

predstavlja 15,7 %.  

 

S trditvijo »Zavedam se, da z glasbeno vzgojo vplivam na celostni razvoj otroka« se 

popolnoma strinja 37 učiteljev oziroma kar 72,5 %, strinja se 14 učiteljev oziroma 27,5 %. 

Neopredeljenih ni. Ugotovimo lahko, da je zavedanje o vplivu glasbe na celostni razvoj 

otroka med učitelji zelo veliko.  

 

S trditvijo »Čutim se dovolj usposobljenega/-o za poučevanje glasbene vzgoje« smo ţeleli 

preveriti osebno stališče učiteljev glede strokovne usposobljenosti. S trditvijo se popolnoma 

strinja 18 učiteljev ali 35,5 %, strinja se prav tako 18 učiteljev, oziroma 35,3 %. 

Neopredeljenih je kar 12 učiteljev, in sicer 23,5 %. S svojo usposobljenostjo na ustrezni ravni 

za poučevanje glasbene vzgoje se ne strinjajo 3 učitelji, kar predstavlja 5,9 %. 
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S trditvijo »Z učitelji/-cami, ki poučujejo v  drugih oddelkih, skupaj načrtujemo pouk 

glasbene vzgoje«  se popolnoma strinjajo 4 učitelji, oziroma 7,8 %, strinja se 10 učiteljev 

,oziroma 19,6 %. Neopredeljenih je 21 učiteljev, to pa predstavlja 41,2 %. S trditvijo se ne 

strinja 6 učiteljev, oziroma 11,8 %. 10 učiteljev (19,6 %) se s trditvijo sploh ne strinja. 

Ugotovimo lahko, da imajo učitelji do skupnega načrtovanja pouka glasbene vzgoje precej 

neopredeljeno mnenje. Deleţ učiteljev, ki se nagiba k strinjanju in nestrinjanju s trditvijo je 

precej enak, kar kaţe na to, da imajo nekateri učitelji ţeljo po skupnem načrtovanju, medtem 

ko drugi »prisegajo« na individualno pripravo pouka glasbene vzgoje.  

 

Kakovost in motivacija za glasbeno poučevanje sta odvisni tudi od pozitivnega odnosa 

šolskega kolektiva do glasbene vzgoje. S trditvijo »Celoten šolski kolektiv ima pozitiven 

odnos do glasbene vzgoje« se je popolnoma strinjalo 6 učiteljev, oziroma 11,8 %, strinjalo 

pa se je 11 učiteljev, oziroma 21,6 %. Neopredeljenih je 25 vprašanih, oziroma 49,0 %. Kar 9 

učiteljev (17,6 %) se s trditvijo ne strinja. Podatek je zaskrbljujoč in kaţe na pomanjkanje 

ozaveščenosti o pomenu oziroma  vplivu glasbe na celostni razvoj otroka. 

 

S trditvijo »Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo tudi na šolskih prireditvah« se 

popolnoma strinja 10 učiteljev, oziroma 19,6 %, strinja se 19 učiteljev, oziroma 37,3 %. 

Neopredeljenih je 23,5 %, oziroma 12 učiteljev. 10 učiteljev se s trditvijo ne strinja, od tega se 

7 (13,7 %) učiteljev ne strinja, trije (5,9 %) od njih pa se z omenjenim sploh ne strinjajo. 

Nekateri učitelji so ob trditvi dodali, da bi nastopali večkrat, če bi imeli moţnost.  

 

Zadnja trditev »Tudi sam/-a potrebujem motivacijo za poučevanje glasbene vzgoje« je 

učitelje spraševala o njihovem stališču glede lastne motivacije za poučevanje glasbene vzgoje. 

S trditvijo se popolnoma strinjajo 3 učitelji, oziroma 5,9 %, strinja se 7 učiteljev, oziroma 

13,7 %. Neopredeljenih je kar 26 učiteljev,oziroma 51,0 %. Deleţ učiteljev, ki se s trditvijo 

niso strinjali je nekoliko večji, ne strinja se 8 učiteljev, oziroma 15,7 %. 13,7%, oziroma 7 

učiteljev pa se s trditvijo sploh ni strinjalo. Ugotovimo lahko, da se več kot polovica učiteljev 

ni opredelila do lastne motivacije glede poučevanja glasbene vzgoje.  

 

Izkazalo se je, da je vsaj četrtina učiteljev pri trditvah, ki se nanašajo na pouk glasbene vzgoje 

neopredeljenih, tako glede splošnega pogleda na pouk glasbene vzgoje, kot tudi glede lastne 

strokovne usposobljenosti. Po mnenju učiteljev so učenci za pouk glasbene vzgoje motivirani. 

Razveseljivo je, da kar tri četrtine učiteljev rado poučuje glasbeno vzgojo in se na ure tudi 
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temeljito pripravlja. Zavedanje, da z glasbeno vzgojo vplivamo na celostni razvoj otroka, je 

med učitelji močno prisotno.  

 

Učitelji so se opredelili tudi do lastne usposobljenosti za poučevanje glasbene vzgoje. 

Presenetljivo je, da se skoraj četrtina vseh anketiranih učiteljev ni opredelila do lastne 

usposobljenosti za poučevanje. Pri skupinskem načrtovanju pouka z drugimi učitelji v 

oddelkih se je izkazalo, da se 41,2 % anketiranih do trditve ni opredelilo, medtem ko ostali 

anketirani v 31,4 % pouka ne načrtujejo skupaj, 27,4 % učiteljev pa pouk glasbene vzgoje 

načrtuje skupaj z drugimi učitelji iz različnih oddelkov.  

 

Na motivacijo za poučevanje glasbene vzgoje nedvomno vpliva tudi odnos celotnega šolskega 

kolektiva do glasbene vzgoje. Polovica učiteljev se do omenjenega odnosa ni opredelila, 

medtem ko 33,4 % vseh učiteljev meni, da ima kolektiv, v katerem delajo, pozitiven odnos do 

glasbene vzgoje. Ugotovili smo, da učitelji z razredom, ki ga poučujejo, pogosto nastopajo na 

šolskih prireditvah. Pri zadnji trditvi so se učitelji opredelili do lastne motivacije za 

poučevanje. Kar 51,0 % vseh je neopredeljenih. Skupno 19,6 % učiteljev meni, da potrebujejo 

dodatno motivacijo za poučevanje, medtem ko skupno 29,4 % meni, da motivacije za 

poučevanje glasbene vzgoje ne potrebujejo. Ugotovili smo, da hipotezo H1, ki pravi, da se 

med učitelji pojavljajo razlike v stališčih glede glasbene vzgoje, lahko potrdimo.  
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Ugotavljali smo tudi, ali imajo učitelji, ki so se dodatno glasbeno izobraţevali, večjo 

motivacijo za poučevanje glasbene vzgoje. Učitelji so se opredelili tako, da so trditev »Tudi 

sam/-a potrebujem motivacijo za poučevanje glasbene vzgoje« ocenili na lestvici od 1 (se 

sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam).  

 

Tabela 30: Motivacija za poučevanje glasbene vzgoje v odnosu do  dodatne glasbene 

izobrazbe učiteljev 

Glasbena izobrazba Stališča učiteljev, ki so se 

glasbeno izobraževali 

F f % 

Obiskoval/-a sem niţjo 

glasbeno šolo 

Se sploh ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 1 2,0 

Ne vem 8 15,7 

Se strinjam 2 3,9 

Se popolnoma strinjam 3 5,9 

 SKUPAJ 14 27,5 

Končal/-a sem niţjo 

glasbeno šolo 

Se sploh ne strinjam 3 5,9 

Se ne strinjam 4 7,8 

Ne vem 2 3,9 

Se strinjam 0 0 

Se popolnoma strinjam 0 0 

 SKUPAJ 9 17,6 

Končal/-a sem srednjo 

glasbeno šolo 

Se sploh ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 0 0 

Ne vem 0 0 

Se strinjam 1 2,0 

Se popolnoma strinjam 0 0 

 SKUPAJ 1 2,0 

* Iz tabele smo izločili kategorijo obiskoval sem Srednjo glasbeno šolo, saj se ni noben učitelj 

uvrstil vanjo. 

 

Ugotovili smo, da od  24 učiteljev, ki so se dodatno glasbeno izobraţevali, 8, oziroma 33,3 % 

učiteljev ne potrebuje dodatne motivacije za poučevanje, medtem ko je 6 (25,0 %) učiteljev 

odgovorilo, da za poučevanje kljub svoji dodatni glasbeni izobrazbi, potrebujejo še dodatno 
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motivacijo. 10 učiteljev, oziroma 41,7 % se do trditve o lastni motivaciji za poučevanje ni 

opredelilo.  

 

x2 = 20,02 < x2 (P = 0,05; g = 12) = 21,0 

 

Vrednost x2 preizkusa ni statistično pomembna, zato ničelno hipotezo obdrţimo. Ta potrjuje, 

da se v stališčih ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede motivacije za poučevanje, 

ki bi bile odvisne od glasbene izobrazbe učiteljev. Zato hipoteze H2, ki pravi, med učitelji, 

ki so se dodatno glasbeno izobraževali, obstajajo razlike v motivaciji za poučevanje 

glasbene vzgoje, ne potrdimo.  

  

7. 1. 2 Osebnostna in izobrazbena struktura učiteljev RP 

Učitelji so navajali katera glasbena znanja, spretnosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti naj 

bi po njihovem mnenju imel učitelj RP, da bi pozitivno vplival na glasbeni in splošni razvoj 

učencev. Odgovore na odprto vprašanje so podali vsi anketirani učitelji. Nekateri učitelji so 

navedli več primerov. Ob vsakem odgovoru smo v oklepaju navedli število (f), ki pove, 

kolikokrat se je posamezni odgovor ponovil. Odgovori so predstavljeni po določenih 

kategorijah (glasbena znanja, glasbene spretnosti, glasbene sposobnosti, osebnostne lastnosti, 

drugo). 

 

Učitelji so navajali naslednja glasbena znanja: 

 poznavanje osnovnih glasbenih pojmov (17), 

 poznavanje not (12), 

 poznavanje Orffovih inštrumentov (11), 

 poznavanje osnovnih otroških pesmic (ljudskih/umetnih) (8) 

 poznavanje klasičnih inštrumentov (8), 

 branje notnega zapisa (5), 

 igranje vsaj enega inštrumenta (5), 

 poznavanje različnih zvrsti  glasbe (5), 

 znanje glasbene teorije (vsaj snov niţje glasbene šole) (4), 

 poznavanje tehnik plesov (3), 

 dirigiranje (1), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

 73 

 didaktično-metodično znanje (1), 

 razumevanje ciljev in zahtev po priročniku (1), 

 petje po notah (1). 

 

Kot omenja Slosar (1997), glasbena znanja zajemajo predvsem kognitivno področje glasbenih 

vsebin. Največ učiteljev je izpostavilo, da so bistvena glasbena znanja poznavanje osnovnih 

glasbenih pojmov in not. V raziskavi je Slosar ugotovil, da so učitelji pri razumevanju 

glasbenega zapisa in elementarnega petja po notah dosegli slabe rezultate. Temu pripisuje, da 

se učitelji ne poglabljajo v notni zapis in ga površno preberejo. To pa lahko pomeni, da v 

glasbeni pouk ne vnašajo novih idej in konceptov z novimi glasbenimi znanji.  

 

Pri navajanju glasbenih spretnosti, so bili najpogostejši naslednji odgovori: 

 igranje na glasbila (vsaj enega) (28), 

 petje (9), 

 gibalno izraţanje ob glasbi (6), 

 natančna artikulacija in pevski glas (4), 

 tehnike igranja na mala glasbila (4), 

 demonstriranje (2), 

 pevska izreka (2), 

 pevsko dihanje (2), 

 iznajdljivost (1), 

 igranje na ritmične inštrumente (1), 

 dirigiranje (1), 

 smisel za ritem (1), 

 posluh (1). 

 

Glasbene spretnosti temeljijo predvsem na telesnih spretnostih in kogniciji. Učitelji so 

največkrat napisali, da je osnovna glasbena spretnost igranje na vsaj eno glasbilo. Glede na to, 

da je vokalna tehnika najpomembnejša glasbena spretnost pri vzgoji na razredni stopnji 

osnovne šole (Slosar, 1997), je presenetljivo, da je le 9 učiteljev izpostavilo petje kot 

spretnost, 4 so izpostavili natančno artikulacijo in pevski glas, po 2 učitelja pa sta izpostavila 

še pevsko izreko in pevsko dihanje. Pomembna glasbena spretnost je tudi igranje na otroška 

glasbila. 4 učitelji so izpostavili, da je pomembno poznavanje tehnike igranja na otroška 
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glasbila, le 1 učitelj pa je napisal, da je tudi igranje na otroška glasbila pomembno področje, 

ki naj bi ga obvladali razredni učitelji. Slosar (1997) še dodaja, da med glasbenimi 

spretnostmi, ki zajemajo klavirsko igro, igranje na otroška glasbila in vokalno tehniko, 

pomeni petje v povezavi z vokalno tehniko osnovno obliko glasbenega izraţanja in 

muziciranja, zato mu pripada v glasbeni vzgoji osrednje mesto. Slosar je v svoj raziskavi tudi 

odkril, da polovica učiteljev ne obvlada osnov vokalne tehnike, ki omogoča intonančno in 

ritmično natančno pevsko izvajanje ter oblikovanje interpretacije, pa tudi jasen govor, ki je za 

uspešnost v učiteljskem poklicu zelo pomemben.  

 

Med najpogostejšimi glasbenimi sposobnostmi so učitelji navajali: 

 ritmični in melodični posluh (22), 

 posluh (17), 

 sposobnost dvoglasnega petja (7), 

 občutek za ritem (3), 

 izvajanje solmizacije (2, 

 glasbeni spomin (2), 

 občutek za glasbo (1), 

 prepoznavanje inštrumentov in zvrsti glasbe ob poslušanju (1). 

 

Največ učiteljev je izpostavilo posluh kot temeljno glasbeno sposobnost. Zanimivo je, da je 

kar 17 učiteljev napisalo samo posluh, 22 učiteljev pa je bilo nekoliko bolj natančnih, saj so 

jasno ločili posluh na ritmični in melodični. Slosar (1997) ugotavlja, da učitelji v povprečju 

dosegajo boljše rezultate pri ritmičnem kot pri melodičnem posluhu. Trije učitelji so kot 

glasbeno sposobnost izpostavili tudi občutek za ritem. 7 učiteljev je navedlo tudi sposobnost 

dvoglasnega petja, kot eno izmed glasbenih sposobnosti. Lahko bi govorili o harmonskem 

posluhu, saj Slosar (1997) ugotavlja, da ima pomanjkljivo razvit harmonski posluh kar dobra 

tretjina učiteljev. Zanj to pomeni, da niso sposobni po posluhu spontano spremljati skladbe s 

funkcijami tonike, dominante in subdominante, imajo pa tudi teţavo pri uvajanju učencev v 

značilno ljudsko homofono večglasno petje. Razvoj harmonskega posluha kot glasbene 

sposobnosti višjega reda temelji na razvitosti melodičnega posluha v smislu doţivljanja 

lestvičnih stopenj in na ritmičnem posluhu v smislu menjave harmonske funkcije, ki se 

običajno menja na teţko dobo. 
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Osebnostne lastnosti, ki so jih našteli učitelji, zajemajo široko paleto posameznih lastnosti, 

ki naj bi jih imel učitelj RP. Te osebnostne lastnosti so sledeče: 

 pozitiven odnos do glasbe (19), 

 veselje do dela z učenci (15), 

 pedagoški čut (8), 

 potrpeţljivost (6), 

 pozitivnosti (5), 

 vedoţeljnost (3), 

 radovednost (2), 

 osebna ustvarjalnost (2), 

 glasbena ustvarjalnost (2), 

 veselje (2). 

 

Vsak izmed učiteljev je izpostavil drugačne osebnostne lastnosti. 19 učiteljev je kot glavno 

osebnostno lastnost izpostavilo pozitiven odnos do glasbe, 15 učiteljev pa je izpostavilo še 

veselje do dela z učenci. Zelo pogoste lastnosti, ki so jih našteli učitelji, so še pedagoški čut, 

potrpeţljivost in pozitivnost. Dva učitelja sta kot pomembno osebnostno lastnost izpostavila 

tudi osebno in glasbeno ustvarjalnost. Glasbena ustvarjalnost učiteljev se po mnenju Slosarja  

(prav tam) odraţa v ustvarjalnih metodah glasbenega učenja. Ustvarjalnost pri glasbeni vzgoji 

namreč pomeni doţiveto izvajanje, saj je izvajalec soustvarjalec glasbenega dela in v 

izvajanje vključi tudi tisto, česar v notnem zapisu ni.  

 

Ugotovili smo, da so učitelji naštevali različna znanja, spretnosti, sposobnosti in osebnostne 

lastnosti, za katere menijo, da bi jih moral imeti vsak učitelj, ki poučuje glasbeno vzgojo.  

Hipotezo H3, ki govori o učiteljevih mnenjih glede ustreznosti glasbenih znanj, 

spretnosti in sposobnosti, potrdimo.  
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7. 1. 3 Pogostost zastopanosti posameznih glasbenih dejavnosti 

Učitelji so pogostost posameznih glasbenih dejavnosti v razredu ocenjevali na sledeči način: 

nikoli (1), občasno (2), redko (3), pogosto (4), zelo pogosto (5). Pri tem so lahko posamezno 

opredelitev uporabili večkrat.  

 

Tabela 31: Število (f) odgovorov učiteljev o pogostosti glasbenih dejavnosti v razredu 

Pogostost 

 

Glasbene dejavnosti 

Nikoli Občasno Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Petje 0 0 0 5 46 

Poslušanje 0 0 3 37 11 

Igranje na glasbila 0 0 15 29 7 

Gibanje ob glasbi 0 4 11 26 10 

Ustvarjalnost 0 3 8 31 9 

 

46 učiteljev je odgovorilo, da je najpogosteje zastopana glasbena dejavnost v razredu petje, 

zato H4 - najpogosteje zastopana glasbena dejavnost v razredu je petje, potrdimo.  

 

Poslušanje, igranje na glasbila, gibanje ob glasbi in ustvarjalnost so zelo enakomerno 

zastopane. Učitelji se naštetih glasbenih dejavnosti pogosto posluţujejo. Zanimiv podatek je, 

da učitelji učencem pogosto omogočajo, da so lahko pri pouku ustvarjalni, čeprav se mi ob 

dobljenih podatkih postavlja vprašanje, ali učitelji k ustvarjalnosti pripisujejo poustvarjanje, 

izmišljanje in oblikovanje lastnih glasbenih vsebin ali »ilustracije«, ki jih učenci narišejo v 

svoje glasbene zvezke. Zavedanje, da je gibanje učenčeva potreba, predvsem v prvem triletju, 

se odraţa tudi v rezultatu anketnega vprašanja, saj je 26 učiteljev odgovorilo, da se pogosto 

posluţujejo gibanja ob glasbi. Glede na pridobljene podatke lahko sklepam, da se glasbena 

dejavnost ustvarjanja v primerjavi s petjem ne pojavlja tako pogosto. 

 

Pri tem vprašanju smo ţeleli izvedeti, kakšno je mnenje učiteljev o medsebojnem prepletanju 

glasbenih dejavnosti. Z odgovori na odprto vprašanje je sodelovalo 22 učiteljev (43,1 %).  

 

Vsi anketirani so se strinjali, da je povezovanje glasbenih dejavnosti zelo pomembno oziroma 

nujno pri pouku glasbene vzgoje. Učitelji so izpostavili tri bistvene elemente. Medsebojno 

prepletanje glasbenih dejavnosti po njihovem mnenju omogoča: 
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 celostni razvoj učenca in vpogled v svet glasbe; 

 večjo motivacijo učencev; 

 podoţivljanje glasbe in občutij, ki nastanejo. 

 

Večina se strinja, da ena glasbena dejavnost brez druge dejavnosti ne gre. Vzpodbudno je 

tudi, da sta dva učitelja izpostavila, da glasbene dejavnosti vnašata tudi v druga področja 

poučevanja, kar pomeni, da glasba ni le del glasbene vzgoje, ampak celotnega vzgojno-

izobraţevalnega procesa.  

 

7. 2 Izbira glasbeno-umetniških vsebin 

7. 2. 1  Mnenje o samostojni izbiri glasbeno-umetniških vsebin  

Drugi del anketnega vprašalnika za učitelje se je nanašal na izbiro glasbeno-umetniških 

vsebin. Pri vprašanju o samostojni izbiri le-teh vsebin so učitelji z odgovori na odprta 

vprašanja izrazili svoje mnenje. Na vprašanje je odgovorilo 45 učiteljev (88,2 %). Skupno 

vsem anketirancem je, da podpirajo samostojno izbiro glasbeno-umetniških vsebin, saj so 

mnenja, da je to v domeni učiteljeve avtonomije. Hkrati pa menijo, da je to dobra stran UN, 

da omogoča učitelju tudi prosto izbiro vsebin. H5 – več kot polovica učiteljev meni, da je 

samostojna izbira glasbeno-umetniških vsebin pozitivna stran UN, potrdimo. Najbolj 

zanimivi odgovori so našteti v nadaljevanju. 

 Všeč mi je, da vsebine lahko izbiram sama, vendar ne verjamem, da tisti učitelji, ki 

glasbe ne poučujejo radi, uspešno dosegajo cilje. (Dodano je bilo še, da imajo Švedi 

pouk glasbene vzgoje bolje organiziran, saj vzgojne predmete v šoli poučuje 

strokovnjak iz omenjenega področja.) 

 Opiram se na predlagane vsebine, saj menim, da so jih izbrali strokovnjaki glede na 

primernost razvojne stopnje otrok v posameznem razredu. Včasih vključim v pouk 

tudi kakšno vsebino po lastni presoji, če mislim, da bo otrokom všeč.  

 Podpiram samostojno izbiro vsebin, ker le-te prilagajam učencem; njihovemu interesu, 

ţeljam, sposobnostim … 

 Za glasbeni razvoj in napredek učencev smo kot učitelji dolţni ravnati po učnem 

načrtu, vendar brez togosti. Vsakemu učencu je potrebno omogočiti razvoj glasbenih 

sposobnosti iz njegove izhodiščne točke. Glasbeno umetniške vsebine vključujem 

občasno. 
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 Podpiram lastno izbiro glasbeno-umetniških vsebin, vendar menim, da bi moralo biti v 

učnem načrtu nekaj vsebin določenih kot obvezne, nekaj pa bi jih bilo po izbiri.  

 Učni načrt je z zakonom določen okvir, ki pa se ne sme omejevati pri vsebinski izbiri 

in kvalitetnem izboru vsebin. Pomemben je skupni okvir, znotraj katerega pa se 

moramo prosto gibati.  

 

7. 2. 2 Kje učitelji poleg predlaganih glasbeno-umetniških vsebin še iščejo literaturo za 

pouk glasbene vzgoje? 

Ugotavljali smo, kje učitelji poleg predlaganih glasbeno-umetniških vsebin, ki so navedene v 

učnem načrtu (v nadaljevanju UN), učbenikih in priročnikih, še izbirajo vsebine. Nekateri 

učitelji so navedli več virov. Ob vsakem odgovoru smo v oklepaju navedli število (f), ki pove, 

kolikokrat se je odgovor ponovil. Učitelji so navedli: 

 internet (24), 

 pesniške zbirke za otroke (13), 

 seminarji in izobraţevanja (12), 

 revije (11), 

 drugi priročniki in učbeniki (6), 

 ljudske pesmarice (5), 

 različne knjige (3), 

 pri profesorjih GVZ na predmetni stopnji (2), 

 radio (oddaje o otroški in mladinski glasbi) (1), 

 televizija (1), 

 Slovenija ima talent (1), 

 stare pesmi babic in dedkov (1). 

 

Poleg ponujenih glasbeno-umetniških vsebin iz učnega načrta učitelji največ dodatnih 

glasbenih vsebin, ki jih uporabljajo pri pouku glasbene vzgoje, najdejo na internetu. Ob tem 

se postavlja vprašanje, ali so vsebine kakovostne in primerne za učence. Med najpogostejšimi 

gradivi, kjer učitelji pridobijo dodatne vsebine, so še pesniške zbirke za otroke, revije, vsebine 

s seminarjev in izobraţevanj ter iz drugih učbenikov in priročnikov za učitelje. Razveseljivo 

je tudi, da se učitelji razrednega pouka povezujejo s svojimi kolegi na predmetni stopnji in se 

glede izbire posvetujejo tudi s profesorji glasbene vzgoje. Glede na to, da na večini šol 
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profesorji glasbene vzgoje poučujejo tudi pevski zbor, se mi zdi sodelovaje med učitelji RP in 

učitelji predmetne stopnje več kot vzpodbudno. Hipoteze H6, ki pravi, da učitelji 

najpogosteje dodatne glasbeno-umetniške vsebine iščejo v različnih zbirkah pesmi za 

otroke, ne potrdimo. 

 

7. 2. 3 Kriteriji, na podlagi katerih učitelji izbirajo glasbeno-umetniške vsebine 

Če ţelijo učitelji učencem omogočiti skladen glasbeni in celostni razvoj, morajo biti pri izbiri 

vsebin pozorni, da izberejo takšne, ki ustrezajo razvojni in čustveni stopnji otroka. Učitelji so 

na vprašanje glede kriterijev odgovarjali zelo različno, vendar so se določeni kriteriji ponovili 

večkrat. Ob vsakem odgovoru je napisano tudi število (f), ki pove, kolikokrat se odgovor 

ponovi. Učitelji so navajali naslednje kriterije: 

  ustreznost razvojni in starostni stopnji učencev (24), 

 predstavljati morajo svet, ki je učencem blizu (11), 

 da so mi vsebine všeč (6), 

 struktura vsebine (melodija, ritem, tonska višina, obseg …) (5), 

 da ustrezajo ciljem, ki jih morajo učitelji realizirati; (3), 

 da so vsebine v koleraciji z drugimi predmeti (3), 

 aktualnost (3), 

 nenavadnost (2), 

 upošteva ţelje in interes otrok (2), 

 da se z vsebino srečamo na glasbenih dnevih (2). 

 

Nekateri kriteriji so se pojavili le enkrat. To so npr.: ustreznost čustveni zrelosti, motivaciji in 

otrokovi igri, kakovost vsebin, ljudsko izročilo, vsebina, ki omogoča, da se učenci naučijo 

časa novega in je povezana z učno snovjo.   

 

Največ učiteljev izbira vsebina glede na razvojno in starostno stopnjo učencev, ki jih 

poučujejo. Prav zaradi omenjenega kriterija hipotezo H7, ki pravi, da je najpomembnejši 

kriterij pri izbiri vsebin primernost razvojni, glasbeni in starostni stopnji učencev, 

potrdimo. Pomemben kriteriji, ki je bil večkrat izpostavljen, je, da so učencem vsebine blizu 

in so učiteljem všeč. V pomoč pri izbiri je učiteljem tudi struktura vsebine, cilji, ki jih morajo 

realizirati med vzgojno-izobraţevalnim procesom. V odgovorih so učitelji zapisali, da je 

pomemben kriterij pri izbiri tudi korelacija oziroma povezovanje med poukom glasbene 
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vzgoje in drugimi predmeti. Učitelji so pri izbiri pozorni tudi na aktualnost in nenavadnost 

glasbeno-umetniških vsebin, ki jih izbirajo.  

 

7. 2. 4 Vrste pesemskega gradiva in pogostost izbire  

Učitelji so odgovarjali na vprašanje o vrstah pesemskega gradiva, ki ga izbirajo za pouk 

glasbene vzgoje.  

 

Tabela 32: Število (f) in strukturni odstotek (f %) pogostosti izbire pesemskega gradiva 

 

Pogostost 

Vrsta gradiva 

 

Ne izbiram 

 

Redko 

izbiram 

 

Pogosto 

izbiram 

 

Skupaj 

 f f  % f f  % f f  % f f  % 

Slovenska umetna pesem 

v preprostejšem zvočnem 

jeziku in tradicionalnem 

notnem zapisu 

 

4 

 

 

7,8 

 

23 

 

 

45,1 

 

24 

 

 

47,1 

 

51 

 

 

100,0 

Slovenska umetna pesem 

v sodobnejšem zvočnem 

jeziku in/ali sodobni 

zvočni teksturi 

 

10 

 

 

19,6 

 

34 

 

 

66,7 

 

7 

 

 

13,7 

 

51 

 

 

100,0 

Slovenska ljudska pesem  

(v avtentični obliki ali 

priredbi) 

 

7 

 

 

13,7 

 

8 

 

 

15,7 

 

36 

 

 

70,6 

 

51 

 

 

100,0 

Tuja umetna pesem  

(v originalnem jeziku ali 

prevodu) 

 

12 

 

 

23,5 

 

33 

 

 

64,7 

 

6 

 

 

11,8 

 

51 

 

 

100,0 

Tuja ljudska pesem (v 

avtentični obliki ali 

priredbi, v originalnem 

jeziku ali prevodu) 

 

16 

 

 

31,4 

 

28 

 

 

54,9 

 

7 

 

 

13,7 

 

51 

 

 

100,0 

Priredbe popularnih pesmi 22 

 

43,1 24 

 

47,1 5 

 

9,8 51 

 

100,0 
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Poleg ponujenih glasbeno-umetniških vsebin iz učnega načrta, so se učitelji opredelili tudi do 

samostojne izbire pesemskega gradiva. Slovenske umetne pesmi v preprostejšem zvočnem 

jeziku in tradicionalnem notnem zapisu se pogosto posluţuje 24 učiteljev, oziroma 47,1 %, 

pogosto pa 23 učiteljev, oziroma 45,1 %. Le štirje učitelji (7,8 %) ne izbirajo takšnih vsebin. 

 

Slovensko umetno pesem v sodobnejšem zvočnem jeziku in/ali sodobni zvočni teksturi 

pogosto izbira 7 učiteljev, oziroma 13,7 %, redkeje pa 34 učiteljev, kar predstavlja 66,7 %. 10 

učiteljev (19,6 %) takšnega gradiva ne izbira.  

 

Slovensko ljudsko pesem v avtentični obliki ali priredbi učitelji najpogosteje izbirajo. 

Pogosto jo izbira 36 učiteljev, oziroma 70,6 %, redkeje 8 učiteljev ali 15,7 %. Slovenske 

ljudske pesmi za pouk na izbira 7 učiteljev (13,7 %). 

 

Tuje umetne pesmi v originalnem jeziku ali prevodu pogosto izbirajo 3 učitelji (5,9 %), 

redkeje pa kar 36 učiteljev, oziroma 70,6 %. Tuje umetne pesmi ne izbira 12 učiteljev 

oziroma 23,5 %.  

 

Tuje ljudske pesmi v avtentični obliki ali priredbi, v originalnem jeziku ali prevodu 

pogosto izbira 7 učiteljev (13,7 %), redko 28 učiteljev (54,9 %). 16 učiteljev (31,4 %) 

takšnega pesemskega gradiva ne izbira.  

 

Učitelji za popestritev pouka izbirajo tudi priredbe popularnih pesmi. Pogosto izbira takšne 

pesmi 5 učiteljev (9,8 %), redkeje pa kar 24 učiteljev (47,1 %). 22 učiteljev, oziroma 43,1 % 

priredb popularnih pesmi ne izbira.  

 

Ugotovimo lahko, da učitelji najpogosteje izbirajo slovensko ljudsko pesem v avtentični 

obliki ali priredbi, zato hipotezo H8 potrdimo, saj smo dokazali, da je med učitelji 

slovenska ljudska pesem v avtentični obliki ali priredbi najpogosteje izbrana.  

 

Razumljivo je, da je slovenska pesem močno zastopana, saj je pomembno, da učenci poznajo 

slovensko kulturo dediščino. Izkazalo se je, da učitelji precej redko izbirajo tuje pesmi, kar je 

na nek način na razredi stopnji prav, saj se otroci šele učijo svojega jezika, vendar je potrebno 

izpostaviti tudi, da s tujo literaturo učencem omogočamo širok vpogled v svetovno glasbeno 

kulturo. Tudi priredbe popularnih pesmi si v  šolskem prostoru »odpirajo pot do učencev,« kar 
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pa je zaskrbljujoče. Iz rezultatov lahko vidimo, da so stališča anketiranih učiteljev  glede 

priredb popularnih pesmi deljena, čeprav enak deleţ anketiranih takšnih vsebin ne ali pa 

redko izbira. 

 

Učitelji so se opredeljevali tudi do izbire sodobnejše slovenske umetne pesmi, zapisane v 

sodobnejšem zvočnem jeziku, z novejšo notno strukturo, z moţnostjo raziskovanja zvoka. 

Izmed vseh anketiranih učiteljev 13,7 % pogosto in 66,7 % redko izbira slovensko umetno 

pesem v sodobnejšem zvočnem jeziku in/ali sodobni zvočni strukturi. Razveseljivo je, da si 

sodobnejše skladbe »utirajo« pot do učiteljev in učencev v osnovnih šolah.  

 

Učitelji so imel moţnost, da so pod postavko drugo navedli, katero pesemsko gradivo, ki ni 

bilo navedeno v moţnostih izbire, še izbirajo in uporabljajo pri pouku. Pod omenjeno 

postavko niso navedli ničesar, zato našega tihega pričakovanja o lastni ustvarjalnosti učiteljev 

nismo potrdili.  
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Ugotavljali smo, ali se med učitelji z različno glasbeno izobrazbo pojavljajo razlike v 

pogostosti izbire slovenske ljudske pesmi v avtentični obliki ali priredbi. Kot smo ugotovili, 

je slovenska ljudska pesem v avtentični obliki ali priredbi najpogosteje zastopano pesemsko 

gradivo, ki ga izbirajo učitelji pri svojem delu.  

 

Tabela 33:  Pogostost izbire slovenske ljudske pesmi v odnosu do glasbene izobrazbe 

učiteljev 

Glasbena izobrazba Pogostost izbire  F f % 

Obiskoval/-a sem niţjo 

glasbeno šolo 

Ne izbiram 0 0  

Redko izbiram 2 3,9  

Pogosto izbiram 12 23, 6 

 SKUPAJ 14 27,5  

Končal/-a sem niţjo glasbeno 

šolo 

Ne izbiram 2 3,9  

Redko izbiram 1 2,0 

Pogosto izbiram 6 11,7 

 SKUPAJ 9 17,6 

Obiskoval/-a sem srednjo 

glasbeno šolo 

Ne izbiram 0 0 

Redko izbiram 0 0 

Pogosto izbiram 0 0 

 SKUPAJ 0 0 

Končal/-a sem srednjo glasbeno 

šolo 

Ne izbiram 0 0 

Redko izbiram 1 2,0 

Pogosto izbiram 0 0 

 SKUPAJ 1 2,0 

Drugo Ne izbiram 5 9,8 

 Redko izbiram 4 7,8 

 Pogosto izbiram 18 35,3 

 SKUPAJ 27 52,9 

 

x2 = 24,02 < x2 (P = 0,05: g = 8) = 15,5 

 

Iz rezultatov je razvidno, da obdrţimo ničelno hipotezo, ki potrjuje, da ni razlik med učitelji z 

različno glasbeno izobrazbo glede pogostosti izbire slovenske ljudske pesmi v avtentični 
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obliki ali priredbi. Izračun potrjuje, da glasbena izobrazba ne pogojuje pogostosti izbire 

slovenske ljudske pesmi v avtentični obliki ali priredbi. Hipoteze H9, ki pravi, učitelji z 

različno glasbeno izobrazbo se razlikujejo v pogostosti izbire slovenske ljudske pesmi v 

avtentični obliki ali priredbi, ne potrdimo.   

  

7. 2. 5 Elementi pesemskega gradiva 

Učitelji so elemente pesemskega gradiva ocenjevali na petstopenjski lestvici: popolnoma 

nepomembno (1), nepomembno (2), ne vem (3), pomembno (4), zelo pomembno (5). Na 

podlagi rezultatov smo izračunali število in strukturni odstotek. 

 

Tabela 34: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učiteljev glede na pomembnost izbire 

posameznih elementov pesemskega gradiva 

Pogostost 1 2 3 4 5 Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % F f % f f % 

besedilo - - - - 7 13,7 19 37,3 25 49,0 51 100,0 

melodija - - - - 7 13,7 23 45,1 21 41,2 51 100,0 

ritem - - - - 7 13,7 24 47,1 20 39,2 51 100,0 

oblika - - 2 3,9 29 56,9 16 31,4 4 7,8 51 100,0 

karakter, 

značaj 

- - 3 5,9 20 39,2 22 43,1 6 11,8 51 100,0 

umetniška 

vrednost 

- - - - 26 51,0 17 33,3 8 15,7 51 100,0 

obseg 

pesmi 

- - 4 7,8 14 27,5 18 35,3 15 29,4 51 100,0 

 

Učitelji so pri izbiri pesemskega gradiva poleg besedne vsebine pesmi pozorni tudi na 

glasbeno in umetniško vsebino gradiva. Učiteljem je pri izbiri najbolj pomembno besedilo, 

saj je 25 učiteljev, oziroma 49,0 % vprašanih odgovorilo, da so pri izbiri najbolj pozorni prav 

nanj. 19 učiteljev, oziroma 37,3 % je menilo, da je besedilo pomemben dejavnik pri izbiri, 8 

učiteljev, oziroma 13,7 % pa je bilo neopredeljenih. 
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21 učiteljev (41,2 %) je izpostavilo, da je melodija pesemskega gradiva zelo pomembna, 23, 

oziroma 45,1 % se melodija zdi pomembna, 7 učiteljev, oziroma 13,7 % pa je neopredeljenih. 

Ritmu je veliko pomembnost pripisalo 20 učiteljev (47,1 %), 24 učiteljem (47,1 %) je ritem 

pomemben dejavnik; enak deleţ neopredeljenih kot pri melodiji je tudi pri ritmu, to je 13,7 %.  

Pesemska oblika je zelo pomembna za 4 (7,8 %) učitelje, 16 učiteljem, oziroma 31,4 % pri 

izbiri predstavlja pomemben dejavnik, 29 učiteljev (56,9 %) pa je glede oblike 

neopredeljenih. Dva učitelja, oziroma 3,9 % sta menila, da je oblika pesemskega gradiva pri 

izbiri nepomembna.  

 

Šestim učiteljem, oziroma 11,8 % sta karakter oziroma značaj pesemskega gradiva pri izbiri 

zelo pomembna, 22 jih meni, da je to pomembno, 20 učiteljev je neopredeljenih. Karakter 

trem učiteljem predstavlja nepomemben dejavnik pri izbiri.  

 

Umetniška vrednost pesemskih gradiv je zelo pomembna 8 učiteljem, 17 jih meni, da je to 

pomemben dejavnik. Presenetljivo je, da je kar 26 učiteljev neopredeljenih glede umetniške 

vrednosti glasbenih del. 

  

Petnajstim učiteljem je obseg (ambitus) pesmi zelo pomemben dejavnik, 18 jih meni, da je 

pomemben, 14 učiteljev je neopredeljenih. Štirim učiteljem je obseg pesmi nepomemben 

dejavnik pri izbiri pesemskega gradiva.  

 

Hipoteze H10, ki pravi, da so učitelji pri izbiri pesemskega gradiva najbolj pozorni na 

izbiro melodije pesmi, ne potrdimo. Ugotovili smo namreč, da je najpomembnejši dejavnik 

izbire po mnenju učiteljev besedilo pesemskega gradiva, ki naj bi bilo atraktivno, zanimivo, 

sodobno.  
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7. 3 Stališča in pričakovanja staršev 

Razvojna psihologija otroka poudarja pomembno obdobje otroštva, ko je otrok najdovzetnejši 

za glasbo. Ob zavedanju, da intenzivna glasbena vzgoja zelo vpliva na osebnostno rast 

človeka in s tem na njegovo druţbeno obnašanje, bi morali dati glasbeni vzgoji veliko večji 

pomen. (Lešnik, 2009)  

 

Morda je najpomembnejše okolje za glasbeno vzgojo učencev druţinsko glasbeno 

udejstvovanje. Tega se zaradi specifike sedanjega časa ţal starši vse premalo zavedajo. 

Številne raziskave potrjujejo dejstvo, da je druţinsko okolje ključno za optimalen glasbeni 

razvoj učencev, pa tudi za njihov celostni razvoj. (Sicherl-Kafol, 2001)  

 

Raziskava, ki jo je naredil Slosar v letih 1994/95, je prav tako pokazala, da je druţinsko 

okolje najbolj vplivalo na razlike med bodočimi učitelji v glasbenih sposobnostih in 

ustvarjalnosti, obiskovanje glasbene šole pa v glasbenih spretnostih in znanjih. Učitelje, ki so 

ţiveli v glasbenih druţinah, je okolje glasbeno motiviralo in jih spodbujalo h glasbenim 

dejavnostim. Ugotovil je, da je razvoj glasbenih sposobnosti in ustvarjalnosti odvisen od 

okolja in zgodnjega sistematičnega glasbenega učenja, pa tudi od genskih zasnov. To troje po 

njegovem zagotavlja hiter in optimalen glasbeni razvoj.  

 

7. 3. 1. Stališče staršev glede pomembnosti glasbene vzgoje 

Starši učencev 3. razredov so odgovarjali na vprašanje, kako pomembnost pripisujejo pouku 

glasbene vzgoje.  

 

Tabela 35:  Število (f) in strukturni odstotek (f%) staršev po stališčih glede na 

pomembnost glasbene vzgoje 

ODGOVOR f f % 

Je enako pomembna kot ostala predmetna področja. 135 60,0 

Je manj pomembna kot ostala predmetna področja. 86 38,2 

Ni pomembno predmetno področje.  4 1,8 

SKUPAJ 225 100,0 
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S trditvijo »Glasbena vzgoja je enako pomembna kot ostala predmetna področja« se 

strinja 135 staršev, oziroma 60,0 % vseh vprašanih. 86 staršev, oziroma 38,2 % meni, da je 

glasbena vzgoja manj pomembno predmetno področje. Štirim izmed staršev, oziroma 1,8 % 

pa se glasbena vzgoja zdi nepomembno področje. Hipotezo H11, ki pravi, starši imajo 

različna mnenja o pomembnosti glasbene vzgoje, potrdimo.  

 

7. 3. 2 Splošni cilji glasbene vzgoje   

Starši so vsako trditev ocenili z naslednjimi ocenami: se sploh ne strinjam (1), se ne strinjam 

(2), ne vem (3), se strinjam (4), se popolnoma strinjam (5).  

  

Tabela 36: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov staršev glede na navedene 

trditve 

Trditve 

 

1 2 3 4 5 Skupaj 

1. Otrok razvija veselje in pozitivna 

čustva do glasbe.  

- 

- 

1 

0,4% 

11 

4,9% 

47 

20,9% 

166 

73,8% 

225 

100,0% 

2. Otrok se pri pouku glasbene vzgoje 

sprosti.  

1 

0,4% 

4 

1,8% 

23 

10,2% 

53 

23,6% 

144 

64,0% 

225 

100,0% 

3. Otrok oblikuje pozitiven odnos do 

slovenske in svetovne glasbene 

zapuščine.  

1 

0,4% 

5 

2,2% 

35 

15,6% 

80 

35,6% 

104 

46,2% 

225 

100,0% 

4. Otrok poje in igra ter poustvarja 

glasbene vsebine.  

1 

0,4% 

3 

1,3% 

33 

14,7% 

72 

32,0% 

116 

51,6% 

225 

100,0% 

5. Otrok aktivno posluša glasbo, jo 

doţivlja in prepoznava njene značilnosti.  

- 

- 

4 

1,8% 

42 

18,7% 

77 

34,2% 

102 

45,3% 

225 

100,0% 

6. Otrok ustvarja glasbo, sprošča lastne 

zvočne zamisli in domišljijo.  

2 

0,9% 

6 

2,7% 

40 

17,8% 

68 

30,2% 

109 

48,4% 

225 

100,0% 

7. Otrok se ob glasbi gibalno, plesno, 

likovno in besedno izraţa. 

- 

- 

9 

4,0% 

31 

13,8% 

75 

33,3% 

110 

48,9% 

225 

100,0% 

8. Otrok razvija glasbene sposobnosti 

(melodični, ritmični in harmonski posluh, 

estetsko oblikovanje). 

- 

- 

3 

1,3% 

31 

13,8% 

72 

32,0% 

119 

52,9% 

225 

100,0% 
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9. Otrok razvija izvajalske spretnosti 

(tehniko petja in igranja na otroška 

glasbila.). 

1 

0,4% 

5 

2,2% 

49 

21,8% 

74 

32,9% 

96 

42,7% 

225 

100,0% 

10. Otrok razume in pozna osnovne 

glasbene pojme. 

2 

0,9% 

4 

1,8% 

42 

18,7% 

73 

32,4% 

104 

46,2% 

225 

100,0% 

11. Otrok pozna in razume glasbeni 

zapis. 

 

6 

2,7% 

13 

5,8% 

66 

29,3% 

83 

36,9% 

57 

25,3% 

225 

100,0% 

12. Otrok razvija smisel za sodelovanje 

pri skupnem muziciranju. 

2 

0,9% 

5 

2,2% 

58 

25,8% 

91 

40,4% 

69 

30,7% 

225 

100,0% 

 

S trditvijo »Otrok razvija veselje in pozitivna čustva do glasbe« se popolnoma strinja 166 

staršev, oziroma 73,8 %, strinja se 47 staršev, oziroma 20,9 %. Neopredeljenih je 11 staršev 

ali 4,9 %. Eden od staršev, oziroma 0,4 % se s trditvijo ne strinja. Ugotovimo lahko, da je 

veliki večini staršev razvoj veselja in pozitivnih čustev pri glasbi pomemben dejavnik 

glasbene vzgoje.  

 

S trditvijo »Otrok se pri pouku glasbene vzgoje sprosti« se popolnoma strinja 144 staršev 

oziroma 64,0 %, strinja se 53 staršev, oziroma 23,6 % vseh anketiranih. Neopredeljenih je 23 

staršev, oziroma 10,2 %. Štirje starši oziroma 1, 8 % se s trditvijo na strinjajo, eden (0,4 %) 

od staršev pa se s trditvijo sploh ne strinja.  

  

S trditvijo »Otrok oblikuje pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene zapuščine« 

se popolnoma strinjajo 104 starši, oziroma 46,2 %, strinja se 80 staršev, oziroma 35,6 %. 

Neopredeljenih je 35 staršev, oziroma 15, 6 %. Z oblikovanjem pozitivnega odnosa do 

slovenske in svetovne glasbene zapuščine se ne strinja 6 staršev, oziroma 2,2 %, eden, 

oziroma 0,4 % se s trditvijo sploh ne strinja.  

 

V naslednjih devetih trditvah so se starši opredeljevali glede glasbenih znanj, spretnosti 

in sposobnosti.   

S trditvijo »Otrok poje in igra ter poustvarja glasbene vsebine« se popolnoma strinja 116 

staršev, oziroma 51,6 %, strinja se 72 staršev, oziroma 32,0 %. Deleţ neopredeljenih staršev  

predstavlja 14,7 %, oziroma 33 staršev. S trditvijo se ne strinjajo trije starši, oziroma 1,3 %, 

eden od staršev, oziroma 0,4 % se s trditvijo sploh ne strinja.  
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S trditvijo »Otrok aktivno posluša glasbo, jo doživlja in prepoznava njene značilnosti« se 

popolnoma strinjata 102 starša, oziroma 45,3 %, strinja pa se 77 staršev, oziroma 34,2 %. 42 

staršev, oziroma 18,7 % je neopredeljenih, 1,8 %, oziroma 4 starši pa se s trditvijo o aktivnem 

poslušanju glasbe, njenem doţivljanju in prepoznavanju značilnosti ne strinjajo.  

 

S trditvijo »Otrok ustvarja glasbo, sprošča lastne zvočne zamisli in domišljijo« se 

popolnoma strinja 109 staršev, oziroma 48,4 %, strinja se 68 staršev, kar predstavlja 30,2 %. 

Kar 40 staršev, oziroma 17,8 % vprašanih je neopredeljenih. 6 staršev, oziroma 2,7 % se s 

trditvijo ne strinja, 2 starša, oziroma 0,9 % pa se s trditvijo sploh ne strinjata. Ugotovimo 

lahko, da starši pričakujejo lastno ustvarjalnost svojih otrok pri pouku. 

 

S trditvijo »Otrok se ob glasbi gibalno, plesno, likovno in besedno izraža« se popolnoma 

strinja 110 staršev, oziroma 48,9 %, strinja se 75 staršev, oziroma 33,3 %, neopredeljenih je 

31 vprašanih, oziroma 13,8 %. 9 staršev, oziroma 4,0 % vseh vprašanih pa se s trditvijo ne 

strinja.  

 

S trditvijo »Otrok razvija glasbene sposobnosti (melodični, ritmični in harmonski posluh, 

estetsko oblikovanje)« se popolnoma strinja 119 staršev, oziroma 52,9 %, strinja se 72 

staršev oziroma 32,0 %. 31 vseh vprašanih staršev oziroma 13,8 % je neopredeljenih. Trije 

starši oziroma 1,3 % se s trditvijo na strinjajo.  

 

S trditvijo »Otrok razvija izvajalske spretnosti (tehniko petja in igranja na otroška 

glasbila)« se popolnoma strinja 96 staršev, oziroma 42,7 %, strinja se 74 vprašanih, oziroma 

32,9 %. Neopredeljenih je 21,8 %, oziroma 49 staršev. 5 staršev, oziroma 2,2 % se s trditvijo 

ne strinja, eden, oziroma 0,4 % pa se z razvijanjem izvajalskih spretnosti sploh ne strinja.  

 

Pomembnost poznavanja glasbenih pojmov smo preverjali s trditvijo »Otrok razume in 

pozna osnovne glasbene pojme.« Z omenjenim se strinjajo 104 starši, oziroma 46,2 %, 

strinja pa se 73 staršev, oziroma 32,4 %. Neopredeljenih je 42 staršev, oziroma 18,7 %. Štirje 

starši, oziroma 1,8 % se s trditvijo ne strinja, eden (0,4 %) pa se s trditvijo sploh ne strinja.  

 

S trditvijo »Otrok pozna in razume glasbeni zapis« se popolnoma strinja 57 staršev, 

oziroma 25,3 %, strinja se 83 staršev, oziroma 36,9 %.Neopredeljenih glede poznavanja in 
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razumevanja glasbenega zapisa je kar 66 staršev, oziroma 29,3 %. S trditvijo se ne strinja 13 

staršev, oziroma 5,8 %. Z zgornjo trditvijo se sploh ne strinja 6 staršev, oziroma 2,7 %. 

 

S trditvijo »Otrok razvija smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju« se popolnoma 

strinja 69 staršev, oziroma 30,7 %, 91 staršev, oziroma 40,4 % pa se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je 58 staršev, oziroma 25,8 %. Pet staršev, oziroma 2,2 % se s trditvijo ne 

strinja. Dva od njih, oziroma 0,9 % pa se s trditvijo sploh ne strinjata.  

 

Starši so ocenjevali pomembnost splošnih učnih ciljev glasbene vzgoje. Razvijanje veselja in 

pozitivnih čustev do glasbe, je staršem najpomembnejši učni cilj, saj se je 73,8 % vseh staršev 

tako opredelilo. Kot drugi najpomembnejši splošni cilj staršem predstavlja sprostitev pri 

pouku glasbene vzgoje. Na tretje mesto so starši uvrstili razvijanje glasbenih sposobnosti 

(melodični, ritmični in harmonski posluh, estetsko oblikovanje). Najslabše uvrščen splošni cilj 

je poznavanje in razumevanje glasbenega zapisa (25,3 %). Drugi najslabše uvrščen splošni 

cilj je razvijanje smisla za sodelovanje pri skupnem muziciranju (30,7 %). Presenetljivo je, da 

so starši omenjen cilj označili kot manj pomemben, saj gre pri razvijanju smisla za 

sodelovanje pri skupnem muziciranju tudi za razvoj socialnih veščin, zmoţnosti dogovarjanja, 

prilagajanja in nenazadnje tudi za udejanjanje skupnega cilja. V povprečju je pri vsaki trditvi 

okrog 17,1 % vseh anketiranih do trditev neopredeljenih. Hipotezo H12, ki pravi, starši 

menijo, da so med splošnimi cilji glasbene vzgoje najpomembnejši veselje, pozitivna 

čustva in sprostitev, potrdimo.  

 

7. 3. 3 Mnenja staršev o spodbujanju razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj 

Tabela 37: Število (f) in strukturni odstotek (f %) staršev po stališčih glede na to v 

kakšni meri šola spodbuja razvoj glasbenih sposobnosti in znanj 

ODGOVOR f f % 

Da, v največji moţni meri. 34 15,1  

Da, ravno prav. 135 60,0 

Ne, vendar bi lahko bolj. 27 12,0 

Ne, ne spodbuja dovolj. 20 8,9 

Ne vem. 9 4,0 

SKUPAJ 225 100,0 
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15,1 %, oziroma 34 staršev meni, da šola, ki jo obiskuje njihov otrok v največji moţni meri 

spodbuja razvoj glasbenih sposobnosti in znanj. 60,0 %, oziroma 135 staršev meni, da šola 

ravno prav spodbuja otrokov glasbeni razvoj. 27 staršev (12,0 %) meni, da šola ne spodbuja 

dovolj razvoja sposobnosti in znanj in bi lahko bolj, 20 (8,9 %) od njih pa meni, da šola ne 

spodbuja dovolj razvoja glasbenih sposobnosti. Neopredeljenih do zastavljenega vprašanja je 

9 staršev, oziroma 4,0 %. H13 – starši menijo, da osnovna šola, ki jo obiskuje njihov 

otrok, v ravno prejšnji meri spodbuja razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj – 

potrdimo. Ugotovili smo, da skupno kar 75,1 % vseh staršev meni, da šola dovolj spodbuja 

razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj, 20,9 % se s trditvijo ne strinja, 4,0 % vseh 

staršev pa se do odgovora ni opredelilo.  

 

7. 3. 4 Ali z otrokom doma pojete? 

Tabela 38: Število (f) in strukturni odstotek (f %) staršev p stališčih glede petja doma 

ODGOVOR f f % 

DA 105 46,7 

NE 7 3,1 

VČASIH 113 50,2 

SKUPAJ 225 100 

 

Podatki iz tabele prikazujejo, da 46,7 %, oziroma 105 staršev s svojimi otroki doma prepeva, 

50,2 %, oziroma 113 staršev doma prepeva le občasno in 3,1 %, oziroma 7 staršev doma ne 

poje nikoli.  

 

V raziskavi, ki jo je leta 2009 opravil Lešnik, je ugotovil, da se danes vse manj prepeva v 

druţinskem krogu. Le redke druţine še posvečajo petju pozornost in doma redno prepevajo ob 

različnih priloţnostih ali celo vsakodnevno. Številni strokovnjaki menijo, da je za glasbeni 

razvoj otroka najpomembnejše druţinsko muziciranje, predvsem petje.  

 

Denac (2004) je v raziskavi Predšolski otrok in ljudska glasba raziskovala tudi odnos staršev 

do ljudske glasbe. Ugotovila je, da bi morali dati starši otrokom več spodbude, tako da bi z 

aktivnim odnosom do ljudske glasbe pri otrocih spodbujali zanimanje in veselje do petja 

ljudskih pesmi tudi doma. Izpostavi tudi, da je druţina pomemben dejavnik v procesu 

ohranjanja ljudskega izročila in bi prav tako morala prevzeti aktivnejšo vlogo pri prenašanju 
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svojega znanja na mlajše rodove. Le z medsebojnim dopolnjevanjem druţinske in 

institucionalne vzgoje ljudsko izročilo ne bo izgubilo pomena. Zato je naloga nas vseh, da ţe 

v najzgodnejšem obdobju začnemo oblikovati odnos otrok do kulturne dediščine našega 

naroda.  

 

7. 4 Mnenja učencev o glasbi in glasbeni vzgoji 

7. 4. 1 Ali imaš rad/-a glasbo? 

Tabela 39: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede stališč o tem, ali imajo 

radi glasbo 

ODGOVOR f f % 

DA 202 89,8 

NE 23 10,2 

SKUPAJ 225 100,0 

 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 225 učencev. 202 učenca, oziroma 89, 8 % imata 

rada glasbo, 23 učencev, oziroma 10,2 % pa glasbe ne mara. Hipotezo H14, ki 

predpostavlja, da ima večina učencev rada glasbo, potrdimo.   

 

7. 4. 2 Ali obiskuješ glasbeno šolo?  

Tabela 40: : Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev vključenih v glasbeno šolo 

ODGOVOR f f % 

DA 59 26,2 

NE 166 73,8 

SKUPAJ 225 100,0 

 

Med vsemi vprašanimi glasbeno šolo obiskuje 59 učencev, oziroma 26,2 %. 166 učencev, 

oziroma 73,8 % pa glasbene šole ne obiskuje. 
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7. 4. 3 Kako se počutiš pri pouku glasbene vzgoje? 

Tabela 41: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede počutja pri pouku 

glasbene vzgoje 

ODGOVOR f f % 

slabo 15 6,7 

dobro 68 30,2 

zelo dobro 142 63,1 

SKUPAJ 225 100,0 

 

V vzorcu prevladuje 142 učencev, oziroma 63,1 %, ki se pri pouku glasbene vzgoje počutijo 

zelo dobro. 30,2 % ali 68 učencev se pri glasbeni vzgoji počuti dobro, 15 učencev, oziroma 

6,7 % pa se pri glasbeni vzgoji počuti slabo.  

 

Lešnik (2009) je v raziskavi ugotavljal tudi odnos učencev do glasbene vzgoje in obšolskih 

glasbenih aktivnosti. Ugotovil je, da imajo učenci pozitiven odnos do glasbene vzgoje in jim 

je pri glasbenem pouku lepo. Večina si ţeli celo več ur glasbenega pouka. Raziskave 

dokazujejo, da je lahko glasbena vzgoja med najbolj nepriljubljenimi predmeti, rezultati, ki jih 

je dobil Lešnik v svoji raziskavi, pa poudarjajo, da je različnost odnosa do glasbene vzgoje 

učencev pogojena z načinom in kakovostjo učiteljevega dela ter njegovega odnosa do 

glasbene umetnosti. (Cergol, 2003, po Lešnik, 2009) Hipotezo H15, ki pravi, da se večina 

učencev pri pouku glasbene vzgoje dobro počuti, potrdimo.  

 

Zanimala nas je tudi povezava med počutjem učencev pri pouku glasbene vzgoje in 

obiskovanjem glasbene šole. V tabeli 38 so prikazane razlike v počutju učencev pri pouku 

glasbene vzgoje glede na to, ali obiskujejo glasbeno šolo ali ne.  

 

Tabela 42: Počutje pri pouku glasbene vzgoje v odnosu do obiskovanja glasbene šole 

Počutje pri pouku GVZ 

 

Odgovor 

slabo dobro zelo 

dobro 

SKUPAJ 

DA 5 13 41 59 

NE 10 55 101 166 

SKUPAJ 15 68 142 225 
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x2 = 2,67 < x2 (P = 0,05; g = 2) = 5,99 

 

Vrednost x2 preizkusa ni statistično pomembna, zato ničelno hipotezo obdrţimo. Ta potrjuje, 

da se med učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo in tistimi, ki glasbene šole ne obiskujejo , ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v počutju pri pouku glasbene vzgoje.  

 

7. 4. 4 Kaj najraje počneš pri glasbeni vzgoji?  

Učenci so vsako dejavnost ocenili tako, da so pobarvali različno število kvadratkov. 

Nepobarvani kvadratki so pomenili, da učenci te dejavnosti ne marajo (0), jo imajo še kar radi 

(1), radi (2) oziroma zelo radi (3).  

 

Tabela 43: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev o opredelitvi glede glasbenega 

izvajanja - petja 

Glasbene dejavnosti 0 1 2 3 Skupaj 

Pojem 21 

9,3 % 

22 

9,8 % 

47 

20,9 % 

135 

60,0 % 

225 

100,0 % 

 

Učenci so se opredelili tudi do glasbenih dejavnosti, ki so jih deleţni pri pouku glasbene 

vzgoje. 135 učencev, oziroma 60,0 % pri pouku zelo rado poje, 47 učencev, oziroma 20,9 % 

rado poje. 22 učencev, oziroma 9,8 % še kar rado poje. 21 učencev, oziroma 9,8 % petja ne 

mara.   

 

Tabela 44: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev o opredelitvi glede poslušanja 

Glasbene dejavnosti 0 1 2 3 Skupaj 

Poslušam 14 

6,2 % 

18 

8,0 % 

36 

16,0 % 

157 

69,8 % 

225 

100,0,% 

 

69,8 %, oziroma 157 učencev zelo rado posluša glasbo, 36,  oziroma 16,0 % rado posluša, 18, 

oziroma 8,0 % še kar rado posluša glasbo. 14 učencev, oziroma 6,2 % poslušanja glasbene ne 

marajo.  
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Tabela 45: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev o opredelitvi glede igre na 

glasbila 

Glasbene dejavnosti 0 1 2 3 Skupaj 

Igram na glasbila 23 

10,2 % 

21 

9,3 % 

44 

19,6% 

137 

60,9% 

225 

100,0 % 

 

Učenci radi igrajo na glasbila, 137 učencev, oziroma 60,9 % to zelo rado počne, 44 učencev, 

oziroma 19,6 % rado igra na glasbila, 21 učencev, oziroma 9,3 % pa še kar rado igra na 

glasbila. 23 učencev (10,2 %) igranja na glasbila ne mara. 

 

Tabela 46: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev o opredelitvi glede gibanja 

Glasbene dejavnosti 0 1 2 3 Skupaj 

Se gibam, plešem 

 

28 

12,4 % 

45 

20,0 % 

42 

18,7 % 

110 

48,9 % 

225 

100,0 % 

 

110 učencev, oziroma 48,9 % se rado giba in pleše, 42 učencev (18,7 %) to rado počne, 45 

(20,0 %) pa še kar rado. 28 učencev, oziroma 12,4 % pa gibanja in plesa pri glasbeni vzgoji 

ne mara.  

 

Tabela 47: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev o opredelitvi o glasbenem 

ustvarjanju 

Glasbene dejavnosti 0 1 2 3 Skupaj 

Glasbeno ustvarjam 34 

15,1 % 

37 

16,4 % 

56 

24,9 % 

98 

43,6 % 

225 

100,0 % 

 

Učenci so se opredelili tudi do glasbenega ustvarjanja. 98 učencev, oziroma 43,6 % zelo rado 

ustvarja, 56 (24,9 %) jih to rado počne, 37 (16,4 %)še kar rado. 34 učencev, oziroma 15,1 % 

vprašanih glasbenega ustvarjanja ne mara.  
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Graf 1: Strukturni odstotek (f %) učencev, ki so se opredelili do glasbenih dejavnosti, ki 

jih imajo najraje 
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Iz pridobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da imajo učenci med glasbenimi dejavnostmi 

najraje poslušanje, saj je skupno kar 69,8 % vseh anketiranih tako odgovorilo, sledi igra na 

glasbila (60,9 %), na tretje mesto pa se uvršča petje s 60,0 %. Zadnji dve glasbeni dejavnosti, 

to sta gibanje (49,9 %) in glasbeno ustvarjanje (43,6 %) sta med vsemi glasbenimi 

dejavnostmi najmanj priljubljeni. Hipoteze H16, ki pravi, da učenci najraje igrajo na 

glasbila (lastna, improvizirana, Orffova), ne potrdimo.  

 

7. 4. 5 Kaj bi še rad počel pri glasbeni vzgoji? 

Učenci so na zadnje vprašanje odgovarjali tako, da so napisali, kaj bi pri glasbeni vzgoji še 

radi počeli. Ob vsakem odgovoru smo navedli število (f), ki pove, kolikokrat se je posamezni 

odgovor ponovil.  

 To kar počnemo sedaj, je dovolj. (94) 

 Več bi igral/-a na glasbila. (32) 

 Rad/-a bi več prepeval/-a. (20) 

 Rad/-a bi več plesal/-a. (16) 

 Izmislil/-a bi si rad/-a pesmi in glasbene pravljice. (13) 
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 Rad/-a bi več poslušal/-a glasbo. (12) 

 Rad/-a bi več risali ob glasbi. (9) 

 Rad/-a bi nastopal/-a. (5) 

 Rad/-a bi izdeloval/-a mala glasbila. (4) 

 Rad/-a bi samostojno ustvarjal/-a ritem. (4) 

 Glasbeno vzgojo bi imel/-a rad/-a vsak dan. (3) 

 Rad/-a bi spoznal/-a več glasbil. (3) 

 Rad/-a bi prepeval/-a v razrednem zboru. (2) 

 Rad/-a bi se igral/-a glasbene igre. (2) 

 Rad/-a bi imel/-a več počitka. (1) 

 Rad/-a bi si v ţivo ogledal/-a koncert. (1) 

 

94 učencev je zadovoljnih s tem, kar ţe sedaj počnejo pri glasbeni vzgoji. 32 učencev bi rado 

več igralo na glasbila, kar 20 pa bi jih več prepevalo. 16 učencev čuti potrebo po plesu. 

Učenci bi radi več poslušali glasbo, to meni 13 učencev. V učencih se pojavlja tudi ţelja po 

glasbeni ustvarjalnosti, saj bi si 12 učencev rado izmislilo svoje pesmi (tako besedilo kot 

melodijo) in ustvarilo glasbene pravljice. 9 učencev si ţeli, da bi ob glasbi več ustvarjali – 

risali. Ob tem se poraja vprašanje o dejanski glasbeni ustvarjalnosti, kar pomeni, na kakšen 

način so učenci pri pouku ustvarjalni. Ali gre pri tem res za glasbeno ali za likovno 

ustvarjanje pri glasbeni vzgoji? V anketnem vprašalniku temu vprašanju nismo namenili 

dodatne pozornosti, nadvse zanimivo pa bi bilo izvesti tudi raziskavo na področju 

ustvarjalnosti.  

 

8 učencev ima ţeljo po nastopanju, dva pa bi rada prepevala v razrednem zboru. 59 učencev 

obiskuje glasbeno šolo, zato predvidevam, da ţelja 5 učencev po tem, da bi igrali pri glasbeni 

vzgoji na svoja glasbila, izvira prav iz omenjenega razloga. Štirje učenci bi radi izdelovali 

mala glasbila in z njimi samostojno ustvarjali ritem. Trije učenci so izrazili ţeljo, da bi imeli 

glasbeno vzgojo vsak dan.  
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8 SKLEP 

 

Hitro spreminjajoči se časi prinašajo različne poglede na pedagoški lik in vlogo učitelja. S 

svojim osebnim odnosom in strokovnimi kompetencami učitelji v razred prinašajo različna 

stališča, vrednote, čustva … Vse to hote ali nehote prenašajo na učence in vplivajo na 

oblikovanje njihove osebnosti. Z ozirom na omenjeno smo v diplomskem delu predstavili 

pedagoški lik Janeza Kuharja, odličnega glasbenega pedagoga, ki je s svojo osebnostjo in 

strokovnostjo v svojih učencih zarisal močne sledi za ţivljenje. Ugotavljali smo, kakšni so  

pogledi in stališča učiteljev, staršev in učencev o sodobni glasbeni šoli v slovenski javni šoli.   

 

Ugotovili smo, da anketirani učitelji radi poučujejo glasbeno vzgojo in navajajo, da morajo 

kot učitelji nenehno kazati svoj osebni ţar in pozitiven odnos do glasbe, saj jih učenci pogosto 

posnemajo. Rotar Pance (2006) pravi, da na motivacijo učencev za glasbeno izobraţevanje 

odločilno vpliva motivacijska naravnanost njihovih učiteljev. Trdimo lahko, da je Janez 

Kuhar z veliko mero lastnega navdušenja ljubezen do glasbe posredoval vsem, s katerimi se je 

srečeval pri svojem pedagoškem delu. Njegovo poučevanje je potekalo predvsem skozi 

pevsko dejavnost, ki je otrokom najbliţja. Glasbeni doseţki na področju ritmičnega izvajanja, 

čiste intonacije, dikcije ter pevsko-tehnične pripravljenosti ob primerno izbranih programih in 

prepričljivih interpretacijah ustrezajo visoki izvedbeni ravni tudi po sodobnih kriterijih 

kakovostnega pevskega izvajanja. Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da se je po več 

desetletjih v njegovih nekdanjih pevcih vzbudila ţelja po obujanju spominov, ponovnem 

druţenju in prepevanju. Janez Kuhar je v otroke zasejal ljubezen do glasbe, zato je bil 

nedvomno pedagog, ki bi ga privoščili otrokom tudi danes. Prav v tem je Janez Kuhar še 

danes aktualen in bi moral biti zgled mnogim pedagogom sodobnega časa. 

 

Dobrega pedagoga pa ne zaznamujejo le njegove osebnostne karakteristike, temveč tudi 

njegova strokovna usposobljenost. Ugotovili smo, da se velik deleţ učiteljev čuti dovolj 

usposobljenih za poučevanje glasbe. Prav vsi učitelji navajajo široko paleto različnih 

glasbenih znanj, spretnosti in sposobnosti, ki naj bi jih imel dober glasbeni pedagog. Ţe 

Slosar (1995) je ugotovil, da se med razrednimi učitelji pojavljajo razlike v omenjenih 

kompetencah, ki pomembno vplivajo na uspešnost poučevanja pri glasbeni vzgoji.  
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Glasbena ustvarjalnost Janeza Kuharja se danes kaţe v pesmih, ki jih je pisal za otroke ter 

nedvomno tudi v premišljenih interpretacijah pesmi, ki jih je prepeval z otroki v različnih 

zborovskih sestavih. Danes se od učiteljev razrednega pouka ne pričakuje, da bi pisali nove 

pesmi, saj za to niso posebej usposobljeni. Pričakuje pa se, da so ustvarjalni predvsem na 

področju ritmične in melodične reprodukcije ter glasbene interpretacije. Menimo, da glasbena 

ustvarjalnost dobi pravo vrednost šele takrat, ko v njen proces dejavno vstopita učitelj in 

učenec. Učitelj z izvajanjem pouka in ustrezno izbiro metod in oblik ustvarjalnega učenja, 

učenec pa z voljnostjo sprejemanja ponujenih glasbenih dejavnosti in moţnostjo razvijanja 

glasbenih sposobnosti, spretnosti ter znanj. Pangrčič (2006) ugotavlja, da bi morala biti 

glasbena ustvarjalnost vodilna dejavnost pri pouku glasbene vzgoje, saj bi se učenci le tako 

celostno razvijali. Raziskava je pokazala, da se učitelji zavedajo, da z glasbeno vzgojo 

vplivajo na celostni razvoj, čeprav raziskava Eurydice (2009) ugotavlja, da v slovenski šoli 

premajhno pozornost namenjamo prav celostnemu razvoju učencev. Ugotovili smo tudi, da je 

najpogosteje zastopana glasbena dejavnost petje, dejavnosti poslušanja, ustvarjalnosti, igre na 

glasbila in gibanja ob glasbi pa so zelo enakomerno zastopane. Pri tem se moramo zavedati, 

da je pri učiteljih prisotno odgovarjanje v smeri ţelenih odgovorov. Če bi ţeleli ugotoviti 

dejansko zastopanost posameznih glasbenih dejavnosti v razredu, bi to lahko dosegli le z 

neposrednim opazovanjem. 

  

Glede na obširno raziskavo o pedagoškem liku, nas je prav tako zanimalo, na kakšen način 

učitelji izbirajo glasbeno-umetniške vsebine. Ugotovili smo, da sta najpomembnejša kriterija 

za izbiro glasbeno-umetniških vsebin ustreznost razvojni in starostni stopnji učencev ter 

primernost besedila. 

  

Z ozirom na dejstvo, da je Janez Kuhar za potrebe svojega dela z otroki napisal veliko novih 

pesmi, smo ţeleli ugotoviti, katere vrste pesemskega gradiva učitelji izbirajo za potrebe 

glasbenega pouka. Ugotovili smo, da najpogosteje izbirajo slovensko ljudsko pesem (v 

avtentični obliki ali priredbi), sledi pa ji slovenska umetna pesem v preprostejšem zvočnem 

jeziku in tradicionalnem notnem zapisu, kamor sodi tudi večji del pesmi Janeza Kuharja. 

Njegove pesmi temeljijo na tonalnem glasbenem jeziku, omogočajo postopnost v obravnavi 

ritma in melodije, širjenju glasovnega razpona ter upoštevajo artikulacijske in dinamične 

zmoţnosti otrok. Zapis pesmi je tradicionalen, oblike pesmi so jasne in pregledne, besedila so 

skrbno izbrana in v veliki meri primerna starosti otrok. Kuhar je sodeloval z različnimi 

priznanimi literarnimi ustvarjalci, ki so v pesmih razkrivali svet, ki je otrokom blizu in s tem 
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posredno v pevcih vzbujali občutek lepega. Ta občutek pa je pogojen z zmoţnostjo dojemanja 

besedila in glasbe tistih, ki jo poustvarjajo.  

 

Kljub omenjenim prednostim pa v njegovih pesmi zasledimo tudi pomanjkljivosti. Kuhar 

namreč ostaja zelo strukturiran v kompozicijskem smislu, razvoju glasbene misli ne pušča 

dovolj svobode, izostaja subtilnejši izraz, zasledimo pa tudi neskladje med besedilom in 

tehnično zahtevnostjo skladbe, saj je besedilo bolj primerno za otroke niţjih razredov, po 

tehnični zahtevnosti pa bi pesmi sodile v višje razrede.  

 

Ugotovili smo, da učitelji ne posegajo po pesmih v sodobnejšem zvočnem jeziku in sodobnem 

glasbenem zapisu. Izvajanje take literature predstavlja priloţnost za raziskovanja zvoka, 

zmogljivosti lasnega glasu in drugačnega izraţanja ter osvobaja mišljenje, spodbuja 

ustvarjalnost in lahko pomembno vpliva na zavedanje o sebi in svetu, ki nas obdaja.  

 

Glasba ima v slovenski osnovni šoli pomembno vzgojno in izobraţevalno vlogo. Ob učiteljih, 

ki se zavedajo vrednosti glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok, in učencih, ki so izkazali 

veliko veselje za glasbene dejavnosti v okviru rednega pouka, je spodbudno spoznanje, da 

starši v veliki meri glasbi pripisujejo enako pomembnost kot ostalim predmetnim področjem. 

Razmeroma dobro so seznanjeni s splošnimi cilji glasbene vzgoje in imajo visoka 

pričakovanja. Spoznanja, ki izhajajo iz naše raziskave, odslikavajo stanje manjšega vzorca 

vključenih učiteljev, staršev in otrok in jih ne moremo posplošiti na celotno populacijo. 

Menimo, da bi bilo v prihodnosti smiselno opraviti podrobno raziskavo na širšem vzorcu.    

 

Naj ob koncu dodamo še besede Janeza Bitenca, ki so zgovorne ţe same po sebi in so lahko 

vsem pedagogom, tudi bodočim, v vzpodbudo: »Janez Kuhar se je izkazal pri vseh kot 

izjemno odgovoren in z vsem srcem predan glasbeni delavec.« (Bitenc, 1997 v Delo)  
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http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=2158476937924003
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10 PRILOGE 

 

Priloga 1 : Vprašalnik za učitelje razrednega pouka, ki poučujejo glasbeno vzgojo 

Priloga 2: Vprašalnik za učence in starše 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE in UČITELJICE 

 

Pozdravljeni,  

sem Joţica Mohar, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela pod mentorstvom dr. Barbare Sicherl-Kafol 

in somentorstvom Branke Potočnik Krajnik opravljam raziskavo na področju didaktike 

glasbene vzgoje. V prvem delu raziskujem lik učitelja in njegov vpliv na glasbeni razvoj 

učenca, v drugem delu pa glasbeno-umetniške vsebine, ki jih izbira učitelj in jih uporablja pri 

glasbeni vzgoji.  

 

Anketa je anonimna, zato vas prosim, da nanjo odgovarjate iskreno in korektno. Rezultati 

bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene pri diplomskem delu.  

     

   Hvala za Vaše sodelovanje. 

 

Spol (obkroţite):  a) ţenski   b) moški 

         

Razred, ki ga poučujete (napišite):  _________________________ 

 

Število let poučevanja (obkroţite):   

  a) manj kot 5 let 

  b) 5 do 10 let 

  c) več kot 10 let  

 

Glasbena izobrazba (obkroţite ali dopišite):   

a) obiskoval/-a sem niţjo glasbeno šolo 

  b) končal/-a sem niţjo glasbeno šolo 

  c) obiskoval/-a sem srednjo glasbeno šolo 

  d) zaključil/-a sem srednjo glasbeno šolo 

  e) drugo: _______________________________ 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Joţica Mohar, diplomsko delo 

  

1. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami? 

(Obkroţite številko, ki za Vas najbolj velja, po načelu 1 - se sploh ne strinjam in 5 - se 

popolnoma strinjam. Isto opredelitev lahko uporabite večkrat.) 

 

Učenci so zelo motivirani za pouk glasbene vzgoje. 1 2 3 4 5 

Rad/-a poučujem glasbeno vzgojo.  1 2 3 4 5 

Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravljam.  1 2 3 4 5 

Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse 

glasbene dejavnosti (petje, poslušanje, igranje na 

glasbila, gibanje, ustvarjalnost). 

1 2 3 4 5 

Zavedam se, da z glasbeno vzgojo vplivam na celostni 

razvoj otroka. 

1 2 3 4 5 

Čutim se dovolj usposobljen-o/-ega za poučevanje 

glasbene vzgoje.  

1 2 3 4 5 

Z učitelji/-cami, ki poučujejo v  drugih oddelkih skupaj 

načrtujemo pouk glasbene vzgoje. 

1 2 3 4 5 

Celoten šolski kolektiv ima pozitiven odnos do glasbene 

vzgoje.  

1 2 3 4 5 

Z razredom, ki ga poučujem nastopamo tudi na šolskih 

prireditvah.  

1 2 3 4 5 

Tudi sam/-a potrebujem motivacijo za poučevanje 

glasbene vzgoje.  

1 2 3 4 5 

 

2. Katera glasbena znanja, spretnosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti naj bi po Vašem 

mnenju imel učitelj razrednega pouka, da bi pozitivno vplival na glasbeni in splošni razvoj 

učencev? (Napišite na spodnje črte.) 

Glasbena znanja: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Glasbene spretnosti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Glasbene sposobnosti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Osebnostne lastnosti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kako pogosto so zastopane posamezne glasbene dejavnosti v vašem razredu?  

(Ob dejavnosti v tabeli napišite številke po načelu: 1 - nikoli; 2 - občasno; 3 - redko;  

4 -pogosto; 5 - zelo pogosto. Isto opredelitev lahko uporabite večkrat.) 

 

Petje Poslušanje  Igranje na glasbila Gibanje ob glasbi Ustvarjalnost 

     

 

4. Kakšno je vaše mnenje o prepletanju in povezovanju zgoraj navedenih glasbenih dejavnosti 

pri pouku glasbene vzgoje? (Napišite in utemeljite svoj odgovor.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. V učnem načrtu za glasbeno vzgojo so učiteljem ponujene glasbeno-umetniške vsebine. 

Glede na to, da glasbeno-umetniške vsebine, ki so napisane v učnem načrtu za glasbeno 

vzgojo niso obvezne, me zanima kakšno mnenje imate o Vaši samostojni izbiri le-teh. 

(Mnenje zapišete na spodnje črte.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Kje poleg predlaganih glasbeno-umetniških vsebin (iz učnega načrta, učbenikov) še iščete 

literaturo za pouk glasbene vzgoje? (Napišite na spodnje črte.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Po kakšnih kriterijih izbirate glasbeno-umetniške vsebine? (Napišite na spodnje črte.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kakšno pesemsko gradivo največkrat izbirate?  

(Na črto pred vrsto skladb vpišite številke od 1 do 3, po načelu, da 1 - ne izbiram takšnih 

vsebin, 3 - pogosto izbiram takšne vsebine za pouk glasbene vzgoje. Isto opredelitev lahko 

uporabite večkrat.) 

 

___ slovenska umetna pesem v preprostejšem zvočnem jeziku in tradicionalnem notnem  

       zapisu 

___ slovenska umetna pesem v sodobnejšem zvočnem jeziku in/ali sodobni zvočni teksturi 

___ slovenska ljudska pesem (v avtentični obliki ali priredbi) 

___ tuja umetna pesem (v originalnem jeziku ali v prevodu) 

___ tuja ljudska pesem (v avtentični obliki ali  priredbi, v originalnem jeziku ali v prevodu) 

___ priredbe popularnih pesmi 

___ drugo: _________________________________ 

 

9. Obkroţite, na kaj ste pri izbiri pesemskih vsebin še posebej pozorni. (Obkroţite številko, 

ki za Vas najbolj velja, po načelu 1 - popolnoma nepomembno in 5 - zelo pomembno. Isto 

opredelitev lahko uporabite večkrat.) 

 

Pozoren/-a sem na izbiro besedila. 1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na izbiro melodije pesmi.  1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na ritem pesmi.  1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na obliko pesmi.  1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na karakter, značaj pesmi.  1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na umetniško vrednost pesmi.  1 2 3 4 5 

Pozoren/-a sem na obseg (ambitus) pesmi.  1 2 3 4 5 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Pozdravljen/-a,  

sem Joţica Mohar in bom postala učiteljica. Veš, kaj imam zelo rada? Glasbo. Kaj pa ti?  

    

1. ALI IMAŠ RAD/-A GLASBO? (OBKROŢI.)   DA  NE 

 

2. ALI OBISKUJEŠ GLASBENO ŠOLO? (OBKROŢI.)  DA  NE 

 

3. KAKO SE POČUTIŠ PRI POUKU GLASBENE VZGOJE?  

(OBKROŢI ČRKO POD SLIČICO.) 

 

 

 

 

 

A) SLABO      B) DOBRO   C) ZELO DOBRO 

 

4. KAJ NAJRAJE POČNEŠ PRI GLASBENI VZGOJI?  

(POBARVAJ KVADRATKE: TRI - ČE TO, KAR JE NAPISANO, ZELO RAD POČNEŠ; 

DVA - ČE TO RAD POČNEŠ; ENEGA - ČE TO ŠE KAR RAD POČNEŠ. ČE PA PUSTIŠ 

KVADRATKE NEPOBARVANE POMENI, DA NAPISANEGA NE MARAŠ.)  

 

POJEM    

POSLUŠAM GLASBO    

IGRAM NA GLASBILA    

SE GIBAM OB GLASBI, PLEŠEM    

GLASBENO USTVARJAM    

 

 

5. KAJ BI ŠE RAD POČEL PRI GLASBENI VZGOJI? (ODGOVOR NAPIŠI NA ČRTI.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši, 

sem Joţica Mohar, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela pod mentorstvom dr. Barbare Sicherl-Kafol 

in somentorstvom Branke Potočnik Krajnik opravljam raziskavo na področju didaktike 

glasbene vzgoje. Zanima me, kakšen je vaš odnos do pouka glasbene vzgoje v osnovni šoli. 

Anketa obsega dve strani, je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v študijske 

namene.  

     Hvala za Vaše sodelovanje.  

 

1. Kakšno pomembnost pripisujete pouku glasbene vzgoje? (Obkroţite.) 

  a) Glasbena vzgoja je enako pomembna kot ostala predmetna področja. 

  b) Glasbena vzgoja je manj pomembna kot ostala predmetna področja. 

  c) Glasbena vzgoja ni pomembno predmetno področje.  

 

2. Kaj se vam zdi pomembno, da otrok pridobi pri glasbeni vzgoji v okviru rednega pouka?  

(Obkroţite številko, ki za Vas najbolj velja, po načelu 1 - ni pomembno in 5 – zelo pomembno. 

Isto opredelitev lahko uporabite večkrat.) 

 

Otrok razvija veselje in pozitivna čustva do glasbe.  1 2 3 4 5 

Otrok se pri pouku glasbene vzgoje sprosti.  1 2 3 4 5 

Otrok oblikuje pozitiven odnos do slovenske in svetovne 

glasbene zapuščine.  

1 2 3 4 5 

Otrok poje in igra ter poustvarja glasbene vsebine.  1 2 3 4 5 

Otrok aktivno posluša glasbo, jo doţivlja in prepoznava 

njene značilnosti.  

1 2 3 4 5 

Otrok ustvarja glasbo, sprošča lastne zvočne zamisli in 

domišljijo.  

1 2 3 4 5 

Otrok se ob glasbi gibalno, plesno, likovno in besedno 

izraţa. 

1 2 3 4 5 

Otrok razvija glasbene sposobnosti (melodični, ritmični in 

harmonski posluh, estetsko oblikovanje). 

1 2 3 4 5 
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Otrok razvija izvajalske spretnosti (tehniko petja in igranja 

na otroška glasbila.). 

1 2 3 4 5 

Otrok razume in pozna osnovne glasbene pojme. 1 2 3 4 5 

Otrok pozna in razume glasbeni zapis. 1 2 3 4 5 

Otrok razvija smisel za sodelovanje pri skupnem 

muziciranju. 

1 

 

2 3 4 

 

5 

 

3. Ali menite, da osnovna šola, ki jo vaš otrok obiskuje, v zadostni meri spodbuja razvoj 

glasbenih sposobnosti in znanj? (Obkroţite.)      

  a) Da, v največji moţni meri. 

  b) Da, ravno prav. 

  c) Ne, vendar bi lahko bolj. 

  d) Ne, ne spodbuja dovolj.  

  e) Ne vem. 

 

4. Ali z otrokom doma pojete? (Obkroţite.)    

a) da   

b) ne 

c) včasih 

 

 

 

 


