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»Glasba je sestavni del kulture človeka.  

Brez glasbe ni popolnega razvoja osebnosti.  

Zato je samo po sebi razumljivo,  

da mora biti navzoča v vrtcih, šolah.  

Glasba ni skrivnostna magija.  

Čas, ki ga preživljamo z glasbo,  

nam oživi duha,  

da postanemo sprejemljivejši za različne aktivnosti.« 

 

(Kodaly) 
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IZVLEČEK 
 

Glasba je kulturni pojav in človekova potreba, saj obstaja v vsaki kulturi in v vseh časih. V 

sodobnem času smo izpostavljeni obilici glasbene ponudbe, ki prerašča v zasičenost zvočnega 

okolja, zato je pomembno, da znamo glasbo kritično izbirati za različne potrebe in priložnosti. 

V času osnovnošolskega izobraževanja so zato izpostavljeni cilji razvijanja estetske 

občutljivosti za umetniške vrednote in ekologijo zvočnega okolja ter aktivno in selektivno 

poslušanje glasbenih vsebin. V splošnem glasbenem izobraževanju je pomembno, da učitelj 

vključuje kakovostno glasbo različnih obdobij, zvrsti in žanrov. V tem okviru smo se v 

magistrskem delu osredotočili na sodobno glasbo, ki je opredeljena kot glasba sedanjosti in 

udejanja novejše umetnostne tokove. Temeljni namen magistrskega dela je bil raziskati, v 

kolikšni meri učitelji v osnovni šoli vključujejo sodobno glasbo v pouk glasbene umetnosti in 

kakšna so njihova stališča ter stališča učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti. V ta namen smo zastavili raziskovalna vprašanja: kako učitelji ocenjujejo 

pomembnost sodobne glasbe in kako pogosto jo vključujejo v pouk glasbene umetnosti; ali se 

stališča učiteljev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti razlikujejo glede 

na spol, starost, delovno dobo, stopnjo izobrazbe, vrsto izobrazbe, dodatno glasbeno 

izobraževanje ter uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in kakšna so stališča učencev do 

vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti.  

 

Raziskavo smo izvedli s kvantitativnim raziskovalnim pristopom ter pri tem uporabili 

deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. V vzorec smo zajeli 123 učiteljev 

glasbene umetnosti iz različnih osnovnih šol ter 10 učencev, ki v okviru interesne dejavnosti 

obiskujejo pevski zbor v osnovni šoli Bežigrad. Podatke učiteljev smo zbrali z avtorsko 

oblikovanim anketnim vprašalnikom, podatke učencev pa z nestandardiziranim intervjujem.  

 

Pridobljeni rezultati so dali vpogled v stališča učiteljev in učencev do sodobne glasbe in 

dejavnike, ki so povezani z njenim vključevanjem v pouk glasbene umetnosti. Izsledki 

raziskave so pokazali, da imajo anketiranci na splošno pozitiven odnos do sodobne glasbe in da 

jo v veliki meri vključujejo v pouk. Njihova stališča do sodobne glasbe se v glavnem ne 

razlikujejo glede na spremenljivke, ki smo jih izpostavili (spol, starost, delovna doba, stopnja 

izobrazbe, vrsta izobrazbe, dodatno glasbeno izobraževanje, uporaba določene vrste didaktičnih 

gradiv). Stališča učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti so prav 

tako kot stališča učiteljev na splošno pozitivno naravnana. Učencem se zdi sodobna glasba 

zanimiva, vendar drugačna. V šoli v glavnem poslušajo sodobno glasbo in jih učitelji k temu 

tudi spodbujajo, medtem ko jo doma poslušajo le redki. Večina je k poslušanju sodobne glasbe 

pripravljena spodbujati tudi druge.  

 

Če povzamemo celotno raziskavo, lahko sklenemo, da imajo osebe, vključene v raziskavo, 

pozitivna stališča do sodobne glasbe. V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, kako sodobno 

glasbo približati tudi tistim, ki imajo do nje negativna stališča in so pri vključevanju sodobne 

glasbe v vzgojno-izobraževalni proces zadržani. Smiselno bi bilo preveriti znanje pedagoškega 

osebja s področja sodobne glasbe in ob morebitni ugotovljeni slabi strokovni usposobljenosti 

poiskati rešitve za napredovanje na tem področju.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodobna glasba, pouk glasbene umetnosti, ustvarjalnost, stališča 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Music is a cultural phenomenon and a human need, which has existed throughout time and in 

every culture. Modern times offer a broad palette of music, which is outgrowing this 

oversaturated environment of sound, therefore it is important to be able to critically choose the 

appropriate type of music for a variety of particular needs and situations. During primary 

education, emphasis is placed on the objectives of developing aesthetic sensitivity towards 

artistic values and the ecology of the environment of sound and how to actively and selectively 

listen to music content. It is important that the teacher includes quality music of different 

periods, styles and genres in general music education. Within this context, the focus of our 

thesis is on contemporary music, which is defined as music of the present and helps realise the 

currents of contemporary art. The primary purpose of our master’s thesis was to investigate to 

what extent do primary school teachers include contemporary music in teaching music 

education and what their attitude as well as the attitude of their students is towards the 

integration of contemporary music in the teaching of music education. To this end, we asked 

the following research questions: how teachers assess the importance of modern music, and 

how often they engage in teaching it; do teachers' attitudes to the integration of contemporary 

music in the teaching of music education differ according to gender, age, seniority, length of 

employment, level of education, type of education, extended music education and the use of 

certain types of didactic materials, and what opinions do students hold regarding the integration 

of contemporary music in the teaching of music education. 

 

The research was carried out by means of a quantitative research approach, using a descriptive 

and causal non-experimental method. The sample included 123 teachers of music education 

from different primary schools and 10 students, who as part of their extracurricular activities 

sing in the Bežigrad primary school choir. Data on teachers was collected via an authorial 

questionnaire, while data on students was collected by means of a non-standardized interview. 

 

The obtained results have given us an insight into the attitudes teachers and students have 

towards contemporary music, as well as into the factors related to the latter’s inclusion in the 

teaching of music education. Results of the research showed that respondents generally have a 

positive attitude towards contemporary music and that they incorporate it in teaching to a large 

degree. Their views on contemporary music do not generally differ depending on the variables 

that we exposed (gender, age, seniority, length of employment, level of education, type of 

education, extended music education and the use of certain types of didactic materials). 

Students’ attitudes to the integration of contemporary music in the teaching of music education 

as well as teachers' attitudes are generally positive. Students seem to find contemporary music 

interesting, yet different. They mainly listen to contemporary music at school, a practice 

encouraged by the teachers, while very few students listen to it at home. Most are willing to 

encourage others to listen to contemporary music. 

 

To summarize the research, it can be concluded that the persons included in this research 

possess a positive attitude towards contemporary music. Therefore, it would be a logical next 

step to explore how to bring contemporary music closer to those who have a negative attitude 

towards it and are more sceptical in incorporating contemporary music in the educational 

process. It would be sensible to test the skills of pedagogues working in the field of 

contemporary music and in the event of discovering the existence of poor professional 

competence find solutions to boost progress in this field. 

 

KEY WORDS: contemporary music, teaching music education, creativity, attitudes 
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1 
 

1 UVOD 

 

V današnjem času imamo na razpolago glasbo različnih obdobij, zvrsti in žanrov. Možnost 

izbire vodi do tega, da je določena glasba lahko pogosteje vključena v glasbene dejavnosti pri 

glasbenem pouku in se posledično izgublja uravnotežena zastopanost različnih zvrsti in žanrov. 

V skladu z učnim načrtom za glasbeno umetnost je potrebno vključevanje glasbene literature 

različnih obdobij in zvrsti, med katero sodi tudi sodobna glasba. V magistrskem delu se zato 

osredotočamo na stališča učencev in učiteljev do sodobne glasbe ter na dejavnike, ki so 

povezani z njenim vključevanjem v glasbeni pouk. Izsledki raziskave naj bi pripomogli k večji 

ozaveščenosti o pomembnosti uravnoteženega vključevanja glasbe različnih obdobij, zvrsti in 

žanrov v pouk glasbene umetnosti. Raziskava naj bi prispevala tudi k poglobljenemu 

raziskovanju sodobne glasbe in posledično k večji odprtosti učiteljev in učencev za sodobno 

glasbo.  

 

  

 

  



2 
 

2 O GLASBI 
 

»Sámo ubesedovanje glasbe se zdi včasih kot nemogoče pehanje težkega bremen navkreber, ki 

se nam v trenutku, ko bi se morda zdelo, da smo dosegli vrh, sizifovsko prevali nekam povsem 

drugam« (Barbo, 2007, str. 5). 

 

Glasba je pomemben del našega življenja, saj se pojavi v vsaki kulturi in v vseh časih. Za 

opisovanje in razumevanje stvari in idej iz sveta, ki nas obdaja, običajno uporabljamo besede, 

izkaže pa se, da lahko s pridom uporabimo tudi glasbena sporočila. Kot navaja Beuermann 

(2011), vemo, da je nekatere stvari lažje opisati z besedami, druge pa z glasbo. Ob tem avtor 

(prav tam, str. 34) podaja primer, da smo se najbrž že vsi »trudili ob tej ali oni priložnosti 

izpovedati svojo neizmerno ljubezen ali druga vroča in goreča čustva, toda: ali nam je to dobro 

uspelo z besedami? Raje skupaj poslušamo romantično skladbo in si rečemo: »Ta bo pa najina« 

in vemo, pri čem smo in se že čutimo. Ah, te besede! Oglate in špičaste, ko je najmanj 

potrebno.« Glasba je torej oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato 

posamezniki potrebujejo glasbene izkušnje. Stik z njenimi vrednotami je temelj za razumevanje 

glasbenih pojmov in pojavov (Učni načrt za glasbeno vzgojo1, 2011).  

 

Barbo (2007) navaja, da je glasba v tone ujeto izrekanje povedi, način zvočne komunikacije, 

smiselna urejenost tonov, lepota zvočnih barv, harmonično oblikovano tonsko sosledje, 

človekovo posnemanje zvokov iz narave, lepo učinkujoč splet tonov, enkraten zvočni fenomen 

itn. Avtor (prav tam) ob tem opozarja, da so te opredelitve vezane na enkratnost našega 

razumevanja glasbe. Ta enkratnost ni splošno veljavna, ni za vse zavezujoča, za nekatere je celo 

nesprejemljiva, še posebej pa je podvržena našim idejnim predpostavkam, določena z našim 

kulturnim okoljem, našo vzgojo, zgodovinskim izročilom, s predsodki.  

 

Zgornje opredelitve nas opozarjajo, da različni ljudje glasbo različno pojmujejo, ne glede na to 

pa je zgodnje približevanje glasbe bistveno za vsakega posameznika. Glasba potrebuje vzore in 

učenje, ki omogoča stik z njenimi vrednotami (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2004). »V vseh 

zgodnjih letih življenja in celo pred rojstvom otrokovo okolje pusti na njegovih možganih 

nepreklicen pečat. Vse, kar v tem času vidi, sliši, česar se dotika ali drugače spoznava, vpliva 

ne le na njegov splošni razvoj, ampak vsak trenutek tudi na to, kakšne povezave med temi 

zaznavami nastanejo v njegovih možganih« (Campbell, 2004, str. 27). Campbell (prav tam) 

navaja, da so v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja začele glasbene revije objavljati 

študije, ki so dokazovale, da glasba dobesedno spreminja strukturo razvijajočih se možganov 

plodu. Dokazano je, da je dojenčkom ljubša glasba, ki so jo prvič slišali že v materinem trebuhu. 

Glasba igra približno od osemnajstega tedna nosečnosti pri nastajanju sinaps v otroških 

možganih ključno vlogo, ko se otrok rodi in z leti napreduje, glasba pomembno vpliva na 

njegovo fiziologijo, inteligenco in vedenje. Izsledki raziskav (prav tam) so pokazali, da glasba 

pomirja in spodbuja srčni utrip in gibanje otroka v maternici (Clements, 1977). Schwartz (1997) 

navaja, da nedonošenčki, ki v inkubatorjih poslušajo klasično glasbo, hitreje pridobivajo na 

teži, gredo prej iz porodnišnice in imajo boljše možnosti za preživetje. Majhni otroci, ki so 

deležni rednega glasbenega pouka, kažejo večje matematične sposobnosti in motorične 

spretnosti ter berejo bolje od tistih, ki ga niso deležni (Kalmar, 1982; Hurwitz, idr., 1975), 

srednješolci, ki igrajo na glasbilo ali pojejo, pa na šolskih testih dosežejo več točk od tistih, ki 

                                                           
1 Pri poimenovanju predmeta v osnovni šoli se pojavlja terminološka neusklajenost. Zakon o spremembi in 

dopolnitvi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) z dne 2. 11. 2011 uvaja poimenovanje predmeta glasbena umetnost, 

medtem ko obstoječi učni načrt nosi ime Glasbena vzgoja. V magistrskem delu zato uporabljamo za poimenovanje 

predmeta termin glasbena umetnost, za poimenovanje učnega načrta predmeta pa termin Učni načrt za glasbeno 

vzgojo.  
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tega ne delajo (Profiles of SAT and Achievement Test Takers, 1998). Raziskava avtorjev 

Rauscher idr. (1993, v Sicherl Kafol, 2015) je pokazala, da so študenti po poslušanju Mozartove 

skladbe dosegali boljše rezultate pri reševanju prostorsko-časovnega dela inteligenčnih testov. 

Znano je tudi, da možgani odraslih glasbenikov na splošno kažejo večjo skladnost možganskih 

valov kot možgani neglasbenikov (Johnson, Petsche, Richter, von Stein in Filz, 1996).  

 

Na pomen glasbe opozarja tudi Elliott (2005), ki navaja, da glasba sprošča otroke že v 

prednatalnem obdobju, in to glasbo otroci prepoznajo tudi po rojstvu. Glasba je torej vsekakor 

pomembna, označujemo pa jo celo kot človekovo kulturno potrebo v vseh časih (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2004). »Izraža njegovo neusahljivo željo po oblikovanem zvočnem okolju, 

zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti. S svojo univerzalno zvočno govorico je široko odprta 

zakladnica obče človeške kulture. V posameznih okoljih poudarjajo njene vrednote kot 

nenadomestljive dokaze kulturne samobitnosti« (prav tam, str. 5).  

 

O. Denac (2002) poudarja, da igra glasba v predšolskem obdobju izjemno pomembno vlogo pri 

celostnem razvoju otroka. To je obdobje, ko so otroci visoko dojemljivi za raznolike akustične 

dražljaje. Zato ni čudno, da pogostokrat slišimo, da je to obdobje »odprtih ušes« (open-earness), 

ko lahko otroku približamo zelo raznoliko glasbo.  

 

Glasba je sicer le eden od vplivov, ki pripomorejo k oblikovanju življenja. Vseeno pa njene 

vloge ne gre zanemarjati, s čimer se strinja Campbell (2004, str. 17), ki trdi, da je glasba 

»čudežna sila, ki je na voljo nam vsem brezplačno«. B. Oblak (2004) pravi, da je glasba, njene 

različne zvrsti, oblike in vsebine povsod, zato jo moramo znati izbrati. Za sodobni čas je namreč 

značilna zasičenost zvočnega okolja. V svetu množičnega medija se je težko izogniti glasbi, ki 

se nam vsiljuje na javnih mestih: v nakupovalnih centrih, na delovnem mestu, v čakalnicah, na 

ulici. S tem je postala univerzalno ozadje, ustvarja razpršenega uporabnika in prevzema 

funkcijo slabega oblikovanja okolja (Motte-Haber, 1990). Glasba postane zvočno ozadje, v 

katerem ne računajo na popolno pozornost poslušalca. Tega pogosto zaposlujejo druge stvari 

in tako glasba učinkuje mimo njegove zavesti.  

 

Barbo (2007) navaja, da je glasba kot del umetnosti tudi (delni) predmet estetike, estetike 

glasbe. Estetika glasbe je predvsem veda o lepem v glasbi. Navedeno se ujema s cilji Učnega 

načrta za glasbeno vzgojo (2011), ki izpostavljajo pomen razvijanja sposobnosti estetskega 

doživljanja in vrednotenja glasbe.  

 

Pomena glasbe nikakor ne gre zanemariti in v življenje otroka jo je mogoče vnesti ne glede na 

to, ali smo ali nismo poklicni glasbeniki. Najpomembnejša sta strast in veselje, s katerima svet 

zvoka predstavimo svojim otrokom. Zakaj pa bi to sploh počeli? Zgoraj navedene pozitivne 

učinke glasbe na otrokov razvoj lahko ilustriramo tudi z izkušnjo glasbene terapevtke Susan 

Tobin (v Campbell, 2004, str. 142): »Rada bi vam zaupala zgodbo iz svoje prakse pri delovni 

terapiji izpred veliko let, ki sem si jo za vselej zapomnila,« je napisala moja nekdanja učenka 

Susan Tobin. »Imela sem dveletno deklico, ki ni znala niti hoditi niti govoriti. Med terapijo sem 

ji pela in recitirala, da bi deklica ostala dobre volje. Kadar sem ji skušala pomagati, da bi se 

vzravnala in sama stala na nogah, je jokala in se mi hotela iztrgati. Nekega dne sem ji med 

petjem skandirala ‘to zmorem, to zmorem, to zmorem, to zmorem’. Dvignila je pogled, 

ponovila ‘to zmorem’ in začela brbrati. Potem je začela čebljati in se igrati z zvoki.« 
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2.1 Sodobna glasba 
 
Za lažje razumevanje termina sodobna glasba bomo najprej opredelili pojma sodoben in 

sodobnost.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 566) je pojem sodoben opredeljen kot 

»nanašajoč se na novejši čas, na sedanjost (npr. proučevati sodobni jezik, ukvarjati se s 

sodobnimi problemi, aktualna vprašanja sodobne družbe, predavati sodobno literaturo)«. V 

opredelitvi (prav tam) je omenjena tudi primerjava pojmov sodobno in moderno (npr. sodobno 

se oblačiti). Z glasbenega vidika je pomembna opredelitev, da je sodoben tisti, »ki upošteva 

najnovejše umetnostne tokove (npr. njegovo najnovejše delo vsebuje tudi nekatere manj 

sodobne sestavine, njegova glasba ni sodobna)« (prav tam). Sodobnost je opredeljena kot 

»novejši čas, sedanjost (npr. ta kultura se je ohranila v sodobnost, sodobnost in prejšnja 

obdobja)« (prav tam). Druga opredelitev sodobnost razlaga kot »čas, v katerem kdo živi (npr. 

pisatelji snovi za satire niso jemali iz sodobnosti)« (prav tam).  

 

Poznamo različne opredelitve sodobne glasbe, ki se navezujejo na zgornje opredelitve pojmov 

sodoben in sodobnost:  

 

»Angleški jezik pozna izraz za sodobno glasbo, ki je bil sprva vezan na moderno glasbo, nato 

pa se uporablja za vso glasbo, ki nastaja po 2. svetovni vojni« 

(https://www.dnevnik.si/1042591359/ljudje/intervjuji/tudi-slaba-glasba-je-del-neke-kulture). 

 

Sodobna glasba je tista, ki nastaja zdaj, moderna pa je glasba, ki skuša narediti že znano glasbo 

bolj učinkovito. Gre za proces modernizacije, vendar ni jasno, na kaj se proces kot oznaka 

navezuje, če ga ne umestimo v konkretna imena in pojave. Novo v 20. stoletju je nekakšen 

imperativ, zahteva – tisto, kar se v empatičnem smislu razume kot najvišji cilj umetnosti. Ideja 

novega še danes poganja celotno glasbeno industrijo. Danes je postulat umetnosti, da je nekaj 

novo, in to je tudi glavno orodje glasbenega življenja 

(https://www.dnevnik.si/1042591359/ljudje/intervjuji/tudi-slaba-glasba-je-del-neke-kulture).  

 

Po Nikši Gligu (2012, str. 312) je sodobna glasba »naziv za katerokoli glasbo, ki nastaja ob 

svojem času«. 

 

Sodobna glasba ni in ne more biti tehnični pojem ali strokovna beseda, ne glede na razširjenost 

njene sopomenskosti z glasbo 20. stoletja. Sodobna glasba v strogem pomenu ni omejena na 

izrazje glasbe 20. stoletja, saj lahko označuje katerokoli glasbo (tudi skladatelji Leoninus, 

Giovanni Pierluigi da Palestrina in Ludwig van Beethoven so imeli in ustvarjali svojo sodobno 

glasbo). Če se omejimo na pomen pojma v okvirih glasbe 20. stoletja, spet ne moremo govoriti 

o sopomenskosti: glasba 20. stoletja namreč označuje veliko različnih »glasb« v tem stoletju, 

hkrati pa je glasbo tega obdobja težko splošno opisati in kategorizirati (Gligo, 2012). 

 

Lebič in Loparnik (1982) opozarjata na neustrezno rabo terminov moderna in modna glasba. 

Avtorja (prav tam) navajata, da je izraz moderna glasba, ki ga običajno uporabljamo za zabavno 

glasbo, napačen. Ne gre za moderno (lat. modernus – nov), temveč za modno (lat. modus – 

mera, način). »Modna glasba ne pozna in ne priznava preteklosti, sicer bi izgubila svoj edini 

čar – čar spremembe (presenečenja, navidezne novosti, novega dražljaja)« (prav tam, str. 181).  

 

V skladu z navedenimi opredelitvami in nekaterimi odstopanji od njih pojasnjujemo sodobno 

glasbo kot glasbo sedanjosti in tisto, ki udejanja najnovejše umetnostne tokove.  
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2.2 Kompozicijske usmeritve v sodobni glasbi 
 
»Vsaka generacija ustvarja sebi lastne predstave o svetu, svoj okus, svojo umetnost« (Uroš Krek 

po Oblak, 2008, str. 39).   
 

Navedena misel skladatelja Uroša Kreka izpostavlja, da glasba doživlja nenehne spremembe, 

saj skladatelji vselej znova iščejo nove izrazne in oblikovalske možnosti (Oblak, 2008). Tako 

glasba od 20. stoletja dalje nima več enotnega poimenovanja. »Nove perspektive« so se po letu 

1945 pojavile povsod, tudi v slovenski glasbi, torej druga svetovna vojna predstavlja 

pomembno zgodovinsko in estetsko ločnico v 20. stoletju. Kot navaja Sutherland (2009), se je 

bila mlada generacija takoj po vojni prisiljena najprej spoznati z glasbo, ki je nastajala v času 

izolacije in je večinoma pristala v skrivnih skladateljskih predalih, nato pa začeti povsem na 

novo. Skladatelji so imeli željo po popolnoma »osvobojeni« glasbi, ki bi dokončno obračunala 

s tradicionalnim izrazom, a so kljub temu pomembne zglede našli v predvojnem snovanju. 

Nekateri so se torej navezovali na tradicionalne vzorce (npr. skladatelji Lucijan Marija 

Škerjanc, Blaž Arnič, Marjan Kozina), drugi pa so po vojni bistveno spremenili svoj slog (npr. 

skladatelji Danilo Švara, Matija Bravničar).  

 

20. stoletje je zaznamoval neumoren tok inovacij v glasbi. Kot navaja Pompe (2014), je 

konstantno spreminjanje, se pravi izjemna želja po inovaciji, nasploh eden izmed osrednjih 

estetskih postulatov 20. stoletja. B. Oblak (2008, str. 24) se strinja, da so za to obdobje značilni 

»eksperimenti (poskusi), s katerimi so glasbeni ustvarjalci raziskovali nove zvočne razsežnosti 

in z njimi oblikovali svoja dela«. Tako najdemo v 20. stoletju vrsto skladateljev, katerih opus 

se odteguje kompozicijsko-tehničnim premenam in tudi zgodovinsko-kontekstualnim vplivom, 

pri čemer pa take drže ne moremo vrednostno obsojati. O’Loughlin (2000) navaja, da mnogi 

ustvarjalci, večinoma rojeni po drugi svetovni vojni, komponirajo spretno in prepričljivo ob 

boku avtorjem, ki so se uveljavili veliko let pred njimi. Njihovo delo lahko razvrstimo v dve 

kategoriji: prvo, tradicionalno, izpeljano iz neoklasicističnega sloga ali obnoviteljsko, po 

možnosti kot del postmoderne filozofije in drugo, ki je nadaljevanje naprednih tehnik in metod. 

Značilno je mnoštvo različnih stilnih značilnosti, ki je nasploh aktualno za glasbo 20. stoletja 

(ta je zaznamovana s stilnim pluralizmom).  

 

Na uvedbo številnih novosti, naprednejših tehnik in metod v dela slovenskih skladateljev so v 

veliki meri vplivali tuji skladatelji. Slovenski skladatelji, ki so delovali v predvojnem obdobju, 

predvsem skladatelja Marij Kogoj in Slavko Osterc, so sicer že takrat prišli v stik s sodobnim 

evropskim glasbenim trenutkom in do umetniških dosežkov, primerljivih z evropskim 

kontekstom, žal pa se je v povojnem obdobju marsikaj spremenilo. O’Loughlin (2000) navaja, 

da je z Osterčevo smrtjo leta 1941 in s strašnim opustošenjem druge svetovne vojne postalo 

kakršnokoli napredovanje k novim slogom lahko zelo počasno. Mladi skladatelji so se namesto 

študija bojevali in pomagali pri obnovi dežele. Slovenski skladatelji so se vrnili k preprostejšim 

slogom in bolj razumljivemu jeziku. Vse do petdesetih let so Slovenci prihajali v stik z drugo 

evropsko glasbo le preko posrednikov, saj niso mogli potovati v tujino. ‘Sprejemljiva’ glasbena 

govorica je bil bledi neoklasicizem ali neka oblika glasbe, ki je izšla iz ljudskega izročila. 

Razmere so se spremenile šele v poznih petdesetih letih, ko je bilo zopet možno potovati na 

tuje. Takrat so slovenski skladatelji pokazali novo navdušenje za razvijanje svojega glasbenega 

jezika, za vsrkavanje mnogih novih zamisli, aktualnih v zahodni Evropi petdesetih let. Od 

slovenskih skladateljev so se na začetku šestdesetih let za študij v tujini odločili naslednji: Milan 

Stibilj in Vinko Globokar sta študirala v Nemčiji, Alojz Srebotnjak v Veliki Britaniji, Primož 

Ramovš, Ivo Petrić, Jakob Jež in Lojze Lebič pa so se veliko naučili med obiski na Poljskem. 

Kljub temu njihova glasba v tujini ni bila posebej znana. Dobro informirani zahodnoevropski 
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glasbeniki so v tistem času nekaj vedeli o sodobnih glasbenih dosežkih na Poljskem in poznali 

vrsto pomembnih del, kljub temu pa so poljsko šolo nekoliko zanemarjali in bili preveč 

brezobzirno centristični. Pomembni skladatelji poljske šole so predvsem Krzysztof Penderecki, 

Kazimierz Serocki, Witold Lutosławski, Tadeusz Baird in Grazyna Bacewicz. Teh ne gre 

zanemarjati, saj so med drugim uvedli drug sistem clustrov. V tem načinu je znamenita skladba 

za godala Žrtvam Hirošime, katere avtor je Krzysztof Penderecki. Z njo je zaslovel na zahodu 

in tako je glasba poljske šole med zahodnoevropskimi glasbeniki dobila večji pomen. Še vedno 

pa so bile skoraj prezrte glasbene novosti na Madžarskem in Češkoslovaškem, čeprav so bile te 

res manj izrazite in manj izčrpno dokumentirane. Jugoslovanske, torej z njimi vred slovenske 

skladatelje, so tako rekoč skoraj prezrli.  

 

O’Loughlin (2000) meni, da je bila pozneje slogovna zamuda med zahodno Evropo in Slovenijo 

bistveno manjša, a je še vedno obstajala. To je pomenilo, da je v Sloveniji prišel pravi čas za 

razcvet novih kompozicijskih slogov. Občinstvo je bilo zrelo, dokaz pa ustanovitev 

Zagrebškega bienala v sosednji Hrvaški leta 1961. Sposobni izvajalci so se bili sedaj željni lotiti 

težje in napredne glasbe. Skladatelji so v svoja dela vključevali različna tehnična sredstva. 

Pogoste so uporabe pentatonike, celotonske lestvice, atonalnosti, bitonalnosti, politonalnosti, 

dvanajsttonske lestvice, četrttonske glasbe. Značilni sta nova ritmika in metrika, poleg tega pa 

gre pogosto za razširjeno zvočnost, improvizacijo in aleatoriko, nove zvočne vire (nov način 

igranja starih inštrumentov, iznajdba novih …) ter uporabo glasbe zvočnih ploskev.  

 

V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili različnim kompozicijskim tehnikam, njihovim 

glavnim značilnostim in skladateljem, ki so se teh tehnik posluževali.  

  

V obdobju po drugi svetovni vojni je v kompozicijskih tehnikah značilen serializem. Kot smo 

že omenili, je mlada generacija začela na novo, iz »točke nič«. Ravno zaradi tega je, kot navaja 

Pompe (2014), glasbeni kritik Wolfgang Steinecke leta 1946 v Darmstadtu organiziral prvi tečaj 

sodobne kompozicije. Mesto je postopoma postalo valilnica novih glasbenih zamisli, ki jim je 

bilo skupno dokončno slovo od tradicionalnega glasbenega stavka. Številni ustvarjalci so se 

zgledovali po skladatelju Antonu Webernu, kar je vodilo do nadaljnjega razvoja dodekafonske 

tehnike. Najprej je namreč šlo le za krajše serije višin oz. tonov (npr. Schönbergova 

dodekafonija serialno strukturalistično logiko udejanja zgolj pri distribuciji tonskih višin, v 

obravnavi drugih parametrov pa večinoma sledi poudarjeni izrazni logiki ekspresionizma), ki 

niso štele dvanajstih tonov in potem za strožjo organiziranost v smislu ritma, zvočne barve, 

artikulacije in dinamike. To pomeni apliciranje dodekafonske logike na druge parametre zvoka, 

takšno tehniko pa označuje izraz serializem. Poleg predstavnikov serializma, ki jih bomo 

navedli v nadaljevanju, velja na tem mestu omeniti enega od njegovih predhodnikov, skladatelja 

Olivierja Messiaena. Prav ta je s svojimi predavanji iz glasbene analize vplival na številne 

osrednje skladatelje druge polovice 20. stoletja, med katerimi so Pierre Boulez, Karlheinz 

Stockhausen, Gérard Grisey. Olivier Messiaen se je uveljavil zlasti zaradi zapisa klavirske 

skladbe Način trajanj in jakosti oz. Mode de valeurs et d’intensités, v kateri je serialnim 

postopkom podredil še dinamiko in druge parametre, kar je vodilo do »totalnega serializma«. 

Pomembno se je torej zavedati, da gre za skladatelja, ki je sistematiko vrst razširil tudi na 

artikulacijo, trajanje, dinamiko (prav tam).   

 

V zvezi z izrazom serializem so nastajale številne težave zaradi njegove neenoznačnosti. 

Serialno in dodekafonsko glasbo sta jasno opredelila skladatelja Herbert Eimert in Karlheinz 

Stockhausen: serialna glasba vključuje logiko vrst oz. serije v vseh parametrih zvoka (ritem, 

melodija …). V primeru serializma ali »totalne organizacije« naj bi po Pompetu (2014) šlo za 

popolno osvoboditev tradicionalnega glasbenega stavka in dokončno izenačitev vseh 
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parametrov zvoka. Avtor (prav tam) navaja, da serialno glasbo zaznamo npr. v delih 

skladateljev Pierra Bouleza, Karlheinza Stockhausna, Luigija Nona, pa tudi Henrija Pousseurja 

in Miltona Babbitta, kot pomembne slovenske glasbene ustvarjalce tega obdobja pa izpostavlja 

skladatelje Alojza Srebotnjaka, Pavla Šivica, Danila Švaro in Primoža Ramovša, čeprav je bilo, 

kot piše O’Loughlin (2000), za Jugoslavijo vse skupaj nekoliko drugače. Avtor (prav tam) 

navaja, da je ostala od leta 1948 pa vse do zgodnjih šestdesetih let precej izolirana in študij v 

tujini je bil praktično nemogoč. Skladatelji so ustvarjali v skromnih razmerah in se opirali na 

tradicionalne tokove glasbe 20. stoletja. Kljub temu so nekateri skladatelji iz tega obdobja, ki 

so posebej pomembni za študij razvoja slovenske glasbe. Gre za skladatelje Lucijana Marijo 

Škerjanca, Blaža Arniča in Marjana Kozino, katerih delo sicer zajema daljše obdobje, glavnina 

pa je nastala v drugi četrtini stoletja. V tem okviru je potrebno izpostaviti tudi Slavka Osterca, 

ki je že v obdobju med obema svetovnima vojnama sledil slogovnim usmeritvam nekaterih 

vodilnih evropskih skladateljev. Njegovi učenci so bili Pavel Šivic, Marijan Lipovšek, Demetrij 

Žebre, Franc Šturm in, najbolj značilen za sodobno avantgardo, Primož Ramovš. Med tiste, ki 

so poleg skladatelja Pavla Šivica preskušali številne tehnike in kompozicijske sloge, sodita še 

skladatelja Vilko Ukmar in že omenjeni Danilo Švara (prav tam).  

 

V nadaljnjem razvoju kompozicije Pompe (2014) izpostavlja kompozicijsko tehniko aleatorike. 

Gre za različne forme vdiranja naključja v glasbo, tudi za nedoločnost, mobilne in odprte forme. 

Pojem aleatorika izhaja iz latinske besede alea, kar pomeni kocka, in ga je mogoče povezati s 

kockanjem, igro na srečo, torej z dejavnostjo, pri kateri ima glavno besedo naključje. 

Vključevanju naključij je bil od tujih skladateljev najbolj zvest John Cage. Znan je po svojem 

inovativnem vključevanju slučaja, ki ga je povzel po stari kitajski knjigi I Ching. Skladatelj 

John Cage velja za enega glavnih predstavnikov glasbene avantgarde 20. stoletja, saj je bil 

revolucionaren v pogledu totalnega odmika od tradicionalnega izvajanja. Novost njegovega 

mišljenja je tudi ta, da po njegovem v svetu zvokov absolutne tišine ni 

(https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y). Med slovenskimi ustvarjalci, ki so 

omenjenega revolucionarja posnemali, velja omeniti skladatelja Bora Turela, sicer pa sta bila 

aleatoriki zvesta tudi skladatelj Darijan Božič in skupina SAETA. 

 

Po drugi svetovni vojni je postal pomemben vznik elektro-akustične glasbe. Uporaba elektrike 

sicer sodi med najpomembnejša odkritja 19. stoletja, vendar je v marsičem zaznamovala tok 

glasbene zgodovine v 20. stoletju. Kot ustvarjalce slovenske glasbe izbranega slogovnega 

obdobja je pomembno izpostaviti skladatelje Igorja Štuhca, Milana Stibilja, Janeza Matičiča in 

že omenjenega Bora Turela (Pompe, 2014). 

 

Po obdobjih serializma in aleatorike je nastopilo obdobje postserializma. Najprej so se ob koncu 

petdesetih let in v šestdesetih letih oglasili skladateljski glasovi, ki so bili izrazito kritični do 

serializma. Najglasnejši so bili skladatelji Karlheinz Stockhausen, György Ligeti in Iannis 

Xenakis. Skladatelji so namreč začutili razpoko med determinacijo in svobodo, zato so pričeli 

razmišljati bolj globalno, kar pomeni, da jim je postala pomembna celota dogodkov, zvočna 

barva, tekstura. Kot navaja Pompe (2014), je bilo v tem obdobju preseženo nujno distanciranje 

od tradicionalnega glasbenega izraza. Nova glasbena »govorica« se je gradila na glasbenih 

kategorijah, ki sta jih »osvobodila« prav serializem in glasba naključja. Skladatelji so svojo 

logiko kljub temu pogosto gradili na osnovah serialnih postopkov, toda v središče njihovih 

premislekov so zdaj stopile kvalitete zvoka. Stare napetosti med disonancami in konsonancami 

so nadomestile fizikalne lastnosti zvoka, kot so gostota, hitrost, jakost, prepletenost, register. 

Med pomembne tuje ustvarjalce tega obdobja sodijo skladatelji György Ligeti, Krzystof 

Penderecki in Iannis Xenakis. Pomembni so ustvarjalci spektralne glasbe oz. spektralisti, ki jih 

povezujemo z ustanovitvijo ansambla za sodobno glasbo »L’intinéraire«. Kot osrednji 
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skladatelji spektralizma so največkrat izpostavljeni Gérard Grisey, Tristan Murail in Salvatore 

Sciarrino. Vsaj deloma pa so elemente spektralne glasbe v svoja dela vključevali tudi skladatelji 

Kaija Saariaho, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Marc-André Dalbavie in Philippe Hurel. 

V tem obdobju je šlo pogosto za povezovanje glasbenega gledališča in scenske kompozicije, s 

čimer se je ukvarjal Maurcie Kagl, omeniti pa velja še skladatelja Dietra Schnebla, ki je 

oblikoval poseben primer glasbenega gledališča oz. vidne igre, ter skladatelja Luciana Berija in 

Vinka Globokarja. Skladatelja Luciano Berio in Vinko Globokar sta se ukvarjala tako z 

besedilom, virom glasbenih impulzov v njem, od teksta, besede, fonema, kot z glasbenim 

gledališčem kot takim ali z elementi scenskega v koncertnih izvedbah itd.  
 

Med slovenskimi glasbenimi ustvarjalci tega obdobja velja omeniti skladatelje Primoža 

Ramovša, Iva Petrića, Lojzeta Lebiča, Janeza Matičiča, Igorja Štuhca, Jakoba Ježa, Uroša 

Rojka, Lariso Vrhunc ter delovanje skupine Pro musica viva. O’Loughlin (2000) izpostavlja 

zgodnje delovanje tistih mlajših skladateljev, ki bodo oblikovali avantgardo slovenske glasbe. 

V njihovih poznejših delih je že mogoče odkrivati poskuse v iskanjih lastnega sloga. To so 

skladatelji: Pavle Merkù, Milan Stibilj, Alojz Srebotnjak, Jakob Jež, Janez Matičič, Igor Štuhec, 

Primož Ramovš in Ivo Petrić. Skladatelji Pavle Merkù, Milan Stibilj, Alojz Srebotnjak in Janez 

Matičič so sledili precej konservativni liniji s številnimi naprednimi tendencami, Jakob Jež, 

Igor Štuhec in predvsem Primož Ramovš ter Ivo Petrić pa so se že oddaljili od tradicionalnega 

harmonskega jezika, kakršnega so se učili v akademskih ustanovah. Po zapisu avtorja (prav 

tam) je bilo obdobje okrog leta 1960 čas, ko so lahko začeli Slovenci bolj množično potovati 

na tuje. Slovenski skladatelji so pokazali novo navdušenje za razvijanje svojega glasbenega 

jezika, za vsrkavanje novih zamisli, aktualnih v Zahodni Evropi petdesetih let. Študirali so na 

različnih koncih v tujini, na primer Milan Stibilj in Vinko Globokar v Nemčiji, Alojz Srebotnjak 

v Veliki Britaniji, Primož Ramovš, Ivo Petrić, Jakob Jež in Lojze Lebič pa so se veliko naučili 

med obiski na Poljskem, vendar pa so bile njihove glasbene novosti tako rekoč prezrte. Izjemam 

so zahodnoevropske založbe natisnile peščico skladb, na primer založba Gerig je izdala dela 

Primožu Ramovšu, Urošu Kreku in Jakobu Ježu, založba Peters dela Vinka Globokarja (pri 

založbi Peters ima izdanih 14 del) in založba Bärenreiter Milanu Stibilju.  

 

Obdobju postserializma je sledilo obdobje postmodernizma. Postmodernistični skladatelji so 

razvili več tehnik, s katerimi dosegajo značilne kontekstualne trke med preteklim in sedanjim, 

med globalnim in  regionalnim, med splošnim in specifičnim. Pompe (2014) navaja dva vala 

modernistov:  

 Prvi val modernistov zajema dela, napisana okoli leta 1968. 

 Drugi val modernistov je nastopil na začetku osemdesetih let.  

 

Za »očeta« modernizma v ZDA velja skladatelj Leonard Bernstein, v Evropi pa skladatelj Bernd 

Alois Zimmermann. Med vzhodnoevropskimi postmodernisti je posebej pomemben skladatelj 

Alfred Schnittke. 

 

Na Slovenskem so bili v tem času uveljavljeni naslednji ustvarjalci: Lojze Lebič, Bor Turel, 

Jakob Jež, Marko Mihevc in Aldo Kumar.  

 

O’Loughlin (2000) v obdobju med letoma 1960 in 1970 izpostavlja povezave z jazzom. 

»Uporaba tovrstne svobodne improvizacije, kakršno poznamo v jazzu, ni našla svojega prostora 

v resni glasbi v Sloveniji. Vseeno pa je skladatelj Darijan Božič v zgodnjih šestdesetih letih 

prišel do spoznanja, da so določene ritmične, melodične in harmonske značilnosti jazza 

kompatibilne z v celoti notirano partituro« (prav tam, str. 178). Delom z jazzovskimi vplivi je 

podobna tudi skupina skladb, ki jih je napisal skladatelj Pavle Mihelčič. Skladbe kažejo poseben 
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improvizacijski značaj, a v nobenem smislu niso izpeljane iz jazza. Na drugi strani O’Loughlin 

(prav tam) izpostavlja probleme nekaterih modernih tehnik. Med domačimi avtorji nekateri niso 

čutili potrebe po privzemanju novih tehnik, ampak so postopoma sprejemali tisto, kar se jim je 

zdelo uporabno in sprejemljivo (npr. skladatelja Uroš Krek in Dane Škerl). Drugi so imeli 

nenadno spremembo sloga za edino možno pot (npr. skladatelji Jakob Jež, Ivo Petrić, Primož 

Ramovš, Alojz Srebotnjak). Tretja, skladatelja Lojze Lebič in Vinko Globokar, sta bila še mlada 

in za seboj še nista imela zapisanih del, zato so ju že od samega začetka navdihovale nove 

tehnike. Četrti (npr. skladatelji Pavel Šivic, Tomaž Hábe, Igor Štuhec) so želeli pisati v 

modernem jeziku, a niso mogli z vsem srcem sprejeti ene tehnike ali skupine tehnik. Namesto 

tega so od skladbe do skladbe izbirali, kar jim je ustrezalo.    

 

O’Loughlin (2000) izpostavlja še šest skladateljev, ki so tvorili tako imenovano mlado 

avantgardo. Rojeni so bili med letoma 1939 in 1957, »njihova glasba predstavlja več kot zgolj 

prgišče del, njihov značaj postaja vedno bolj jasen« (prav tam, str. 320). S pomočjo organizacij, 

kot so Društvo slovenskih skladateljev, Radio Slovenija, Slovenski glasbeni dnevi, izvajajo 

svoje skladbe, kar pa velja predvsem za najstarejša med temi skladatelji, to sta Alojz Ajdič 

(rojen 1939) in Maksimiljan Strmčnik (rojen 1948). Skladatelja Aldo Kumar in Uroš Rojko 

(oba rojena 1954) sta zastavila pogumno razvojno linijo, ki veliko obeta, prav tako pa 

komponirata značilna dela in pridobivata širše priznanje tudi skladatelja Tomaž Svete (rojen 

1956) in Brina Jež Brezavšček (rojena 1957). Začeta pot omenjenih skladateljev kaže, da bodo 

nadaljevali s pisanjem izzivalnih in zanimivih del.  

 

Obdobje na začetku 21. stoletja označujemo kot prehod iz postmodernizma v globalizem. 

»Sodobno glasbeno krajino najdoločneje zaznamujejo široka pluralnost: drug ob drugem 

sobivajo najrazličnejši glasbeni slogi, tokovi, oblike, pri čemer je postmoderna razsrediščenost 

zamajala vrednostne kriterije, na podlagi katerih bi bilo mogoče med posameznimi slogi in 

žanri vzpostavljati jasne meje, hierarhične razlike ali celo vrednostne sodbe« (Pompe, 2014, str. 

262).  

 

O’Loughlin (2000) kljub možnosti ustvarjanja opozarja na ovire. Izpostavlja, da današnje 

komponiranje v Sloveniji ovira razglasitev samostojnosti leta 1991, ki je posebej spodbudila 

politične povezave z Zahodno Evropo, kar »pomeni večje naslanjanje na tržno ekonomijo in 

take finančne pritiske, s kakršnimi se prej niso spopadali. Pritisk na glasbene izvedbe, ki 

napolnijo koncertne dvorane, seveda vodi k naslanjanju na standardni repertoar ter očitno 

zmanjšanje priložnosti za izvedbe novih del« (prav tam, str. 327).  

 

V nadaljevanju se osredotočamo na obravnavo sodobne glasbe in skladateljev v didaktičnem 

kontekstu. Predstavili bomo skladatelje, ki so posebej pomembni za razvoj sodobne glasbe  v 

Sloveniji in so vključeni v didaktična gradiva B. Oblak in A. Pesek. Didaktična gradiva so 

namreč tista, ki učitelja poleg učnega načrta najbolj usmerjajo v načrtovanje glasbene umetnosti 

in v tem okviru tudi izbire glasbene literature. Izbira didaktičnih gradiv s pripadajočo glasbeno 

literaturo vpliva na to, kako pogosto bo sodobna glasba prisotna pri pouku glasbene umetnosti. 

S pripadajočo glasbeno literaturo bo odvisno tudi, katerim področjem znotraj sodobne glasbe 

bo učitelj namenil največ časa, saj gradiva učitelja usmerjajo pri načrtovanju učnih ur.  

 

Glasbo sodobnega obdobja se po Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) poglobljeno 

obravnava šele v devetem razredu osnovne šole, vendar so številni primeri sodobnih del 

vključeni že v nižjih razredih, kar v nadaljevanju podrobneje navajamo.  
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2.2.1 Sodobna glasba v didaktičnih gradivih Brede Oblak 
 

Zastopanost slovenskih sodobnih skladateljev v didaktičnih gradivih B. Oblak:  

 

1. Karol Pahor (1896‒1974) 

2. Matija Bravničar (1897‒1977) 

3. Matija Tomc (1899‒1986) 

4. Lucijan Marija Škerjanc  

(1900‒1973) 

5. Blaž Arnič (1901‒1970) 

6. Čenda Šedlbauer (1902‒1976) 

7. Danilo Švara (1902‒1981) 

8. Makso Pirnik (1902‒1993) 

9. Vilko Ukmar (1905‒1991) 

10. Ubald Vrabec (1905‒1992) 

11. Marjan Kozina (1907‒1966) 

12. Pavel Šivic (1908‒1995) 

13. Radovan Gobec (1909‒1995) 

14. Marijan Lipovšek (1910‒1995) 

15. Janez Kuhar (1911‒1997) 

16. Bojan Adamič (1912‒1995) 

17. Slavko Mihelčič (1912‒2000) 

18. Rado Simoniti (1914‒1981) 

19. Jurij Gregorc (1916‒1986) 

20. Marijan Vodopivec (1920‒1977) 

21. Ciril Cvetko (1920‒1999)  

22. Primož Ramovš (1921‒1999) 

23. Božidar Kantušer (1921‒1999) 

24. Zvonimir Ciglič (1921‒2006) 

25. Vladimir Lovec (1922‒1992) 

26. Uroš Krek (1922‒2008) 

27. Albin Weingerl (1923‒2010) 

28. Ivan Šček (1925‒1972) 

29. Janez Bitenc (1925‒2005) 

30. Janez Matičič (1926) 

31. Pavle Merkù (1927‒2014) 

32. Jakob Jež (1928) 

33. Urban Koder (1928) 

34. Vilko Ovsenik (1928) 

35. Milan Stibilj (1929‒2014) 

36. Slavko Avsenik (1929) 

37. Pavle Kalan (1929) 

38. Samo Vremšak (1930‒2004) 

39. Mojmir Sepe (1930) 

40. Borut Lesjak (1931‒1995) 

41. Dane Škerl (1931‒2002) 

42. Alojz Srebotnjak (1931‒2010) 

43. Ivo Petrič (1931) 

44. Igor Štuhec (1932) 

45. Darijan Božič (1933) 

46. Igor Dekleva (1933) 

47. Janez Gregorc (1934‒2012) 

48. Lojze Lebič (1934) 

49. Vinko Globokar (1934) 

50. Božidar Kos (1934) 

51. Mira Voglar (1935) 

52. Jože Privšek (1937‒1998) 

53. Pavel Mihelčič (1937) 

54. Lenčka Kupper (1938) 

55. Alojz Ajdič (1939) 

56. Marijan Gabrijelčič (1940‒1998) 

57. Mirko Slosar (1942) 

58. Peter Ugrin (1944‒2001) 

59. Tomaž Habe (1947) 

60. Maks Strmčnik (1948) 

61. Jani Golob (1948) 

62. Peter Kopač (1949) 

63. Igor Majcen (1952) 

64. Aldo Kumar (1954) 

65. Uroš Rojko (1954) 

66. Bor Turel (1954) 

67. Tomaž Svete (1956) 

68. Marko Mihevc (1957) 

69. Brina Jež Brezavšček (1957) 

70. Andrej Misson (1960) 

71. Lojze (Alojz) Krajnčan (1961) 

72. Peter Šavli (1961) 

73. Mitja Reichenberg (1961) 

74. Jerica Oblak Parker (1966) 

75. Larisa Vrhunc (1967) 

76. Damijan Močnik (1967) 

77. Urška Pompe (1969) 

78. Vitja Avsec (1970) 

79. Dušan Bavdek (1971) 

80. Ambrož Čopi (1973) 

81. Žiga Stanič (1973) 
82. Mate Bekavec (1977)
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V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so izpostavljena 

dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Karol Pahor (1896‒1974), Lucijan Marija Škerjanc (1900‒1973), Makso Pirnik (1902‒1993), 

Vilko Ukmar (1905‒1991), Pavel Šivic (1908‒1995), Radovan Gobec (1909‒1995), Marijan 

Lipovšek (1910‒1995), Janez Kuhar (1911‒1997), Bojan Adamič (1912‒1995), Slavko 

Mihelčič (1912‒2000), Marijan Vodopivec (1920‒1977), Ciril Cvetko (1920‒1999), Primož 

Ramovš (1921‒1999), Uroš Krek (1922‒2008), Albin Weingerl (1923‒2010), Ivan Šček 

(1925‒1972), Janez Bitenc (1925‒2005), Pavle Merkù (1927‒2014), Jakob Jež (1928), Pavle 

Kalan (1929), Dane Škerl (1931‒2002), Igor Štuhec (1932), Mira Voglar (1935), Lenčka 

Kupper (1938), Mirko Slosar (1942), Tomaž Habe (1947), Andrej Misson (1960). 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so poleg že 

omenjenih skladateljev izpostavljena dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Matija Bravničar (1897‒1977), Matija Tomc (1899‒1986), Blaž Arnič (1901‒1970), Čenda 

Šedlbauer (1902‒1976), Ubald Vrabec (1905‒1992), Marjan Kozina (1907‒1966), Rado 

Simoniti (1914‒1981), Zvonimir Ciglič (1921‒2006), Vladimir Lovec (1922‒1992), Vilko 

Ovsenik (1928), Slavko Avsenik (1929), Samo Vremšak (1930‒2004), Alojz Srebotnjak 

(1931‒2010), Ivo Petrič (1931), Igor Dekleva (1933), Lojze Lebič (1934), Alojz Ajdič (1939), 

Marijan Gabrijelčič (1940‒1998), Jani Golob (1948), Aldo Kumar (1954), Uroš Rojko (1954), 

Mitja Reichenberg (1961), Lojze (Alojz) Krajnčan (1961), Jerica Oblak Parker (1966). 

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so poleg že 

omenjenih skladateljev izpostavljena dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Danilo Švara (1902‒1981), Jurij Gregorc (1916‒1986), Božidar Kantušer (1921‒1999), Janez 

Matičič (1926), Urban Koder (1928), Milan Stibilj (1929‒2014), Mojmir Sepe (1930), Borut 

Lesjak (1931‒1995), Darijan Božič (1933), Janez Gregorc (1934‒2012), Vinko Globokar 

(1934), Božidar Kos (1934), Jože Privšek (1937‒1998), Pavel Mihelčič (1937), Peter Ugrin 

(1944‒2001), Maks Strmčnik (1948), Peter Kopač (1949), Igor Majcen (1952), Bor Turel 

(1954), Tomaž Svete (1956), Marko Mihevc (1957), Brina Jež Brezavšček (1957), Peter Šavli 

(1961), Larisa Vrhunc (1967), Damijan Močnik (1967), Urška Pompe (1969), Vitja Avsec 

(1970), Dušan Bavdek (1971), Ambrož Čopi (1973), Žiga Stanič (1973), Mate Bekavec (1977).  

 

 

V nadaljevanju predstavljamo izbor skladateljev, ki so s svojimi deli pomembno prispevali k 

razvoju sodobne glasbe na Slovenskem. Avtorje navajamo po vrstnem redu njihove 

vključenosti v didaktična gradiva B. Oblak za posamezne razrede osnovne šole. Tako so 

skladatelji Pavle Merkù, Jakob Jež, Tomaž Habe omenjeni že v prvem razredu, skladatelj Igor 

Štuhec v drugem razredu, skladatelji Primož Ramovš, Uroš Krek, Dane Škerl v tretjem razredu 

in tako naprej.  

Pavle Merkù (1927‒2014)  

Pavle Merkù je tržaški skladatelj, etnomuzikolog in slovenist. Gre za enega od tistih 

skladateljev, ki so oblikovali avantgardo slovenske glasbe. Znan je po poskusih v odkrivanju 

lastnega sloga. Skladatelj je sledil precej konservativni liniji, a s številnimi naprednimi 

tendencami. Sprva je torej izkazoval obvladanje enostavnega neoklasicističnega jezika in je bil 

podvržen sistemu, zasnovanem na tradicionalnem jeziku, postopoma pa je začel vedno 

pogosteje uporabljati nove tehnike. Številne njegove skladbe so mešanica starega in novega, 

npr. kantata Von der Kindermörderin Marie Farrar, Vezilo Srečku Kosovelu, koncert za rog in 



12 
 

zbor s podnaslovom Ex Alchuini carminibus, skladba Concerto lirico. Pri zadnji je mešanica 

starega in novega predvsem harmonski jezik. Nekaj je preprostih durovih in molovih akordov, 

običajno pa so akordi polni disonanc. V orkestrskem delu z naslovom Musica per archi se 

skladatelj resneje loti neke vrste serialnosti. Bolj kot za dvanajsttonsko tehniko gre za širitev 

njegove uporabe melodičnih metamorfoz, kakršne poznamo iz Concerta lirica. Delo za Pavleta 

Merkùja predstavlja odskočno desko k skladbi Pfillobolia, v kateri se je najbolj približal 

privzemanju povsem razvite dvanajsttonske serialnosti. Skladatelj sam o sebi pravi, da mu »je 

neoekspresionizem, zabeljen z zanimanjem za avantgardo, pomagal rasti. Lok se pne dokler 

človek zmore. Če sem se pozneje umiril, le ni res, da sem se vrnil v »klasične« glasbene oblike. 

Vračal sem se postopoma k diatonični govorici, k mirnejši melodični artikulaciji, ampak vsaj 

pri obliki sem ohranil ali vsaj skušal ohraniti vse novo in osebno, enkratno, kar sem iskal in 

osvajal skozi desetletja« (Križnar in Pinter, 1997, str. 152). Po številnih delih, ki jih je 

skomponiral, je trdil (prav tam), da je njegova edina skrb, da ustvari še kaj, kar mu je težko in 

naporno ustvarjati.  

 

Priročnik za učitelje Glasbena slikanica 1 (Oblak, 1999) nam v učni enoti Poslušamo glasbo in 

zraven igramo ponuja primer skladbe omenjenega skladatelja z naslovom Ta na kale. Učenci 

ob poslušanju skladbe spoznavajo zakladnico otroških pesmi, doživljajo petje šolskih zborov in 

prepoznajo spremljavo glasbil. Za melodijo pesmi je značilna ponavljajoča klicna terca. 

Skladatelj Pavle Merkù je ljudsko šaljivko oblikoval z instrumentalno spremljavo, v kateri bodo 

učenci imeli možnost slišati Orffova glasbila (prav tam).  

 

Skladbo Ta na kale lahko vključimo tudi v delo z učenci v četrtem razredu, ko spoznavajo 

različne tone, v tem primeru SOL in MI, na katerih je grajena navedena pesem. Spoznavanje 

teh dveh tonov lahko učenci nadgradijo ravno s poslušanjem in z izvajanjem (s petjem) te 

skladbe (Oblak, 2002).  

 

Skladatelj Pavle Merkù je v petem razredu omenjen v učni enoti Z glasbo po Primorski. 

Izpostavljen je kot skladatelj, ki je priredil številne ljudske pesmi za zbor ali jih vtkal v svojo 

instrumentalno skladbo (Oblak, 2003). V sklop učne snovi tega poglavja je vključena skladba 

za poslušanje Ali sijaj, sijaj, sonce, v katero je Pavle Merkù vtkal zelo stare ljudske pesmi in 

plesne viže. Naloga učencev je, da izrazijo doživetje razgibane glasbe, v kateri prepoznajo 

godalni orkester. Prav je, da učitelj ob poslušanju spodbudi učence k ustvarjanju s svojimi gibi 

in z lastnimi glasbili (Oblak, 2005). Zaželeno je, da učenci navedeno skladbo povežejo s 

pesmijo Da jőra ta Banerina, s katero sta si precej podobni.  

 

V devetem razredu je skladatelj omenjen kot tržaški skladatelj druge polovice 20. stoletja in 

avtor naslednjih pesmi: Sonce ljubo, Ta na kale, Ali sijaj, sijaj, sonce (Oblak, 2008).  

 

Jakob Jež (1928)  

Tudi skladatelj Jakob Jež je eden od skladateljev, ki so oblikovali avantgardo slovenske glasbe 

in je prav tako znan po poskusih v odkrivanju lastnega sloga. V zgodnjih šestdesetih letih se je 

oddaljil od tradicionalnega harmonskega jezika, kakršnega so se učili v akademskih ustanovah 

in začel z ustvarjanjem sodobnih del. Spremembo sloga je imel za edino možno pot, napredoval 

pa je previdno, s kratkimi pesmimi in z instrumentalnimi skladbami ter dvema koncertantnima  

deloma za godala. Kombiniral je stare in nove tehnike, kar je v sodobni glasbi pogosto, a se je 

držal tega, da ni tradicionalnih in modernih tehnik kombiniral v isti skladbi. Svoj slog je 

postopoma razvijal v številnih delih, kot so Tri baladne pesmi, Pastoralna invencija, skupina 

samospevov Tri murnove pesmi, Stihi, Asonance in druga. S tem, ko je napisal številna dela, je 

dokazal obvladovanje avantgardne vokalne in instrumentalne tehnike, zato ni bilo razloga, da 
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se ne bi lotil pisanja za večje in bolj zapletene ansamble. V letih med 1969 in 1976 je skladatelj 

Jakob Jež skomponiral skupino sedmih skladb s skupnim naslovom Nomos, s katerimi je 

pokazal še večje zanimanje za možnosti instrumentalne glasbe. Delo je komponiral za 

Ansambel Slavko Osterc, ki je bil specializiran za sodobno glasbo, zato se ni lotil kakršnihkoli 

poenostavitev zahtev do instrumentalistov. V skladbi Jakob Jež precej več kot v drugih 

uporablja ritmično nekoordinirane ostinate, glasba pa ostaja pretežno melodična, četudi so linije 

kratke in razdrobljene. Mestoma sicer uporablja prenovljene in prerazporejene tonske celice, a 

jih obravnava tako svobodno, da ne moremo govoriti o kakšni obliki serialnosti (O’Loughlin, 

2000). Skladatelj Jakob Jež se je posvečal tudi elektronskim skladbam, kar dokazuje predvsem 

z delom Pogled zvezd II, izpeljanim iz zborovskega Pogleda zvezd. V skladbi uporabi različne 

glasbene zamisli iz navedene zborovske skladbe ter jih elektronsko preoblikuje. Skladatelj ima 

izostren občutek za zvočnost, kar je med drugim dokazal s koncertom Strune, milo se glasite, v 

kateri za izvabljanje godalnih zvokov predlaga nekaj nenavadnih sredstev, na primer glavnik in 

kozarec. Bil je tudi član skupine Pro musica viva, ki je zagovarjala in se zavzemala za nove 

smeri. Iz skupine je izšel kot ena njenih povsem samostojnih, individualnih glasbenih osebnosti. 

 

Skladatelj Jakob Jež je vključen v večino didaktičnih gradiv B. Oblak in A. Pesek.  

V prvem razredu učenci spoznajo njegovo delo Zajček, ki je namenjeno petju, igranju in 

izrekanju. Gre za izmenjavo zbora in solista, ki besedilo šepetajoče ritmično izreka. Spremljavo 

otroci izvajajo s ploskanjem ali z izbranim glasbilom. Kot pomoč je za poslušanje dostopen tudi 

zvočni primer te pesmi (Oblak, 2012).  

 

V drugem razredu se učenci v učni enoti Pojmo, igrajmo in se razgibajmo (Oblak, 2003) 

seznanijo z Ježevo pesmijo Vadbena ura. Izpostavljena je torej dejavnost izvajanja (petje, 

spremljava glasbil). Spremljavo z glasbili nakazuje slikovni zapis, ob katerem spodbudimo 

pozorno zaznavo zvokov in jih poskušamo ubesediti. Med drugim je namreč eden od ciljev 

učne enote razlikovanje temne in svetle zvočne barve glasbil (boben se oglaša temno, činela 

svetlo). Z določanjem gibov za posamezne dele pesmi je izpostavljena ustvarjalnost. Gibanje 

lahko uvedemo z izvajanjem dihalnih in upevalnih vaj. V postopku učenja pesmi imajo otroci 

možnost globlje dojeti besedilo in oblikovne dele pesmi ter skladno z njimi ustvarjalno 

izoblikovati celotno gibalno vsebino.  Z dosegljivim zvočnim primerom je na voljo poslušanje 

te skladbe. V učno enoto o spoznavanju inštrumentov je vključena Ježeva skladba Na saneh za 

violino in klavir. Učenci naj bi ob njenem poslušanju prepoznavali inštrumente, v učbeniku 

poiskali njihove slike in jih poimenovali. Ob vsem tem je pomembno doživetje skladbe, ki naj 

ga učenci izrazijo skozi gibalno-plesno, besedno ali likovno ustvarjalnost. Med pomladnimi 

pesmimi je v didaktična gradiva vključena skladateljeva En ten tenera, namenjena poslušanju. 

Gre za besedilo po ljudskih izštevankah, za katero je pomembno poznavanje odmevov in 

otroške ljudske igre izštevanja.  

 

Skladateljeva skladba Potovanje je predstavljena v didaktičnih gradivih za tretji razred (Oblak, 

2008). Pri obravnavi skladbe so izpostavljeni cilji poznavanja pojma zvočne zbirke, pozornega 

in zbranega poslušanja. Učenci naj bi ob poslušanju prepoznali izvajalce na posnetkih (pevski 

zbor s spremljavo klavirja).  

 

V četrtem razredu je posebna učna enota namenjena umetni glasbi, v okviru katere učenci 

spoznavajo skladatelje. Jakob Jež je izpostavljen med tistimi, ki so uglasbili veliko pesmi za 

otroke. Med njimi je pesem Medved, ki je namenjena izvajanju (petje) in poslušanju. 

Pomembno je, da ob pesmi skupaj z učenci ugotovimo, da glasbo dopolnjuje besedna medigra. 

V pesmi prevladujejo daljša trajanja, ki slikajo medvedov spanec itn. (Oblak, 2002).  
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Učna snov petega razreda učence seznanja s pesmijo En ten tenera,  ki naj bi jo spoznali že v 

drugem razredu. Namenjena je poslušanju in izvajanju (petju), uvodoma jo namreč predstavimo 

z zvočnim posnetkom, v katerem učenci zaznajo živahno skladbo in zasedbo otroškega 

pevskega zbora. V nadaljevanju sledi branje besedila, urjenje ritma posameznih delov z izreko 

ritmičnih zlogov (TA, TA-TE) in besedila, prepoznavanje in poimenovanje triole  (TA-TE-TI). 

Učenci se seznanijo z nekaj podatki o skladatelju, ki je melodijo ustvaril na besedili izštevank, 

z njo pa nam napoveduje novo lestvico (Oblak, 2005).  

 

V devetem razredu učenci spoznajo, da je bil skladatelj Jakob Jež član skupine Pro musica viva 

in s tem zagovornik novih smeri v glasbi. Omenjen je tudi kot avtor pesmi Igraj kolce, ki je 

sicer belokranjska ljudska pesem, vendar jo je preoblikoval v umetno skladbo. Notni zapis dela 

je v celoti dostopen v učbeniku in namenjen petju (glede na zahtevnost se lahko odločimo za 

petje uvodnega dela oziroma prve kitice) (Oblak, 2002).  

 

Tomaž Habe (1947)  

Skladatelj Tomaž Habe je pedagog in dirigent ter eden tistih skladateljev, ki jih opredeljuje 

slogovna raznolikost (Križnar in Pinter, 1997). Zaradi širine različnih glasbenih, predvsem 

pedagoških področij, na katerih je deloval oziroma deluje, sam meni, da mu za ustvarjalno delo 

– kompozicijo zmanjka časa in energije (prav tam). Znan je predvsem po ustvarjanju različnih 

priredb in pisanju učbenikov za nižje in srednje glasbene šole. 

  

Skladatelj Tomaž Habe je v prvem razredu zastopan kot avtor pesmi Sneženi mož. Gre za 

glasbeni primer, ki je namenjen izvajanju – petju. Dostopnost zvočnega posnetka učencem 

omogoča, da pesem tudi poslušajo. Ob poslušanju posnetka prepoznajo otroški pevski glas, 

pevsko skupino in klavir. Pesem je z vidika glasovnega obsega precej zahtevna, kar pa lahko 

rešimo z razdelitvijo vlog, in sicer tako, da posamezne dele pesmi pojejo le nekateri učenci, 

ostalo pa vsi skupaj. Zahtevnost pesmi se kaže tudi v tridobnem taktovskem načinu, ki ga je 

mogoče prej uriti z igro odmeva. Pomagamo si lahko z izrekanjem »vesele besede o zimi« v 

tempu in ritmičnih vzorcih ter sočasnim nakazovanjem utripa z mehkimi gibi ali udarci (Oblak, 

1999).  

 

Skladatelj Tomaž Habe je omenjen še v četrtem razredu. Vključen je v učno enoto Umetna 

glasba (Oblak, 2006) in izpostavljen med skladatelji, ki so uglasbili veliko pesmi za otroke. 

Omenjena je na primer pesem Jaz imam pa goslice, ki pa je enostavna za izvedbo in jo lahko 

učenci pojejo in poslušajo že v nižjih razredih. 

 

Skladatelj je omenjen tudi v osmem razredu, ko učenci med drugim spoznavajo romantične 

vsebine. Tako se seznanijo z delom romantičnega skladatelja Huga Wolfa z naslovom Vesela 

vožnja. Habe jo je prevedel in priredil za petje ob spremljavi klavirja, torej je pesem namenjena 

glasbeni dejavnosti izvajanja (Oblak, 2005).  

 

Igor Štuhec (1932)  
Njegovi opusi so slogovno precej homogeni. Večino skladb je napisal v modernističnem slogu, 

čeprav so njegova prva dela napisana pod neoklasicističnim vplivom, šele pozneje pa se je 

predal dodekafonskemu in aleatoričnemu komponiranju. Večina del izrašča prav iz napetosti 

med jasno kontroliranim in aleatoričnim. Kot navaja O’Loughlin (2000), je skladba Silhuete 

Štuhčevo prvo resnično srečanje z novimi tehnikami. V njej je največ efektov namenjenih harfi 

in klavirju. Svobodne harfne glissande nedoločene višine in številne klavirske tonske grozde 

označuje grafična notacija. Pihalci morajo hrupno premikati zaklopke. Oboist igra na jeziček 

brez glasbila in le na zgornji del instrumenta. Zgradba skladbe kaže nov pristop k problemu 
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oblike. Fragmentarni parti ne izdajajo jasne serialne organizacije. Pomembno je Štuhčevo delo 

Sonata a tre, nastalo leta 1968. V skladbi za klarinet, fagot in klavir je skladatelj ustvaril bolj 

dovršen in razširjen kontrapunkt kot kdaj prej. Uporabil je številne prepletajoče se ritme, s 

simultanimi poddelitvami dob na dve, tri, štiri, pet, šest, sedem in osem. Tretji stavek prinaša 

kratke, prostorsko notirane odseke brez taktnic. Večina delov prinaša vseh dvanajst poltonov, 

kljub temu pa znakov serialnosti ni. Štuhec se je v zgodnjih delih zavedal določenih novih 

tehnik, a po navadi ni presegel stopnje eksperimentiranja z njimi in še ni kazal povsem lastne 

identitete. V tej smeri je napredoval šele, ko je prevzel strukturalne tehnike s Poljske. Leta 1972 

se je v skladbi Violinska sonata  izkazal z načinom postopne gradnje tonskih grozdov iz 

poltonov. Skladba je dramsko zelo močna, prisotni so nenadni kontrasti v načinu igranja in 

dinamiki, kar ustvarja presenečenje. S to tehniko skoraj pretirava, saj teži k ustvarjanju 

motečega pomanjkanja kontinuitete. V skladbi Consolation je skladatelj jasneje izrazil občutek 

za smer. Skladba ni tako močno melodična, saj tokrat uporablja kratke motive, ki jih dosledneje 

transformira. Za skladatelja Igorja Štuhca je značilno sprejemanje novih orkestrskih tehnik, kar 

je pokazal v treh delih z naslovom Entuziazmi. V prvem delu je uporabil veliko število tehnik, 

poudaril pomen statičnih struktur, zadržanih akordov, svobodno koordiniranih hitrih ostinatnih 

vzorcev in pomnoženih trilčkov. Tudi tukaj je uporabil dramatične spremembe instrumentacije, 

ostinatov, jakosti, strukture in harmonij ter s tem ustvaril napredujoče gibanje. Tolkala izvajajo 

vrsto svobodno koordiniranih odsekov, pihala in godala prinašajo večji del gradiva, briljantni 

izbruhi, pretežno dolgih tonov in akordov, pa ustvarjajo potreben kontrast.  

 

Učenci se v skladu s tematiko v učnih gradivih s skladateljem prvič seznanijo v drugem razredu, 

ko je med zvočnimi primeri navedena njegova Uspavanka za violino in klavir. Enota 

Uspavanke je povezana s cilji ustvarjanja v glasbi in ob glasbi, z igranjem glasbil, s poslušanjem 

skladb ter tematskoinformativnimi vsebinami Izmišljamo si glasbo za pesmi, Ob glasbi si 

izmišljamo gibe. Prisotne so torej vse tri glasbene dejavnosti (Oblak, 2013).  

 

Naslednjič je skladatelj Tomaž Habe omenjen v devetem razredu v poglavju Nova glasba, v 

katerem so predstavljene nekatere novosti glasbe 20. stoletja. Gre za prikaz primera avtorjevega 

novega glasbenega zapisa za odlomek iz skladbe Matematika. Omenjen je tudi kot član skupine 

Pro musica viva (Oblak, 2008).  

 

Primož Ramovš (1921‒1999)  
Skladatelj Primož Ramovš je prve mojstrovine ustvaril na začetku petdesetih let. Zaznamuje ga 

neobremenjen neoklasicistični utrip. Za krajši čas je prišel pod vpliv totalne serialnosti (delo 

Pentektasis), v poznejših delih je uporabil nekatere vidike dvanajsttonske tehnike. Od srede 

šestdesetih let naprej je ustvarjal zvočne kompozicije, polne nenadnih kontrastov in izrazitih 

viškov, ki v svoji formalni odprtosti zrcalijo tudi skladateljevo umetnost orgelske 

improvizacije. To pomeni, da se je že na začetni stopnji precej oddaljil od uporabe tradicionalne 

harmonije. Kot navaja O’Loughlin (2000), ga je kompozicijsko zadovoljil sodobnejši slog, na 

katerega so vplivale nove tehnike oziroma dela modernih poljskih skladateljev. To povezavo je 

utrdil skladateljev obisk festivala Varšavska jesen leta 1960. Nenadno spremembo sloga je imel 

celo za edino možno pot.  

 

Skladatelj Primož Ramovš je bil vedno ploden skladatelj, ki je v vseh obdobjih svoje umetniške 

poti komponiral za številne instrumentalne in orkestrske kombinacije. Njegovi Kontrasti iz leta 

1961 kažejo na prelom s strogo serialnostjo prejšnjih let. Sicer zasledimo dvanajsttonskost, 

vendar se ta ne pojavlja v strogem smislu. Zasledimo kontraste med tempoma, med klavirjem 

in parom godalnih instrumentov ter močne dinamične kontraste. V delih Enneaphonia  in Apel 

se kaže povezanost z Ramovševo zgodnejšo glasbo, pomembne pa postajajo tudi nove tehnike. 
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Pomembna je melodična kontrastnost, skladatelj pa uvaja tudi takte s svobodnim ritmom in z 

nedoločeno dolžino. Za deli je značilna uporaba svobodnih ostinatov. Številna dela, nastala v 

nadaljnjem obdobju, kažejo na to, da je skladatelj Primož Ramovš osvojil vrsto novih 

kompozicijskih in instrumentalnih tehnik (Ekspanzija, Trije pastoralčki, Cirkulacije, Impulzi). 

Spretna in samozavestna uporaba novih tehnik je značilna predvsem za skladbe, ki jih je napisal 

med letoma 1965 in 1969 (na primer Con sordino, Triptychon, Portrait). V eni skladbi, 

Simfoniji 68, jih je uporabil celo s tako doslednostjo forme, kot je ne kaže nobeno od sočasnih 

del. Navedeno delo je temeljno delo Ramovševega opusa, ki odlično kaže na njegov 

skladateljski razvoj. V njem kaže, kako obsežno zna uporabljati glasbene in dramske kontraste. 

Tudi v nadaljevanju se je skladatelj Primož Ramovš naslanjal na vrsto tehnik in dramskih potez, 

ki jih je uporabil ali razvil v tem delu. Zanj je na primer značilno ustvarjanje »silnega zvoka in 

njegovega nasprotja, nežnega nemelodičnega tkiva ter njunih smiselnih obdelav. Dramske 

učinke skladatelj Primož Ramovš dosega z razmeroma preprostimi sredstvi, zato na svoje 

namene doživlja takojšen odziv poslušalca« (O’Loughlin, 2000, str. 278). Križnar in Pinter 

(1997) izpostavljata, da je dinamika Ramovšev prvinski element vsake skladbe, po drugi strani 

pa je inovativen po zasedbah, oblikah, harmoniji, ritmu in melodiji. Skladatelju se zdijo vsi 

elementi enako pomembni in potrebni. Meni (prav tam), da se kontrasti v enaki meri pojavljajo 

v dinamiki, kot tudi v formalni gradnji, harmonski ostrini, gostoti zvoka, ritmu, melodični liniji, 

barvi posameznega inštrumenta in tako naprej. 

  

Skladatelj je v gradivih B. Oblak prvič omenjen v tretjem razredu. Izpostavljen je s skladbo 

Šaljivka/Burleska za fagot in klavir, ki je namenjena pozornemu poslušanju s ciljem 

prepoznavanja zvočne barve fagota, ki je v učbeniku (Oblak, 2003) tudi vizualiziran. Učenci v 

skladbi prepoznajo še spremljavo klavirja, hiter tempo in razgibanost skladbe pa jih aktivirata 

in motivirata za gibalno izražanje. 

  

Naslednji glasbeni primer skladatelja Primoža Ramovša je vključen v učno enoto Z glasbo po 

Ljubljani (peti razred) (Oblak, 2005). Gre za skladbo z naslovom Prestissimo (odlomek iz 

Šestih miniatur za pihalni trio). Ime skladbe označuje hitro izvajanje. Učenci naj bi med 

poslušanjem prepoznali število in barve inštrumentov (oboa, klarinet, fagot) ter z besedami ali 

likovno izrazili razigrano vsebino. O avtorju skladbe je že v tem razredu izpostavljeno, da gre 

za pomembnega skladatelja sodobne glasbe.   

 

V devetem razredu je skladatelj omenjen med tistimi, ki so delovali v drugi polovici 20. stoletja 

in sledili razvoju sodobne glasbe doma in po svetu. Učitelj naj bi učencem predstavil nekaj 

osnovnih podatkov o avtorju ter jim predvajal zvočni odlomek za poslušanje iz skladbe 

Syrigma. Z njim označuje »igranje na flavto«, poudarja njegov odnos do inštrumenta in 

izvajalca. Odkriva zvočne možnosti v obsegu in barvi ter angažiranost in intenzivnost (Oblak, 

2002). Poleg tega je izpostavljena njegova misel, ki je nadvse pomembna za tematiko, ki jo 

obravnavamo v magistrskem delu: »Spoznajte čim več dobre glasbe vseh časov in z njo 

obogatite svojo duhovno kulturo« (v Oblak, 2008, str. 91).  

 

Uroš Krek (1922‒2008)  
Skladatelj Uroš Krek je prve mojstrovine, tako kot skladatelj Primož Ramovš, ustvaril na 

začetku petdesetih let, zaznamuje pa ga prav tako neoklasicistični utrip. Skladatelj je postopno 

privzemal nove tehnike, sprejel je tisto, kar se mu je zdelo uporabnega in sprejemljivega. V 

delih iz okrog leta 1960 je razširil neoklasicistični slog, njegova glasba pa je imela vse do leta 

1971 mnogo tradicionalnih potez, kljub nekaterim izstopajočim, netradicionalnim vzorcem. 

Skladatelja Uroša Kreka je za vnos novih kompozicijskih tehnik v svojo glasbo spodbudilo 

‘odkritje’ Bartókove glasbe. Za Uroša Kreka je značilno, da glasbo vedno razume zvočno, ima 



17 
 

izrazit melodičen rokopis, živahen harmonski zvok, fleksibilen oblikoven načrt in izvrstno 

uporablja vokalne in/ali instrumentalne vire. Nekaj teh prvin ponazarja Concerto za rog in 

godala iz leta 1960. Odločilen prelom s konservativnim slogom predstavlja Solo-Sonata za dve 

violini, izpostavljenost novih tehnik pa se kaže tudi v delih iz leta 1973: La Journée d’un 

bouffon in  Sinfonia per archi. V Sinfonii per archi je skladatelj Uroš Krek popolnoma prelomil 

s tradicijo. Posvetil se je uporabi svobodno koordiniranih delov, posebej ostinatov, večji 

uporabi robatih in fragmentiranih melodičnih linij, koncentraciji kratkih odsekov intenzivnih 

motivičnih obdelav. Za delo je značilen oktavni skok na začetku fraze, skladatelj pa se je v njem 

osvobodil tudi toge podrejenosti tonalnosti. Krekova naslednja pomembna dela so še Duo za 

violino in violončelo, tri komorna dela iz leta 1977: Sur une mélodie, Sonata za klarinet in 

klavir, Trio z violino, violo in violončelo. Leta 1978 je za prvo in zadnje delo dobil Župančičevo 

nagrado, žlahtno priznanje izrazito muzikalni kakovosti obeh skladb. Ustvarjal je tudi v 

naslednjih letih, npr. leta 1980 Godalni kvartet,  leta 1984 Sonato za violončelo in klavir ter leta 

1985 Koncertni diptihon. Dela so dokaz Krekovega stalnega ukvarjanja z glasbo za godala. 

O’Loughlin (2000) opozarja, da gre na videz za nazadnjaškega skladatelja, vendar pa njegova 

glasba sodi v ospredje moderne slovenske kompozicije. Odlikuje se po živahnem občutku za 

orkestracijo in harmonijo, ki v celoti pripadata 20. stoletju. V zadnjih letih je skladatelj Uroš 

Krek še nadgrajeval in prisvajal številne tehnike svojih sodobnikov, katerih slog je bil 

naprednejši od njegovega.  

 

V četrtem razredu se učenci seznanijo s priredbo pesmi Marko skače, ki je delo opisanega 

skladatelja Uroša Kreka. Namenjena je poslušanju, ob njem pa učenci spoznajo izvajalce pesmi, 

ki je v tem primeru skupina osmih pevcev ali oktet. Besedilo pesmi so učenci po vsej verjetnosti 

spoznali že prej, zato se s tem ni potrebno ukvarjati. Pomembno pa je, da bodo po poslušanju 

znali prepoznati njene različne izvedbe ter jih primerjali in ovrednotili. Zvočni primer naj bi 

učitelj ponovno predvajal ob obravnavi pesemskih oblik, ko učenci poleg različnih načinov 

izvajanja iste pesmi zaznavajo enake, podobne in različne oblikovne dele. Pomembno je 

zavedanje pojma pesemska oblika, konkretno pri pesmi Mako skače zaznavanje, da ima pesem 

več kitic, katerih melodija se ponavlja, da ima melodija dva oblikovna dela, ki učinkujeta kot 

vprašanje in odgovor, da se drugi del melodije dosledno ponavlja v vseh kiticah, kar imenujemo 

refren. Različne načine izvajanja lahko tudi preizkusijo, torej gre poleg poslušanja še za 

glasbeno dejavnost izvajanja in ob tem poustvarjanja (Oblak, 2002). 

 

V petem razredu je skladatelj Uroš Krek omenjen kot eden tistih, ki je oblikoval pomemben del 

gorenjske zapuščine slovenskih skladateljev in je pomemben v okviru glasbenih dogodkov. Kot 

predlog za poslušanje je naveden odlomek zvočnega primera skladbe Presto. Gre za 

instrumentalni stavek v obliki rondoja iz Concertina za piccolo in orkester. Glede na hiter 

tempo skladbe učence spodbudimo, da ritmični zagon in zvočnost izstopajočih inštrumentov 

izrazijo likovno (spodbudimo ustvarjalnost) (Oblak, 2005).  

 

Učne teme v sedmem razredu so sicer namenjene glasbi preteklih obdobij, kljub temu pa je 

skladatelj Uroš Krek omenjen kot sodobni slovenski skladatelj, ki pravi: »Glasba ne živi zaradi 

sebe, temveč zaradi ljudi« (Oblak, 2004, str. 5).  

 

V devetem razredu je Uroš Krek izpostavljen kot skladatelj druge polovice 20. stoletja, o njem 

pa je zapisanih tudi nekaj osnovnih podatkov. Kot zvočni primer je predlagana njegova Le 

journee d’un bouffon – Mala simfonija za kvintet trobil Intrada (odlomek). Delo je štiristavčno 

in izraža glumaško norčavost in naravo (Oblak, 2008).  
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Dane Škerl (1931‒2002)  

Skladatelj Dane Škerl se je za umetnost odločil že v zgodnjem obdobju, k odločitvi pa so 

pripomogli očetovi prijatelji, pomembni umetniki vseh usmeritev in zvrsti. Kot pravi sam 

(Križnar in Pinter, 1997), njegovi prvenci, inštrumentalne skladbe in nekaj nedokončanih 

»opernih« poizkusov, spadajo v prva leta vojne. Zaznamuje jih neoklasicistični utrip. Leta 1952 

je napisal Serenado za godala, s katero je že uspel oblikovati svoj odnos do oblike in vsebine. 

O’Loughlin (2000) navaja, da je skladatelj Dane Škerl nove tehnike asimiliral postopoma. Tako 

je začel z uporabo naprednejših slogovnih potez, ne da bi izgubil stik s preteklostjo. Znan je 

predvsem po uporabi razmeroma konservativnih oblik in ritmov, a precej drznih melodij. Ni 

opustil trizvočnih harmonskih modelov in njegova glasba je običajno osvobojena kakršnegakoli 

jasnega tonalnega razvoja. Njegov opus lahko delimo v dve širši kategoriji, in sicer v orkestrsko 

glasbo ter komorno in instrumentalno glasbo. Na prvem področju izstopajo simfonije, npr. 

Druga, Tretja in Četrta ter Kontrasti in dva Koncerta za orkester. V prvem Koncertu se izrazito 

kaže skladateljev harmonski razvoj, ki se večkrat oddalji od tradicionalne tonalnosti. V 

Kontrastih iz leta 1962 so melodije bolj ritmično zamotane in kromatične. Za njegove simfonije 

je značilna uporaba zgoščenih oblikovnih planov. Na splošno je za vsa njegova orkestrska dela 

znana raba razmeroma konservativnih oblik in ritmov, a precej drznih harmonij. Enako je 

značilno za njegova komorna in instrumentalna dela. Njegova drznost v harmoniji se pri teh 

kaže zlasti v skladbah za klavir. Škerlovi tesnejši stiki s slovensko avantgardo po letu 1970, ko 

se je vrnil iz Sarajeva, kjer je poučeval na tamkajšnji Akademiji za glasbo, so na njegovo glasbo 

malo vplivali. Šele leta 1976 je skladatelj Dane Škerl v skladbi Anafora za oboo in klavir začel 

s sproščanjem svojih strogih ritmičnih prijemov. Uvedel je nekaj odsekov s svobodno 

označenim ritmom.   

 

Skladateljevo ciklično delo Dnevnik Lize Sladoledarice (Megleno jutro, Sonček greje, Liza 

Sladoledarica pleše, Sladoled je kakor mavrica) učenci spoznajo v tretjem razredu. Učence 

spodbudimo k pozornemu poslušanju in s tem pozornemu sledenju krajših skladb (stavkov). 

Pomembno je, da skladbe prvič poslušamo po posameznih stavkih, po katerih sledi doživljajska 

pavza ter krajši pogovor o doživetjih in prepoznanih značilnostih. Zaželeno je, da vsebine 

spodbudijo gibalno in likovno izražanje (Oblak, 2003).  

 

V petem razredu je skladatelj Dane Škerl omenjen v učni enoti Z glasbo po Primorski (Oblak, 

2005). Kot zvočni primer je predlagana njegova Trentana (odlomek iz 1. stavka), namenjena 

poslušanju. Celoten naslov dela je Sedma simfonija – Trentana za orkester in je iz treh stavkov. 

V njej skladatelj Dane Škerl z ustvarjalnim oblikovanjem v glasbenem jeziku sprošča zvočno 

izraznost in z njo pogojena doživetja. Učenci naj bi ob pozornem in zbranem poslušanju 

prepoznali zvočnost orkestra ter izrazili svoja glasbena oživetja in predstave skladno s svojimi 

nagnjenji za ubesedovanje ali likovno ustvarjanje.  

 

Skladatelj Dane Škerl je v devetem razredu izpostavljen kot eden od skladateljev druge polovice 

20. stoletja. O njem naj bi učencem posredovali nekaj bistvenih podatkov, kot zvočni primer pa 

predvajali Serenado za godala s šestimi stavki. Gre za odlomek iz Toccate, razigranega petega 

stavka (Oblak, 2002).  

 

Zvonimir Ciglič (1921‒2006)  

Skladatelj Zvonimir Ciglič ni bil eden od skladateljev, ki bi glasbeni navdih črpal iz 

neoklasicizma ali iz razvoja ljudske glasbe, kar so večinoma počeli številni skladatelji, delujoči 

po drugi svetovni vojni. Čeprav je deloval ravno v tistem času, so bila njegova dela drugačna. 

Njegova glasba ima nenavaden pečat romantizma, ki so mu dodane številne tehnike 20. stoletja 

(O’Loughlin, 2000). Na eni strani njegove melodije zvenijo zelo romantično, v njih se poslužuje 
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enostavnih oblik; na drugi strani pa kaže naklonjenost vzporednim kvartam, impresionističnim 

Arpeggio spremljavam, svobodnim oblikam, ki nimajo nič skupnega z 19. stoletjem. Največ 

poskusnih korakov v nove smeri kaže s skladbo Obrežje plesalk. V njej skladatelj uvede zanj 

novo zvočnost: ostinate v vzporednih kvartah in kvintah, v sekundah in septimah. Kljub 

številnim drugim delom skladatelj Zvonimir Ciglič ne sodi v nobeno od šol naprednega 

glasbenega mišljenja v Sloveniji. Predvsem njegova zgodnja dela niso bila posebej pogumna, 

prav tako pa ni čutil potrebe po eksperimentiranju niti v poznejših delih, z izjemo odlomkov 

Obrežja plesalk (O’Loughlin, 2000).  

 

Skladatelj Zvonimir Ciglič je v didaktičnih gradivih B. Oblak prvič omenjen v četrtem razredu 

osnovne šole. Kot zvočni posnetek je v učni enoti Glasba v našem kraju predlagana skladba 

Maček na dopustu. Zaželeno je, da učenci po glasbeni dejavnosti poslušanja izrazijo doživetja 

o glasbeni vsebini dela in poskušajo ustvariti lastno melodijo zanj (Oblak, 2002). 

 

V devetem razredu je skladatelj Zvonimir Ciglič zastopan kot skladatelj druge polovice 20. 

stoletja. Predlagano je, da učitelj učencem posreduje nekaj informacij o skladatelju in jim 

predvaja odlomek zvočnega primera Adagio amoroso. V odlomku sta v ospredju klavir in harfa, 

vsebina pa je subtilna. Isti primer, Adagio (odlomek), je vključen v enoto o glasbi mladih. 

Skladbo izvajajo učenke glasbene šole. Ob poslušanju učenci prepoznajo solistično igro, 

inštrument, slovenskega skladatelja Zvonimirja Cigliča in njegovo skladbo Adagio amoroso 

(Oblak, 2002). 

 

Alojz Ajdič (1939)  

Skladatelj Alojz Ajdič je eden od vidnejših skladateljev, ki so študij kompozicije zaključili v 

šestdesetih ali na začetku sedemdesetih let. Kot navaja O’Loughlin (2000), je skladatelj takrat 

napisal tudi najzgodnejše ‘uradne’ skladbe in svojo pot našel v zmerno naprednem slogu. 

Skladatelj Alojz Ajdič je v glavnem komponiral orkestralna, komorna, solistična, zborovska, 

vokalno-instrumentalna, koncertantna dela, v zadnjem času piše tudi glasbenoscensko glasbo. 

Danes je posebno prepoznaven po opusu koncertantnih del za violino, klavir, klarinet, trobento 

in tolkala ob spremljavi simfoničnega orkestra (Koter, 2012). V številnih skladbah, npr. v 

orkestralnih skladbah Fantazija in Vizija barv ter komorni skladbi Solo de concours, kaže 

slogovni napredek. Za eno najbolj poglobljenih del, ustvarjenih okrog leta 1980, velja 

simfonična skladba Fatamorgana. Skladatelj celo sam pravi, da želi v skladbe vdihniti čas 

sodobnosti, čeprav je v osnovi tradicionalist. Za dela je prejel številne nagrade, na primer 

Župančičevo za simfonijo Okno duše, nagrado Prešernovega sklada za Simfonijo za tolkala in 

simfonični orkester. Za zaokrožen simfonični opus je leta 2009 prejel Kozinovo nagrado, leta 

2011 in 2012 pa doživel dve mednarodno odmevni izvedbi. Njegov Koncert za trobento in 

orkester je izvedel newyorški filharmonični orkester, Rapsodijo za trobento in simfonični 

orkester pa člani angleškega orkestra Slaithwaite Philharmonic Orchestra.  

 

Skladatelj Alojz Ajdič je zastopan v četrtem razredu s skladbo Finale, ki je predstavljena v učni 

enoti o ustvarjanju. Naslov dela v glasbi pomeni zaključno ali sklepno skladbo. Gre za 

pesemsko obliko s spremljavo, izvajanje melodije pa je prepuščeno nam oziroma učencem. 

Lahko jo izvajamo s solmizacijo ali z drugimi zlogi, s petjem besedila, ki ga poiščemo ali si ga 

izmislimo, s kakšnim melodičnim inštrumentom. Na voljo je tudi zvočni posnetek, ki omogoča 

poslušanje, torej imamo ob obravnavi Finala predloge za vključitev različnih glasbenih 

dejavnosti, od izvajanja, poslušanja do ustvarjanja (Oblak, 2002).  

 

V devetem razredu je skladatelj Alojz Ajdič predstavljen kot skladatelj druge polovice 20. 

stoletja. O njem je navedenih nekaj bistvenih informacij, poleg tega pa je mogoče zaslediti tudi 
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notni zapis in zvočni posnetek pesmi z naslovom Pomladne sanje. Pesem učencem omogoča, 

da se poleg pevskega izvajanja vključijo v instrumentalno spremljavo z Orffovimi glasbili. Za 

spremljavo lahko po lastni presoji izberejo tudi druge inštrumente, ki v učbeniku (Oblak, 2002) 

niso predlagani. 

 

Samo Vremšak (1930‒2004)  

Skladatelj Samo Vremšak je bil tudi pedagog, organist, zborovodja in koncertni pevec. Bil je 

član Kluba komponistov (zasnovan leta 1954), v katerega so se na pobudo skladatelja Iva 

Petrića združili skladatelji, ki v študijskih letih niso imeli možnosti uveljavljanja. Skladatelj 

Lojze Lebič je skladatelja Sama Vremška uvrstil med tiste, ki so tudi sredi modernizma ostali 

zvesti neoklasicizmu, pozni romantiki ali postimpresionizmu. Kot piše D. Koter (2012), se je 

po diplomi iz kompozicije namreč odločil za manj radikalno slogovno usmeritev. Usmeril se je 

v novoromantično in neoklasicistično glasbo. Njegova glasba je prežeta s tradicionalnimi 

prvinami, a ekspresivna, imitativna, harmonsko izjemno bogata in muzikalno poudarjena. 

O’Loughlin (2000) se glede na skladateljevo tradicionalno usmerjenost sprašuje, kaj si je mislil 

o večini glasbe, ki so jo pisali njegovi sodobniki. 

 

Skladatelj Samo Vremšak je prvič omenjen v petem razredu v okviru učne enote Skladatelji v 

Ljubljani (Oblak, 2005), v katerem je predstavljen tudi Cankarjev dom s koncertno dvorano z 

orglami. Te zvočno predstavimo z Vremškovim glasbenim odlomkom skladbe Tema con 

variazioni. Učence s pomočjo notnega zapisa skladbe seznanimo z violinskim in basovskim 

ključem, ki usmerjata v višji oziroma nižji tonski obseg. Predstavimo jim tudi dvodobni 

taktovski način z dobo polovinko. Melodijo pojemo s tonsko abecedo, izbranim nepomenskim 

zlogom ali solmizacijo, lahko pa oblikujemo lastno besedilo, ki mora biti skladno z umirjenim 

razpoloženjem teme.  

 

V deveti razred je skladatelj Samo Vremšak vključen kot eden od predstavnikov skladateljev 

20. stoletja (Oblak, 2008).  
 

Alojz Srebotnjak (1931‒2010)  

Skladatelj Alojz Srebotnjak je bil v šestdesetih letih med slovenskimi skladatelji eden 

najradikalnejših predstavnikov komponiranja v dodekafonski tehniki (npr. Antifona, Šest 

skladb, Monologi, Serenata). Pozneje so se njegova dela izrazno razširila, uporabljal je 

kompozicijska načela aleatorike. Povzemal je tematiko iz del slovenskih modernističnih 

klasikov in se navezoval na prvine ljudske glasbene dediščine. Ukvarjal se je tudi z vokalno 

oziroma vokalno-instrumentalno glasbo. Izpopolnjeval se je pri različnih evropskih skladateljih 

in po tem izpopolnjevanju so njegova dela postajala vse bolj premišljeno konstruirana k 

dodekafonski in serialni glasbi. Sutherland (2009) ga izpostavlja kot enega tistih, ki so sprva 

prevzeli modernistična izrazila, v zavetju postmodernizma pa so v osemdesetih letih svoj izraz 

»omehčali«. Njegov razvoj gre torej po manj običajni poti, od dobro razvite dvanajsttonske 

tehnike do predelave določenih ljudsko glasbenih slogov. Na vrhuncu svojega komponiranja v 

dvanajsttonski tehniki je leta 1972 napisal mojstrski klavirski trio z naslovom Dnevnik 

(O’Loughlin, 2000). Prav takrat je to metodo opustil. Tako prej kot potem so ga namreč 

zamikale slogovne povezave z ljudsko glasbo. Z delom Slovenica iz leta 1976 je dosegel 

dokončno uveljavitev iz ljudske glasbe izpeljanega sloga. Nekateri odseki spominjajo na 

nekakšno obliko modernistične parodije, na koncu se skladatelj Alojz Srebotnjak vrača k 

nasprotju med svobodno in ritmično odmerjeno glasbo.  

 

V petem razredu je kot zvočni primer predlagana ljudska pesem Rezijanska, ki jo je priredil 

skladatelj Alojz Srebotnjak. Učencem povemo nekaj o rezijanskih godcih in sami pokrajini 
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Reziji. Ob notnem zapisu jih opozorimo na izmenjavanje dvočetrtinskega in tričetrtinskega 

takta ter na predtakt. Učenci usvojijo melodijo in nato pesem tudi poustvarijo. Drugi 

skladateljev zvočni primer v tem razredu je prav tako iz ciklusa Slovenski ljudski plesi. V 

sedmem stavku tega dela učenci prepoznajo instrumentalno obdelavo pesmi Marko skače. 

Učenci že v petem razredu spoznajo, da avtor sodi med sodobne slovenske skladatelje (Oblak, 

2003).   

 

V devetem razredu učenci ponovijo, da skladatelj Alojz Srebotnjak sodi med skladatelje druge 

polovice 20.  stoletja ter člane skupine Pro musica viva (Oblak, 2008).  

 

Lojze Lebič (1934)  

Lojze Lebič je dirigent in skladatelj, ki je študij kompozicije končal pri skladatelju Marjanu 

Kozini. Je uveljavljen sodobni ustvarjalec in zaradi nagrad ter priznanj, ki jih je prejel, uvrščen 

med člane Akademije znanosti in umetnosti, leta 1991 kot izredni član in leta 1995 kot redni 

član. Postopoma se je vključeval v avantgarde smeri, sicer pa mu umetniška glasba pomeni z 

zvokom izraženo inteligenco, ki poleg graditeljske logike vključuje bogati svet čustev in 

navdiha (Oblak, 2002). O slovenski  sodobni glasbi je v enem od intervjujev izjavil (Križnar in 

Pinter, 1997), da se, kljub temu da jemlje nase vse grehe in tesnobe svojega časa, skozi njo 

oglaša nekaj, kar je presijano s posebno lepoto tega sveta. Na začetku glasbenega udejstvovanja 

se je posvetil zborovskemu dirigiranju. Poleg dirigentske kariere je komponiral, se udeleževal 

festivalov sodobne glasbe, bil dejaven član skupine Pro musica viva in se izpopolnjeval na 

tečajih za sodobno glasbo v Beogradu in Darmstadtu. Bil je dejaven član mednarodne 

organizacije za sodobno glasbo ISCM (1981‒1991). Zelo prepoznaven je v tujini, na primer 

leta 2003 je bil izvoljen za zunanjega člana Kraljeve flamske akademije znanosti in umetnosti 

Belgije, od leta 2012 je dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, njegove skladbe 

so bile izvedene na prestižnih festivalih od Pariza do Berlina ter od Zagreba do San Francisca. 

 

V študijskih letih je pisal v tradicionalnih okvirih (od leta 1962), s priključitvijo Pro musici vivi 

in spoznavanjem glasbenih velikanov tedanjih evropskih centrov za sodobno glasbo pa se je 

zavezal modernizmu, iz katerega je črpal, kot mu je narekovala intuicija (Koter, 2012). S 

tradicijo ni povsem prelomil, vendar je sadove preteklih časov umeril po sodobnosti. Njegov 

glasbeni stavek je postajal vse bolj ekspresionistično zaostren in sodoben. Posvečal se je 

možnostim modernistične glasbe, kot so nadzorovana naključja, elektroakustična glasba, odprta 

forma in happening. O navedenem je zapisal: »Skoraj zadušilo me je od neizmerne svobode, ki 

je zavrtela med Darmstadtom, Varšavsko jesenjo in Zagrebškim bienalom. John Cage je z 

molčečo skladbo 4′ 33″ že dosegel tišino, Pierre Boulez je s Strukturami segel po skrajnem 

kompozicijskem avtomatizmu, vmes pa divje zvočne kaskade, zavijanje klastrov, odmevi zvočnih 

eksplozij, razgrajanje tolkal, velik, divji zvok, ki me je že od nekdaj pritegoval. Vse sem želel 

preizkusiti […], a kaj, ko se mi je vse, če sem izpustil vajeti iz rok, izšlo v nezadovoljstvo in 

puščobo. Mnogim drugim je uspevalo. Ustavil sem se […], skušal ostati na tleh med ljudmi, ne 

da bi se odpovedal kateremu koli tehničnemu, elektroakustičnemu ali drugačnemu sredstvu, ki 

mi je potrebno pri lovljenju ravnotežja med logiko razuma in ‘logiko’ srca. […] Moji estetski 

nazori so zaprti. […] Moji zapisi so dokaj natančni, tudi kadar se podam v pustolovščine z 

‘nadzorovanim’ naključjem« (Dekleva (osebna komunikacija, 7. 2. 1994), v Koter, 2012). Iz 

navedenega je razviden vpliv, ki so ga imeli nanj tuji skladatelji, klub temu pa se je iz 

zanesljivosti najraje obračal na svojo intuicijo. Skladatelj Lojze Lebič je skladbe nemalokrat le 

revidiral in jih na novo objavil. Prvi korenitejši proces preoblikovanja glasbenega stavka 

zasledimo v skladbi Concertino per cinque (1963). Zanjo so značilni aleatorični vplivi poljske 

šole ter osvobajanje od tradicionalne metrike, tonalnosti in funkcionalnih odnosov. V naslednji 

delih je uvajal aleatorične oznake, opuščal tematsko obdelavo in stopnjeval kromatiko, ki jo je 
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uokvirjal v dvanajsttonske vrste. V skladbi Meditacije za dva je mogoče zaznati njegovo dobro 

seznanitev z Bartókovim opusom in zakonitostmi zlatega reza; ob tem pa se ni podredil čisti 

konstrukciji, temveč je odmeril prostor tudi glasbeni izpovedi, kar je temeljna značilnost 

njegovega opusa. V sedemdesetih letih je ustvaril številne komorne skladbe, na primer 

Tangram, Atelje I, Atelje III, Epicedion, Kvartet za tolkala. Partitura prve vsebuje zanimive 

grafične zapise, ki narekujejo nenavadno postavitev ansambla, njegovo razstavljanje in 

inovativno oblikovanje. Iz skladateljevih skladb vejeta čustvenost in povedanost tudi takrat, ko 

nam sam tega posebej ne nakaže (npr. z besedilnim ozadjem). Lebičeva dela z variacijami, 

motivi, s temami … nimajo tradicionalnega, temveč idejno ozadje. Značilno je, da tonsko 

gradivo ves čas preoblikuje – dodaja mu kontrastne strukture, svobodno kontrapunktiko, 

slojevito polifonijo in ležeče zvočne ploskve, izvajalcem pa dopušča poustvarjalno svobodo. 

Njegova orkestralna dela (Sentence, Korant, Nicina, Glasovi, Tangram, Queensland music)  je 

Pompe (2014) razdelil na tri ustvarjalna obdobja:  

1. leta iskanja in odtujevanja od tradicije (do 1971), 

2. čas modernističnih sintez (1972‒1981/85), 

3. obdobje večje izrazne individualnosti (od leta 1985 naprej). 

Skladatelj Lojze Lebič se je sicer opredeljeval za modernista, vendar se je zavedal, da živi v 

postmodernem času. V to obdobje ga je pozneje umestil tudi Pompe (prav tam), medtem ko je 

pred tem, v šestdesetih letih, pripadal obdobju postserializma, v katerem je bilo preseženo nujno 

distanciranje od tradicionalnega glasbenega izraza. O’Loughlin (2000) poudarja, da glede na 

to, da je Lebič s svojimi sredstvi vedno delal pazljivo, ne sodi med plodovite skladatelje. Nikoli 

ni uporabljal novih tehnik le zato, ker so bile v modi, pač pa je pazil, da je z njimi ustvaril 

natančno premišljene kombinacije zvokov. »Lebičeva glasba ima vedno enako učinkovit 

strukturalen pomen, zvokov se nikoli ne poslužuje za trenuten učinek, prav tako pa v njej ne 

zasledimo nikakršne hrepeneče nostalgije po tradicionalnih oblikovnih postopkih« (prav tam, 

str. 267).  

 

V petem razredu je skladatelj Lojze Lebič omenjen kot skladatelj koroškega rodu in avtor 

skladbe Otroci ukleti v ptice. Predstavljen je odlomek iz skladbe, ki je namenjena poslušanju. 

Učencem povemo, da je skladatelj Loje Lebič naslov skladbe povzel iz starinske slovenske 

ljudske pesmi. Učenci imajo ob poslušanju pesmi možnost likovnega ali gibalnega ustvarjanja 

(Oblak, 2003).  

 

Glede na to, da je v šestem razredu obširna učna enota namenjena inštrumentalni glasbi in da 

je skladatelj Lojze  Lebič avtor skladbe Ptičica svarilka za kljunasto flavto, je v učno enoto o 

pihalih vključen prav ta zvočni primer. Skladba je sodobno oblikovana in predstavlja nenavadne 

zvočne možnosti in barvitost kljunaste flavte. Namenjena je poslušanju, poleg tega pa je v 

pogovoru o skladbi pomembna predvsem podrobna predstavitev inštrumenta (Oblak, 2004).  

 

Skladatelj Lojze Lebič sodi med pomembne slovenske sodobne skladatelje, zato je nepogrešljiv 

v didaktičnih gradivih B. Oblak za deveti razred (2008). Omenjen je kot član skupine Pro 

musica viva; poleg tega pa je zaželeno, da učencem posredujemo tudi nekaj drugih podatkov o 

njegovem življenju in predvajamo zvočni posnetek, ki se nanaša na odlomek iz skladbe 

Queensland Music. Primeren zvočni primer je tudi pesem Pomlad iz Suite štirje letni časi, ki 

naj bi jo predvajali v sklopu učne enote Petje in slovenski zbori (prav tam). Izvajalec zvočnega 

posnetka je koncertni zbor Carmina Slovenica, besedno sporočilo pesmi pa izhaja iz haiku 

poezije.  
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Marijan Gabrijelčič (1940‒1998)  

Skladatelj Marijan Gabrijelčič je bil še pedagog, publicist in zborovodja. Na njegovo glasbeno 

pot sta vplivala predvsem dirigent Anton Nanut in skladatelj Makso Pirnik. Leta 1962 je na 

ljubljanski akademiji zaključil študij glasbene pedagogike. Diplomiral in magistriral je leta 

1969, med študijem pa vodil različne zbore in poučeval v osnovnem šolstvu. Pozneje je bil 

direktor in vodja Slovenske filharmonije, nato pa profesor na Akademiji za glasbo. Pomemben 

je njegov vpliv na ustanovitev številnih pomembnih glasbenih festivalov in prireditev, kot so 

Revolucija in glasba, Kogojevi dnevi, Večeri z muzami na Zemonu, Hitove muze na gradu 

Dobrovo. Oblikoval je obsežen in raznolik opus. Gre za solistična, komorna, koncertantna in 

orkestralna dela, pa tudi za vokalno-inštrumentalne skladbe. Nase je najprej opozoril z 

zborovskimi skladbami (Jesen, V somrak zvoni, Vetri v polju, Vse je tiho idr.). Za njegova dela 

je značilna ljudska motivika (Riba faronika, Kralj Matjaž, Vuprem oči in druga). Njegovi 

zborovski stavki so klasično zasnovani; občasno so nasičeni barvni spektri večglasja, prvine 

polifonije. Napisal je veliko vokalno-instrumentalnih del, kot so: Peludij, Velika maša, Mati, Iz 

groba, Spominski spevi in tako naprej. Med instrumentalnimi deli izstopajo Salonica I za pihalni 

kvintet in Salonica II za simfonična pihala, trobila in timpane, Memento mori, 

Tulminenses/Tolminci, Eufonija. Leon Stefanija meni (Koter, 2012), da gre za skladatelja 

izrazito čutnega in poetičnega značaja, ki se naslanja na tradicijo salonske glasbe 19. stoletja.  

 

Skladatelj Marjan Gabrijelčič je z zvočnim primerom vključen v enoto o glasbi na Primorskem, 

ki je del učne snovi v petem razredu. Avtor je uglasbil primorsko ljudsko besedilo Kralj Matjaž, 

ki je z notnim zapisom predstavljeno v učbeniku avtorice B. Oblak (2003). Z dostopnostjo 

zvočnega posnetka imajo učenci možnost poslušanja dela, ob tem pa se srečajo z besedno 

vsebino o Kralju Matjažu in Alenčici, ki je razširjena v pravljicah in pesmih po skoraj vsej 

Sloveniji. Seznanijo se z glasbeno vsebino, ki ima dva dela ter sklepno misel, ponazarja pa jo 

zvočni posnetek v instrumentalni izvedbi. Učence ob obravnavanju pesmi opozorimo na 

različne taktovske načine, ritem in melodijo ter na celotno pesem, ki jo doživljajsko 

poustvarimo po značilnih delih (Oblak, 2005). Pesem je enostavna za izvedbo, zato lahko 

učence spodbudimo k pripevanju. 

 

V šestem razredu se učenci seznanijo z Gabrijelčičevo priredbo pesmi Vuprem oči, ki sicer 

izhaja iz hrvaške pokrajine Medžimurje. Zaželeno je, da pesem poustvarimo in svojo izvedbo 

primerjamo z zvočnim posnetkom, v katerem prepoznamo zasedbo mladinskega pevskega 

zbora (Oblak, 2006).  

 

Skladatelj Marijan Gabrijelčič je s svojimi skladbami zastopan tudi v devetem razredu (Oblak, 

2008). 

 

Jani Golob (1948)  

Jani Golob je mlajši skladatelj in violinist, ki se je kompozicijsko šolal v razredu akademika 

Uroša Kreka. Bil je član Simfonikov RTV Slovenija, urednik televizijskega glasbenega 

programa, sedaj pa je profesor na Akademiji za glasbo. Kot skladatelj posega na različna 

področja umetniške, jazzovske in zabavne glasbe. Je dobitnik številnih nagrad, njegova dela pa 

izvajajo vsi pomembnejši slovenski poustvarjalci ter vidnejši evropski glasbeniki in orkestri. O 

svojem skladateljskem delu pravi (Križnar in Pinter, 1997), da je v njem mnogo »uporabne« 

glasbe, ki je namenjena filmu in gledališču in v kateri se mora podrejati mnogim različnim 

zahtevam. Poleg tega pa si pri pisanju privošči prijetno razkošje neodvisnosti, tudi do trendov 

sodobne glasbe. B. Oblak (2002) navaja, da se v avantgardna iskanja ravno ne spušča, čeprav 

se njegova ustvarjalnost fleksibilno prilagaja različnim slogom. V njegovem glasbenem opusu 

se pogosto prepletata področji resne in zabavne glasbe. Sam o sebi pravi (Koter, 2012), da se 
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navezuje na impresionistično in neoklasicistično glasbo in od tu naprej išče svojo izraznost. 

Trdi (prav tam), da ni bil nikoli moderen skladatelj in zato tudi ne postmodernist. Najbolj je 

znan po filmski (Poletje v školjki I in II, Čisto pravi gusar, Slovenija, moja dežela), zabavni, 

radijski in televizijski glasbi. Pomembna je njegova orkestracija slovenske himne, ki jo 

uporablja protokol Republike Slovenije. Med skladateljevimi prvimi deli na področju resne 

glasbe velja omeniti skladbe za godala, ki prepričajo z bogatimi harmonijami in avtorjevim 

odličnim poznavanjem godalnega zvoka. Solistične skladbe so precej virtuozne in deloma 

prežete z elementi violinske igre. Vrhunec Golobovega dela je Koncert za violino in orkester 

(1998), za katerega je prejel nagrado Prešernovega sklada. Napisal je še številna instrumentalna, 

vokalno-instrumentalna,  glasbenoscenska dela, med njimi baleta Urška in povodni mož ter Krst 

pri Savici in operna dela. Blizu mu je slovenska ljudska glasba, ki je del njegovih številnih 

stvaritev.  

 

V petem razredu učenci podrobneje spoznajo slovensko himno, ki jo je priredil prav omenjeni 

skladatelj Jani Golob. Učence ob poslušanju opozorimo na primerno vedenje in jih povabimo 

k izvajanju s petjem. V okviru didaktičnih gradiv B. Oblak (2005) je eden izmed predlogov za 

poslušanje tudi Golobova skladba Igre. Ob njej učenci spoznajo komorno glasbo in komorne 

zasedbe ali komorne sestave. Navedena skladba predstavlja zasedbo tria, v katerem se 

prepletajo sozvočja violine, kitare in harmonike. Učenci jim ob pozornem poslušanju sledijo in 

predstave ubesedijo ali likovno izrazijo. 

 

V devetem razredu je izpostavljeno, da je Jani Golob eden mlajših slovenskih skladateljev, kot 

primer za poslušanje pa je predlagana njegova vokalno-instrumentalna priredba prekmurske 

ljudske pesmi Zreilo je žito, v kateri je uporabil dvoje ljudskih glasbil (Oblak, 2008).  

 

Aldo Kumar (1954)  

Skladatelj Aldo Kumar je eden od najmlajših v generaciji slovenskih skladateljev postmoderne 

glasbene umetnosti. Hkrati črpa iz tradicije in se od nje oddaljuje. Glasbo je študiral na 

ljubljanski pedagoški akademiji, nato pa na Akademiji za glasbo. Najprej se je izpopolnjeval 

pri skladateljih Maksu Pirniku, Jakobu Ježu in Lojzetu Lebiču, nato pa tudi v tujini, pri mojstrih 

poljske avantgarde. Od leta 2003 deluje kot profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in 

televizijo. Ustvarjati je začel v začetku osemdesetih let. Piše solistično, komorno in orkestralno 

glasbo. Ni navezan na določene kompozicijske šole. Zanimajo ga raznolikosti in se ne 

obremenjuje s slogi in z zvrstmi. Meni, da je svet klasične glasbe v kombinaciji z vsemi zvrstmi 

glasbe edina osnova za ustvarjanje nove glasbe (Koter, 2012). Njegova najbolj pogosto izvajana 

dela so nekatera orkestralna, kot so: Istrska suita, Post Art ali Glej, piše ti Wolfgang in Varda 

concerto. V njih skladatelj Aldo Kumar gradi na tradicionalnih klišejih, ki jih povzema, 

spreminja ali celo opušča ter slogovno razgrajuje in sestavlja. Delo Post Art ali Glej, piše ti 

Mozart je zasnovano na klasicističnih vzorih in je značilen primer postmodernističnega stavka. 

Sloni na duhovnem prepletanju časovnih premic, iz katerih najde skladatelj Aldo Kumar izhod 

v izvirno sodobnost.  

 

V petem razredu je skladatelj Aldo Kumar zastopan kot avtor pesmi Burja. Pesem predstavimo 

z zvočnim posnetkom, po poslušanju pa učence povabimo k izražanju doživetij. Pred izvedbo 

pesmi učence opozorimo na način izvedbe (prvi in zadnji del živo, srednji del otožno, 

upoštevaje oznak glasnosti izvajanja) (Oblak, 2003). 

  

V učno snov devetega razreda je skladatelj Aldo Kumar vključen kot eden tistih, ki spada v 

mlajšo generacijo skladateljev. O njem je zapisanih nekaj bistvenih podatkov, poleg tega pa je 

dodan notni zapis njegove skladbe Magdalenca. Skladatelj Aldo Kumar je tudi avtor pesmi z 
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naslovom Moja mati čüha kafe. Zvočni primer predstavlja odlomek iz dela Pesmi od ljubezni 

in kafeta, ki ga je skladatelj umetniško oblikoval na temelju ljudskega izročila (Oblak, 2008). 

 

Uroš Rojko (1954)  

Skladatelj Uroš Rojko se je dolgo časa izpopolnjeval v tujini in celo sam pravi (Križnar in 

Pinter, 1997, str. 206), da mu življenje v tujini »predstavlja nenehni izziv v ustvarjalnem 

prepihu«. Sedaj kot redni profesor deluje na ljubljanski Akademiji za glasbo, na kateri vidi 

smisel dela predvsem v tem, da ga čim tesneje poveže s sodobnimi glasbenimi tokovi v svetu, 

z ozaveščanjem ustvarjalnega trenutka sedanjosti. Pri svojem ustvarjanju išče ravnotežje med 

strogo kompozicijsko organizacijo in obvladano spontanostjo, njegov slog pa oblikujeta tako 

introvertiranost kot modernistična naravnanost (Koter, 2012). Njegova številna dela nastajajo 

po naročilu solistov, ansamblov, orkestrov in so izvajana na prestižnih festivalih ter pomembnih 

glasbenih odrih. Ukvarja se z ustvarjanjem glasbe za zborovske, komorne in orkestralne 

zasedbe, deluje pa tudi na področjih vokalno-instrumentalne, didaktične in elektroakustične 

glasbe ter glasbe za gledališče. Značilno za njegov glasbeni stavek je raziskovanje zvoka, kar 

se med drugim kaže v sprevračanju tradicionalnih vlog. Od instrumentarija in poustvarjalca 

ogromno pričakuje (npr. skladba Ja za violončelo z dvema lokoma, skladba Godba za altovski 

saksofon in klavir). Posveča se možnostim, ki jih ponujajo sodobni digitalni sistemi 

obdelovanja akustičnega in elektronskega zvočnega izvora. Danes je prepričan, »da je pot 

ustvarjalca iskrena pot iskalca resnice, iskalca svojih skritih potencialov v neprekinjeni 

interakciji z impulzi iz realnega sveta, časa, v katerem bivamo in na katerega se odzivamo s 

svojimi vizijami, časa, ki nas skuša s svojim virtualnim imperativom globalno zmesti in nas 

dokončno razčlovečiti« (Dnevnik, 23. 3. 2010, v Koter, 2012, str. 59). 

  

V petem razredu je skladatelj Uroš Rojko zastopan kot avtor pesmi Ljubljanski zmaj. Učenci se 

jo naučijo zapeti (ob notnem zapisu z metodo imitacije), usvojeno pesem doživeto interpretirajo 

in jo primerjajo z zvočnim zapisom. Zaželeno je, da jim učitelj na kratko predstavi skladatelja 

in pomen zmaja za mesto Ljubljana (Oblak, 2003).  

 

V devetem razredu je skladatelj Uroš Rojko predstavljen v sklopu mlajših slovenskih sodobnih 

skladateljev (Oblak, 2008).   

 

Ivo Petrić (1931)  

Skladatelj Ivo Petrić je za področje sodobne glasbe še posebej pomemben skladatelj. V 

šestdesetih letih je postal eden vodilnih skladateljev nove slovenske glasbe. Dobro je poznal 

evropsko oziroma svetovno literaturo sodobnega časa, zato sodi med tiste, ki so sprva prevzeli 

modernistična izrazila, a svoj izraz v zavetju postmodernizma v osemdesetih letih »omehčali« 

(Sutherland, 2009). Med prevzemanjem ga je navdušila razpeta zvočna paleta modernističnih 

skladb, v iskanju drugačnosti je najdlje segel na področju aleatorike in raznolikosti 

instrumentalnih sestavov. Poleg skladatelja Primoža Ramovša se je tudi on najbolj oddaljil od 

uporabe tradicionalne harmonije. Skladatelja Iva Petrića je verjetno svojskega avtorja naredilo 

prav posebno stapljanje melodičnega ospredja in strukturalnega ozadja. Pomemben je bil pri 

organizaciji koncertov sodobne glasbe in kot promotor glasbenih novosti. Ena od njegovih 

skladb (Croquis sonores) je doživela krstno izvedbo na festivalu sodobne glasbe Varšavska 

jesen. Igral je Ansambel Slavko Osterc, ki ga je skladatelj Ivo Petrić ustanovil in mu tudi 

dirigiral. Uspeh koncerta je vodil k ustanovitvi ansambla na trajnih temeljih, kar je številne 

slovenske in tuje skladatelje spodbudilo, da so komponirali prav za ta ansambel. Posvečal se je 

predvsem ustvarjanju instrumentalne glasbe in se kot modernist naslanjal na vzore velikih 

evropskih klasicistov (Paula Hindemtha, Bélo Bartóka, Dmitrija Šostakoviča in Slavka 

Osterca). V delih iz šestdesetih let je napovedal nekaj značilnih potez, ki so značilna tudi za 
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njegovo nadaljnje ustvarjanje, na primer razširjanje zvočnih možnosti posameznih 

instrumentov, uvajanje improvizacijske izvajalske svobode (Koter, 2012). V delih Elégie sur le 

nom de Carlos Salzedo  in Croquis sonores je uporabil paleto efektov z različnimi načini igranja 

glissandov, brenkanja in dušenja. V navedenih delih je iskal možnosti in načine, s katerimi bi 

se oddaljil od enakomernega metruma in ritmičnega gibanja, s čimer je nakazal naklonjenost k 

aleatoriki. Postopnost sprejemanja novega se pri skladatelju Ivu Petriću kaže tudi pri 

posnemanju skladatelja Karlheinza Stockhausna v privzemanju delitve orkestra na 

instrumentalne skupine (skladbi Simfonične mutacije, Mozaiki). Za njegova dela so značilne 

posebnosti v oblikah, v katerih se skladatelj nasloni na sektorski pristop, kar pomeni snovanje 

individualnih odsekov, ki so kontrastni v instrumentaciji in tempu ter zaigrani brez predaha 

(Igra v troje, Epitaf, Petit concerto de chambre). Za zadnje tri navedene skladbe so značilne 

ritmična svoboda, eksperimentalna zvočnost, raznolikost zasedb in ekspresivna melodičnost. V 

nadaljnjih delih se je skladatelj Ivo Petrić naslonil na drugačne rešitve in manj eksperimentiral 

z zvočnostjo ter zato še bolj poudaril ritmično svobodno muziciranje, tonsko linearnost in 

delitev na motivične enote (Nuances en couleur, Intarzije). Pozneje se je skladatelj Ivo Petrić 

naslanjal na klasično koncertantno načelo, klasične zasedbe ter na poteze tradicionalnega 

glasbenega stavka, s čimer se je približal značilnostim postmoderne dobe. Po letu 1970 se je 

usmeril v enostavnejšo aleatoriko (Trois images). V sedemdesetih letih je intenzivno ustvarjal 

za soliste in orkester (Gemini Concerto, Tako je godel kurent, Jeux concertants). Vračal se je k 

ritmični in metrični preglednosti in podobno ravnal tudi v komornih delih tega časa. Tudi v 

osemdeseti letih je ustvaril številne skladbe, v katerih se je vračal k določeni metriki, le 

posamezni odseki so napisani za svobodno ritmično pulziranje (na primer Zimska elegija, 

Fantazije in nokturni). Intenzivno je ustvarjal še po tem obdobju (Koter, 2012).  

 

Skladatelj Ivo Petrić je vsekakor zaslužen za večjo promocijo sodobne glasbe, med drugim pa 

je pomemben tudi zaradi vloge umetniškega vodje Slovenske filharmonije. Ne glede na njegovo 

poznavanje evropske in svetovne literature velja poudariti, da je skladatelj Ivo Petrić študiral 

na Slovenskem, medtem ko so številni drugi skladatelji študirali v tujini. Sam se je z novostmi 

v tujini seznanjal ob obiskih dežel, z namenom poslušanja izvedb svojih skladb ali dirigiranja 

Ansamblu Slavko Osterc.  

 

Učenci se s skladateljevim delom seznanijo v šestem razredu, ko spoznavajo instrumentalno 

glasbo, v tem primeru pihala. Prisluhnejo skladbi za oboo z naslovom Grave. Zvok oboe se 

pojavlja ob spremljavi klavirja. Tempo glasbe je počasen (Oblak, 2004).  

 

Skladatelj Ivo Petrić je vključen tudi v devetem razredu, in sicer kot eden tistih, ki sodi med 

skladatelje druge polovice 20. stoletja in člane skupine Pro musica viva (Oblak, 2008).  

 

Lojze (Alojz) Krajnčan (1961)  

Lojze Krajnčan je pozavnist, sodobni slovenski skladatelj ter dirigent slovenske jazz in zabavne 

glasbe. V njegovem ustvarjanju je opaziti stalno nihanje od jazzovskih zvrsti k tako imenovani 

resni glasbi in nazaj (Križnar in Pinter, 1997). Sam ob tem komentira (prav tam, str. 112), da v 

današnjem »svetu ni več nova tendenca združitve preciznega in poglobljenega kompozicijskega 

pristopa resne glasbe s svobodno improvizacijo in interpretacijo jazzovske glasbe«. Misli (prav 

tam), da je to njegova smer, in bo ostal v nihanju med tema dvema poloma.  

 

Skladatelj Lojze Krajnčan je v tretjem razredu zastopan s pesmijo Ura, ki je namenjena 

izvajanju (petju) in poslušanju. V enoti se učenci seznanijo s prvino glasbenega časa, ki jo 

merimo enako kot zvočna trajanja (tišina oziroma pavze). Ob pozornem poslušanju zvočnega 
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posnetka učenci prepoznajo izvajalce (glas solistke, klavir, triangel) in dobijo predstavo o 

vsebini, spremljavi in poteku melodije (Oblak, 2003). 

 

V šestem razredu se skladatelj Lojze Krajnčan pojavi kot avtor skladbe za pozavno You and me 

ali Ti in jaz, ki jo izvaja sam. Učenci v enoti, v katero je skladba vključena, spoznavajo trobila. 

Odlomek skladbe pozorno poslušajo in nato izražajo predstave o njej. Toni pozavne se tesno in 

nihajoče prelivajo v sanjavo, široko solistično melodijo, ki s celotnim vzdušjem in spremljavo 

big banda poudarja svoj izvor v jazzu (Oblak, 2006).  

 

Skladatelj Lojze Krajnčan je v devetem razredu zastopan v učni enoti Jazz v Sloveniji z 

odlomkom za poslušanje z naslovom Prvo srečanje. Gre za instrumentalni odlomek, ki ga 

izvaja jazzovski sestav Big Band pod vodstvom omenjenega skladatelja (Oblak, 2002).  

 

Božidar Kantušer (1921‒1999)  

Božidar Kantušer je bil skladatelj druge polovice 20. stoletja, ki je ustvarjal v Parizu. S svojimi 

deli je dokazoval usmerjenost k sodobnemu. Z izobraževanjem na področju kompozicije se je 

ukvarjal zlasti po drugi svetovni vojni. Že takrat (leta 1950) se je odločil za odhod v Pariz, saj 

so bile razmere za sodobno glasbo pri nas neugodne. V Parizu se je izpopolnjeval pri skladatelju 

Olivierju Messiaenu, nato pa na darmstadtskih tečajih. Sam se ni imel za avantgardista, vendar 

si je vseeno pridobil dovolj velik sloves, da so mu leta 1968 v pariškem Fontainebleauju zaupali 

ustanovitev mednarodne knjižnice za sodobno glasbo (Bibliothèque Internationale de Musique 

Contemmporaine). Knjižnico je razvijal in upravljal do smrti (Koter, 2012). Ustvarjal je 

orkestralno, solistično, komorno, vokalno-instrumentalno in glasbenoscensko glasbo. V svojem 

opusu je nadaljeval ekspresionistično izročilo ter uporabljal dvanajsttonsko tehniko. Skladbe 

izražajo njegovo odprtost do sodobnih kompozicijskih iskanj in naklonjenost aktualnim temam. 

Skomponiral je številna dela, na primer balet Flamska legenda, opero Na božični večer, 

vokalno-instrumentalno skladbo Naplavine, ki je bila prvič izvedena leta 1987 v okviru 

Slovenskih glasbenih dni. Je eden pomembnejših slovenskih skladateljev godalnih kvartetov, 

ki so nastali med letoma 1953 in 1988. Že njegov prvi godalni kvartet iz leta 1953 vsebuje 

številne sodobne prvine, zato ga lahko označimo kot najradikalnejše slovensko delo tistega 

časa. V drugem iz leta 1959 je poglobil ritmično napetost, disharmonično občutje in utrdil zanj 

značilno rabo ostinatov. V tretjem, nastalem leta 1961, je delno uporabil tehniko dodekafonije. 

V godalnih kvartetih, ki so nastali v osemdesetih letih, je nadgradil svojo ekspresivno linijo z 

delno rabo dodekafonije in okruški ljudskih pesmi iz okolja svoje mladosti. 

 

Skladatelj Božidar Kantušer je omenjen v devetem razredu, in sicer kot eden od skladateljev 

druge polovice 20. stoletja (Oblak, 2008). 

 

Janez Matičič (1926)  

Skladatelj Janez Matičič deluje na področju eksperimentalne glasbe v Parizu. Tam je od leta 

1959, kljub temu pa ohranja ustvarjalne stike z domovino. Čeprav je najprej ustvarjal v 

tradicionalnem duhu (njegove prve skladbe, nastale v petdesetih letih, so bile romantično in 

impresionistično naravnane, nato pa neoklasicistično), je v Parizu spoznal sodobne glasbene 

tokove in svoj večinoma neoklasicistični izraz zamenjal za modernističnega. Kot navaja Pompe 

(2014), je avtor številnih elektroakustičnih del, ki so nastajala predvsem od sredine šestdesetih 

let do konca sedemdesetih let. Za komponiranje teh ga je navdušilo sodelovanje v skupini 

skladatelja Pierra Schaefferja, ki je razvijala elektroakustično glasbo. Skladatelj Janez Matičič 

jo je kot eden prvih slovenskih skladateljev, ki so se ukvarjali s tovrstnim komponiranjem, 

raziskoval z računalniško tehnologijo pod vodstvom Pierra Bouleza, enega vidnejših 

skladateljev eksperimentalne glasbe. Njegova najodmevnejša dela s tega področja so: 
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Ostillations, Strette, Cosmophonie, Formes, Trois Visions, Fusions. Njegov opus obsega 

komorne in orkestralne skladbe ter številna solistična dela, namenjena predvsem pianistom, saj 

je bil tudi sam pomemben koncertni pianist. Dela so natisnjena pri domačih in tujih založbah, s 

številnimi je prisoten na sporedih radijskih postaj in koncertnih odrov. Med slovenskimi 

skladatelji sodobnega časa je eden najpogosteje izvajanih avtorjev na tujem (Koter, 2012). 

Iskanje novih zvočnih izhodišč, problematike zvoka in glasbenih struktur je mogoče zaslediti v 

skladateljevem delu Koncert št. 1. Zaznati je zvočno zaostrenost in ritmično sinkopiranje. Za 

njegovo klavirsko solistično glasbo je značilen sodoben glasbeni stavek, ki pa ohranja osebno 

noto in muzikalnost. Kot modernejši kompoziciji izstopata skladbi Resonances, Intermittences, 

ki sta oblikovani kot zvočni tvorbi, pri katerih je zvok osnovni estetski element. Modernejše 

kompozicije so tudi Utripi, Gemini. Sonata št. 2, Koncert za klavir in orkester št. 2. Skladbe so 

izredno virtuozne. V Matičičevih delih za godala je zaznati nekoliko več tradicionalnosti. Na 

splošno za svoja dela pravi (prav tam), da ga pri skladanju vodijo notranji nagibi, ki narekujejo 

stalno spreminjanje melodičnih, ritmičnih, agogičnih in drugih glasbenih prvin.  

 

Skladatelj Janez Matičič je v devetem razredu vključen v enoto o skladateljih druge polovice 

20. stoletja. Dodanih je nekaj podatkov o njegovem življenju, zastopan pa je tudi z zvočnim 

primerom Chants za violino solo (pesmi oziroma spevi za solo violino). Gre za ciklus štirih 

skladb, ki jim je skupen liričen značaj, razlikujejo pa se po instrumentalno-tehnični in 

kompozicijsko-oblikovni zasnovi. Zvočni primer učencem odkriva izrazno-tehnične možnosti 

violine (obseg, vibrato, glisando, dinamiko, pizzicato) (Oblak, 2002). 

 

Milan Stibilj (1929‒2014)  

Skladatelj Milan Stibilj je kompozicijo študiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, z 

izobraževanjem nadaljeval na zagrebški akademiji, nato pa v Nemčij, kjer se je izpopolnjeval 

na inštitutih za elektronsko glasbo. Imel je željo po neposrednem stiku z najnovejšo glasbo 

Srednje in Zahodne Evrope (O’Loughlin, 2000). Različni avtorji ga imenujejo kar samotni 

svetovljan, glasbeni samohodec, njegovo delo ima le občasno stik s sodobniki. Oprijel se je 

različnih modernističnih kompozicijskih načel ter jih uporabljal izjemno kompleksno in 

samosvoje. To ga je pripeljalo do razhajanj s skupino Pro musica viva in z drugimi slovenskimi 

glasbeniki. Samosvojost dokazuje tudi njegova lastna, osebna tehnika, ki jo je skoval s pomočjo 

študijskih potovanj na tuje. Za strukturo njegovih del je na primer značilno, da ne gre za 

svobodno tkanje le-te kot pri nekaterih poljskih skladateljih. Njegova notacija je, z redkimi 

izjemami, natančna. Strukture v njegovem ustvarjanju postanejo glasbeni elementi forme. Zanj 

je značilno tudi strogo nadzorovanje procesa improvizacije, saj ne piše ‘polkomponiranih’ 

skladb, pri katerih je poustvarjalec skladateljev posrednik. Za nekatera skladateljeva dela so 

značilni dodekafoni poskusi (na primer Impresije za harfo in godala, 1963) ter napet odnos med 

tempom in trajanjem. Temeljni estetski kriterij je zanj slušna zaznava, ki predstavlja izhodišče 

njegovega ustvarjanja. Ukvarjal se je z elektroakustično glasbo. Med deli s tega področja 

najbolj izstopa Mavrica za štirikanalni magnetofonski trak (1968), ki temelji na posnetih zvokih 

vodnih kapljic. D. Koter (2012) navaja, da je raznolikost glasbenega jezika potrdil že v zgodnjih 

skladbah, na primer Slavček in vrtnica (1961). V tej je neoklasicističnim značilnostim dodal 

serialno grajeno slavčkovo pesem v flavti. Nadgradil jo je v skladbi Skladja za klavir in orkester 

(1963). Korak k doslednejši serialnosti je naredil s skladbo Impresije za flavto, harfo in godala 

(1963). V njej je prvič uporabil udarec z vršički prstov po resonančni deski harfe. S tem je 

nakazal na razširjanje zvočne možnosti instrumentarija. Skladateljevo pripadnost novi glasbi 

dokazujejo še dela za pevske soliste in spremljavo (Epervier de ta faiblesse, Domine). V 

zadnjem se pojavljajo nedoločene tonske višine, predvidel pa je tudi aleatorično improvizacijo.  
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Skladatelj Milan Stibilj je imel skupaj z muzikologom dr. Primožem Kuretom pomembno vlogo 

pri pobudi za nastanek glasbenega festivala za sodobno slovensko glasbo z razširjenimi cilji 

Slovenski glasbeni dnevi leta 1986. Njegova posamezna dela so zaradi izrazite individualne 

abstraktne simbolike težko dojemljiva; bolj prepoznavna pa so dela, ki pristno komunicirajo s 

poslušalstvom, na primer Skladja, Elegija umirajočemu drevesu, Shota, Mavrica in 

Kontemplacija  (Koter, 2012).  

 

Skladatelj Milan Stibilj je vključen v devetem razredu, ko sta o njem podani informaciji, da 

sodi med skladatelje druge polovice 20. stoletja in da je pripadal skupini Pro musica viva 

(Oblak, 2008).  

 

Darijan Božič (1933)  

Skladatelj Darijan Božič je bil v času študija član Kluba komponistov (1954), ki naj bi 

skladateljem pomagal pri večji možnosti uveljavljanja. Pozneje je pripadal skladateljski skupini 

Pro musica viva, ki je pomenila velik korak proti sodobni evropski glasbi in bila ustanovljena 

leta 1964. Takrat se je začel uveljavljati. Leta 1966 je izšla prva plošča s sodobno slovensko 

glasbo, katere avtor je bil tudi sam. Leta 1970 je prevzel vodenje Orkestra Slovenske 

filharmonije. Uvedel je sodobnejše programske spremembe, saj je na sporede uvrstil več del 

slovenskih skladateljev (Koter, 2012). K stalnemu sodelovanju v filharmonijo je povabil 

mednarodno uveljavljene soliste, kot sta violinist Igor Ozim in fagotist Ivan Turšič. S tem je 

pripomogel k večji zastopanosti domačih umetnikov. Na njegovo pobudo je filharmonija že leta 

1974  izvedla festival Slovenski glasbeni dnevi (še preden sta festival Slovenski glasbeni dnevi 

z razširjenimi cilji ustanovila skladatelj Milan Stibilj in muzikolog dr. Primož Kuret), na 

katerem so imele osrednje mesto sodobne skladbe in novitete slovenskih skladateljev, vendar 

pa je festival doživel številne kritike. V času svoje kariere je bil nekaj časa dirigent v 

Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Večino časa je deloval kot svobodni umetnik, 

dirigent, skladatelj ter profesor na ljubljanski pedagoški fakulteti. Do sredine šestdesetih let se 

je v svojih delih deloma posvečal dvanajsttonski tehniki. To smer je nadgrajeval v 

sistematičnejšo serialnost. Bil je tudi avtor prvih elektroakustičnih skladb (Trije dnevi Ane 

Frank, 1963). Skladno z vzori od drugod je v izvajalske sestave vključeval metronom. 

Nadaljeval je z uvajanjem aleatorike, ki je pomenila odklon od stroge organiziranosti stavka in 

vključevanje izvajalcev v sooblikovanje glasbenih stvaritev. Dopuščal je svobodno izbiro 

tempa, iskanje novih zvočnih možnosti vokala in instrumentarija, svobodno zaporedje delov 

skladb ali njihovo izpuščanje, improvizacijo ter prosto ritmično shemo. Na njegovo ustvarjanje 

je že v zgodnjih letih pomembno vplivala jazzovska glasba (npr. na dva Koncerta za trobento 

in trombon ter na dve Sonati in Cool št 1. za flavto in klavir in št. 2 za klarinet in klavir). Njegov 

opus torej zajema vokalna in instrumentalna dela, prežeta z elementi, ki presegajo tradicionalne 

izraze. V skladbah šestdesetih let je prepletal prvine scenske glasbe, opere, radijske igre, baleta. 

Povezoval je živo izvedbo s posneto glasbo, vključeval gibanje mehanskih strojev, preizkušal 

nove izvajalske zasedbe in eksperimentiral z električnimi proizvajalci zvoka. V svojih delih je 

iskal možnosti preoblikovanja modernističnega sloga; predvsem pa je za njegov opus 

šestdesetih let značilno kombiniranje različnih glasbenih prvin. Znana dela iz tega obdobja so 

na primer Concerto grosso (1960), Koncert za trombon in orkester (1960), cikel treh Sonat »in 

cool« za flavto in klavir (1961), klarinet in klavir (1962) ter za flavto, basovski klarinet in harfo 

(1965). Značilnost njegovih del je še povezovanje aleatorike z vrstami soodvisnih tonov in 

jazzom, ki ga je zaslediti na primer v skladbi Simfonija št.1 za orkester (1965). V skladbi 

Elongacije za klavir in dvanajst instrumentov (1967) zaznamo spremembe na področju 

oblikovne strukture, saj skladatelj uvede slušno geometrijo, poseben prenos fizikalnih 

zakonitosti v glasbeno strukturo. To je skladateljevo zadnje delo z značilnostmi jazza. 

Skladatelj Darijan Božič se je že od leta 1960 posvečal tudi avantgardni glasbeni drami, vendar 
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pa je njegovo prvo delo s tega področja na gledališkem odru zaživelo šele leta 1971 (Ares-Eros, 

1970). V delih na področju glasbene drame, s katerimi se je v slovensko glasbo zapisal kot 

mojster interdisciplinarnega ustvarjanja, povezuje besedo in različne vrste zvoka 

(elektronskega in konkretnega, urbanega in ruralnega oziroma ljudskega). Vrhunec je s temi 

deli dosegel ob koncu osemdesetih let. V sedemdesetih letih je začel z uvajanjem naprednejših 

tehnik instrumentacije in notacije ter prešel k skladanju t. i. audiogeometrije. Gre za prenašanje 

neglasbenih oblikovnih vzorcev v zvočni svet oziroma uporabo serialno organizirane glasbe in 

svojevrsten prenos fizikalnih zakonitosti v glasbo. Skladatelj Darijan Božič nasploh sodi med 

skladatelje, ki so sprva prevzeli modernistična izrazila, v zavetju postmodernizma pa so v 

osemdesetih letih svoj izraz »omehčali« (Sutherland, 2009). O’Loughlin (2000) izpostavlja, da 

je posebej vredno izpostaviti skladateljeve drznejše eksperimente iz šestdesetih let. Izbrane 

skladateljeve teme imajo univerzalno humano dimenzijo, ki njegovim najboljšim delom 

verjetno daje trajno vrednost.  

 

Skladatelj Darijan Božič je prvič zastopan v devetem razredu z navedbo, da sodi med 

skladatelje druge polovice 20. stoletja in da je bil eden od članov skupine Pro musica viva 

(Oblak, 2008).  

 

Vinko Globokar (1934)  

Življenje skladatelja Vinka Globokarja je že od nekdaj povezano s tujino, saj se je rodil 

slovenskim staršem v Franciji. Glasbeni študij je zaključil v Parizu. Velik mednarodni ugled je 

dosegel kot dirigent, pozavnist, skladatelj in sodelavec pomembnih institucij za sodobno 

glasbo. Leta 1968 je bil imenovan za profesorja na Državni visoki glasbeni šoli in inštitutu za 

sodobno glasbo v Kölnu ter na kölnskih tečajih nove glasbe. Leto dni pozneje je ustanovil 

Skupino za svobodno glasbo in v Berlinu istega leta kvartet z imenom New Phonic Art, ki je 

improviziral in izvajal številna druga dela, ki so jih večinoma napisali člani skupine 

(O’Loughlin, 2000). V Firencah je skoraj dve desetletji vodil seminarje za sodobno glasbo. A. 

Pesek (2007) ga uvršča celo med najpomembnejše slovenske mednarodno priznane skladatelje, 

ki delujejo v tujini. Življenje in ustvarjanje v tujem okolju ga je spodbudilo k bolj drznemu in 

brezkompromisnemu prečiščenju svojega glasbenega jezika. Za uporabo modernih tehnik ga je 

navdušil skladatelj René Leibowitz, vpliv pa je imela tudi Stockhausnova glasba, na primer v 

odnosu do improvizacije, grafične notacije in svobodnih oblik. Skladatelj Vinko Globokar je 

kljub vplivom izoblikoval jasno lastno identiteto. Njegova odmevna skladateljska pot se je 

začela v drugi polovici šestdesetih let. Pri ustvarjanju je izhajal iz jazzovske glasbe. Posvečal 

se je raziskovanju povsem nove zvočnosti posameznega instrumenta ali inovativne tehnike 

njegove izrabe. Zanj je značilno tudi povezovanje glasbene strukture z zunajglasbenimi 

fenomeni. Improviziranje, pri katerem ni nič vnaprej določenega, je zanj nekaj običajnega. 

Napisal je veliko skladb za ansamble, zbore, orkester ter solistične inštrumente. Njegov opus je 

zaradi prepletenosti različnosti slogovno težko opredeljiv in izrazito kozmopolitski. V 

zgodnejših delih je še iskal stik z domovino in s slovansko kulturo (skladbe Viole za tri zbore 

in orkester, 1966, Acord za sopran in štiri instrumentaliste, 1966, Étude pour de Folklora I in 

II, 1968), nato pa je to opustil. Zanimala ga je konkretna glasba, ki instrumentalni in vokalni 

glasbi dodaja posnetke zvokov iz realnega sveta in jih oblikuje v abstraktno kompozicijo. V 

prvem obdobju se je posluževal elektroakustičnih tehničnih možnosti. Z deli, v katerih je na 

izviren način urejeval razmerja med besedo in glasbo (Voi, Accord, Traumdeutung), je dosegel 

pozornost svetovne javnosti. Vprašanja o improvizaciji so ga zanimala zlasti v sedemdesetih 

letih. Skladba, za katero je pomemben model improviziranega poustvarjanja, je Ausstrahlungen 

(1971) za solista in dvajset izvajalcev. Začel je z uporabo elektronike, minimalizirane partiture 

in odpiral prostor improviziranju (Drama za klavir in tolkala, 1971, Concerto grosso za pet 

solistov, triindvajset izvajalcev, dva zbora in tonski trak, 1975). Ob spremljanju izvedbe 
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njegovih del je zaslediti celo demontiranje glasbil in njihovo negacijo, sprehajanje izvajalcev 

po preddverjih in koncertnih dvoranah, spreminjanje instrumentalistov v zboriste. Ukvarjal se 

je tudi z izraznimi možnostmi glasbenega gledališča (uvedba različnih odrskih učinkov, kot so 

popačeni zvoki, igra, petje, kovinske plošče, elektromotorji). Eno od njegovih najodmevnejših 

del je Laboratorium, ki ga je dopolnjeval več kot dvajset let (začel leta 1973). V njem preseneča 

s svojevrstnim povezovanjem dveh glasbil s plastičnimi elementi, pri igranju uvaja predmete iz 

različnih materialov, potaplja glasbila v vodo, vključuje publiko in številne druge eksperimente 

itn. O’Loughlin (2000) pomemben pomen Globokarjevi glasbi predpisuje zaradi velike širitve 

vokalnih in instrumentalnih tehnik ter integriranja določenih improvizacijskih sredstev v 

komponirano glasbo. »Skladateljeva uporna domišljija je poskrbela, da je ustvaril vrsto 

impulzivnih in znamenitih del, pri čemer je njegova organizacija prepričljiva tako v 

velikopoteznem oblikovnem načrtovanju kot v podrobnostih« (prav tam, str. 305). Kot 

skladatelj je Vinko Globokar dosegel zavidanja vreden, a zaslužen ugled, kar je pripomoglo k 

temu, da že vrsto let velja za enega važnejših evropskih skladateljev. Gre za edinega 

slovenskega svetovno uveljavljenega avtorja, ki je imel in ima še vedno izvedbe na najbolj 

prestižnih festivalih. Njegova stališča, dela, usmeritve, dosežki so javno zabeleženi in prisotni 

v sistemu zahodne reprodukcije v vseh elementih.  

 

Učenci skladatelja Vinka Globokarja spoznajo v devetem razredu, ko je o njem izpostavljenih 

kar nekaj informacij. Učitelj naj bi jih med drugim seznanil s tem, da gre za skladatelja, ki je 

pogosto vodil delavnice improvizirane glasbe. Učence naj bi spodbudil k improvizaciji ali 

izmišljanju ob pomoči skladateljeve zbirke grafičnih zapisov (ustvarjanje). Kot zvočni primer 

je navedeno njegovo solistično delo Cri des Alpes, v katerem je skladatelj uporabil dolg 

švicarski rog (Oblak, 2002).  

 

Božidar Kos (1934‒2015) 

Skladatelj Božidar Kos je slovenskega rodu, vendar je dolgo časa deloval v Avstraliji. Sam je 

poudarjal, da se mora ustvarjalec razvijati kot individuum ter neodvisno od pritiska veljavnih 

stilnih tendenc (Križnar in Pinter, 1997). Bil je eden tistih, ki so skušali svoj individualni 

glasbeni izraz poiskati na ozadju modernizma. Kot navaja Sutherland (2009), ti skladatelji ne 

vztrajajo pri tistih modernističnih konceptih, za katere se je izkazalo, da imajo prej očiščevalno 

kot pravo umetniško moč, kar pomeni, da na začetku 21. stoletja tudi modernizem razumejo 

kot legitimen del glasbene preteklosti. Kljub selitvi v Avstralijo stika s sodobno evropsko 

glasbo ni izgubil, saj se je pogosto vračal in izpopolnjeval. V Sydneyju se je uveljavil kot 

predavatelj na pomembnih glasbenih ustanovah, ugleden skladatelj in pedagog ter od leta 1983 

kot vodja kompozicijskega oddelka na glasbenem konservatoriju univerze v Sydneyju. Njegova 

dela so poznana in cenjena v več državah, za številna je prejel prestižna priznanja. Skladatelj 

Božidar Kos je bil prisoten na številnih koncertih festivala Slovenski glasbeni dnevi v Ljubljani. 

Avantgardne smeri povojnega obdobja je oblikoval v samosvojo govorico, v katero je vtkal 

prvine jazza, elektroakustičnih medijev, elektronske glasbe, ljudske glasbe in druge izvirne 

rešitve (Koter, 2012). Njegova dela so harmonsko kompleksna ter stilno skrbno in spretno 

strukturirana. Pisal je komorna in orkestralna dela, skladbe za soliste in elektronske medije. 

Njegova najpomembnejša orkestralna dela, nastala do začetka devetdesetih let, so Meditations 

(1974), Sinfonietta (1983) in Koncert (1986). Znana komorna so Little Fantasy (1978), Quartet 

(1980), Godalni kvartet (1982), Quasar (1987) in druga. Leta 2008 se je vrnil v Slovenijo.  

 

Skladatelj Božidar Kos je prvič omenjen v devetem razredu z informacijo, da gre za 

slovenskega skladatelja druge polovice 20. stoletja, ki deluje v Avstraliji (Oblak, 2008).  
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Pavel Mihelčič (1937)  

Skladatelj Pavel Mihelčič sodi med vidnejše slovenske skladatelje, ki so študij kompozicije 

zaključili v šestdesetih ali na začetku sedemdesetih let. Med drugim je bil pobudnik in 

umetniški vodja mednarodnega festivala sodobne glasbe Musica Danubiana, ki ga je 

organizirala slovenska sekcija Mednarodnega združenja za sodobno glasbo – ISCM (1998‒

2003) in ima naslednika v festivalu UNICUM (od 2006) (Koter, 2012). Na njegovo pobudo je 

nastal ansambel za sodobno glasbo MD7. Skladatelj Pavel Mihelčič je leta 2003 v Ljubljani 

vodil svetovne glasbene dneve. V mladostnih letih je iskal izvirne rešitve v instrumentaciji, 

razmišljal o najboljših proporcih med oblikovnimi deli, poslušal profesorjeve napotke, po drugi 

strani pa razmišljal po svoje. Pritegovala sta ga klasični in zabavni pol. Ustvarjal je komorno, 

solistično, orkestralno, vokalno-instrumentalno, filmsko in glasbenoscensko glasbo. Sprva ga 

je navduševal jazz (v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih), kar dokazujejo akordi 

z dodanimi toni, sinkopirana ritmika, jazzovska oblikovna shema tema-improvizacija-tema, 

nerazvezana akordika, svobodna kromatika. Dela s tega področja so naslednja: Sonatina za 

flavto in klavir (1968), Ex improviso  za klavir, violino in violončelo (1969), Limita za klavir 

(1971), Double break za klarinet in klavir (1971) in druga. Poleg jazzovskih elementov je v 

posameznih delih mogoče zaslediti tonske grozde in dvanajsttonske vrste, a zunaj serialne 

ureditve. Pozneje je jazzovske prvine opuščal in začel pisati v svobodnejšem, strukturalno 

zasnovanem slogu (več poudarka na ‘modernem’ pristopu: v naslovih, instrumentaciji, 

zgradbi). Eno njegovih najdrznejših del je uglasbitev skladbe Ekspozicija in refleksi, v kateri 

devet rogov skupaj igra akorde v enakomernem utripanju, postopoma pa postaja njihovo igranje 

nesinhronizirano, dokler se noben ton kateregakoli od izvajalcev ne ujema več s katerimkoli 

drugim tonom (O’Loughlin, 2000). V svoja orkestralna oziroma simfonična dela je v veliki 

meri vključeval belokranjsko ljudsko melodiko, na primer v Prizore iz Bele krajine, Slike, ki 

izginjajo, Sen prve mladosti.  

 

Skladatelj Pavel Mihelčič je zastopan v didaktičnih gradivih za deveti razred, in sicer kot eden 

tistih, ki sodi med skladatelje druge polovice 20. stoletja (Oblak, 2008).  

 

Igor Majcen (1952)  

Igor Majcen je slovenski skladatelj, pedagog in zborovodja. Študiral je v Freiburgu v Nemčiji 

in tam ostal dolgo časa, saj se je delovno, ustvarjalno in poustvarjalno navezal na ta kraj. 

Sutherland (2009) navaja, da tudi zanj velja, da skuša poiskati svoj individualni glasbeni izraz 

na ozadju modernizma. Skladatelj Igor Majcen ne vztraja pri modernističnih konceptih, za 

katere se je izkazalo, da imajo prej očiščevalno kot pa pravo umetniško moč, temveč vstopa v 

široko, zvočno »osvobojeno« polje, kar pomeni, da na začetku 21. stoletja tudi modernizem 

razume kot legitimen del glasbene preteklosti. Njegov opus zajema večinoma komorna in 

orkestralna dela. Precej znano je delo z naslovom L’apress-midi d’un clown za altovsko flavto, 

oboo in klarinet (1987), ki je bilo natisnjeno tudi v Sloveniji. Pri nas je sicer najbolj poznan po 

sodelovanju v društvu za novo glasbo, Muzini (1991‒2000).  

 

Skladatelj Igor Majcen je v didaktičnih gradivih B. Oblak (2008) za deveti razred omenjen kot 

eden tistih, ki sodi v mlajši rod ustvarjalcev in član MUZINE, društva za spodbujanje nove 

glasbe na Slovenskem.  

 
Bor Turel (1954)  

Skladatelj Bor Turel deluje kot svobodni umetnik. V svobodno politonalnost in atonalnost se je 

usmeril že med študijem. Poleg skladatelja Marjana Šijanca se največ posveča elektroakustični 

in računalniški glasbi. Izpopolnjeval se je v tujini (Francija, Avstrija, Kanada), na njegovo 

dokončno usmeritev v elektroakustično glasbo pa je najbolj  vplivalo izobraževanje v Parizu 
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(Koter, 2012). Pomemben je kot ustanovitelj eksperimentalnih gledaliških skupin v Ljubljani, 

in sicer skupine Nomenklatura (1973‒1976) in skupine Zvok sveta (pozneje SAETA oziroma 

Skupina za eksperimentalno glasbo, 1977). Skupini sta bili oblikovani po multimedijskih vzorih 

in sta pomenili dokončno prekinitev s tradicijo evropske avantgarde, ameriške eksperimentalne 

glasbe in minimalizma. V skupini SAETA, v kateri je deloval od leta 1977 do 1981, je v 

skupinskem ustvarjanju razvijal organizirano in svobodno improvizacijo; sodelovanje s skupino 

in z Radiom Študent pa je prineslo tudi prve oddaje o eksperimentalni glasbi. Bil je aktiven član 

Društva za novo glasbo MUZINA in umetniški vodja festivala za sodobno glasbo v Radencih 

(2000), poleg tega pa je vodja elektroakustične sekcije Društva slovenskih skladateljev. Njegov 

opus obsega komorna, elektroakustična, filmska, plesna ter multimedijska dela. Ustvarjalni 

jezik naslanja na eksperiment, analizo in sintezo zvoka, kombinacijo konkretne in sintetične 

glasbe ter na uporabo besede. Kot že omenjeno, so bili pred ustanovitvijo skupin Nomenklatura 

in Zvok sveta zanj pomembni med ameriškimi sodobnimi skladatelji razviti vzori 

minimalistične glasbe. Minimalistična sredstva se kažejo v ponavljanju melodičnih fraz v 

augmentaciji (povečevanju) in diminuciji (zmanjševanju), v repeticiji figur, motivov, v 

ponavljajoči se ritmiki, kar je znano tudi pod imenom sistemska, procesna ali repetivna glasba. 

Po zgledih minimalistov je na primer ustvaril deli Repetition music for Prepared Piano No. 1‒

6 (1976) in Chance determined (1976). Od ameriških skladateljev je nanj najbolj vplival 

skladatelj John Cage. Po njegovih zgledih je napisal delo, v katerem osredotoča zvočno 

občutljivost na šume, ki jih proizvajajo vsakdanja človekova opravila (telovadba, branje 

časopisa, umivanje zob, telesa, grgranje …). Primeri Turelovih komornih skladb so String 

Quartet (1977), Multiplikacija za ansambel tolkal (1979), SAETA – Koncert za flavto, klarinet, 

altklarinet, saksofon, klavir in tolkala (1979), Between two za dva violončela (1983). 

Elektroakustična dela so Electronic Experiment (1977), Koordinacija za flavto, klarinet, 

altklarinet, klavir, tolkala in trak (1980), Sobe pod črnim drevjem (1984), Iz trupa trombe za 

trobento in štirikanalni trak (1988), Etuda za Requiem za trak (1991/92). Pomembnejša 

glasbenoscenska oziroma multimedijska dela pa so na primer Manifest tišine (1976), Ogledala 

za trakove, sceno in video (1981), Iz glasu in telesa (1987). Njegov izrek, ki nam pove marsikaj 

o njegovem delu, je: Misliti glasbo drugače (Križnar in Pinter, 1997). Če povzamemo, je 

skladatelj Bor Turel deloval v obdobju, ko so bili v ospredju aleatorika (naključje, nedoločnost, 

mobilna in odprta forma), vznik elektro-akustične glasbe in obdobje postmodernizma (Pompe, 

2014). 

 

Skladatelj Bor Turel je v devetem razredu zastopan kot predstavnik mlajše generacije 

ustvarjalcev in član društva MUZINE (Oblak, 2008).  

 

Tomaž Svete (1956)  
Tomaž Svete sodi med skladatelje mlajše generacije. Prve skladbe je napisal že kot otrok, sicer 

pa je začel ustvarjati v osemdesetih letih. Po študiju kompozicije (diplomiral je leta 1980) in 

dirigiranja (diplomiral je leta 1981) v Sloveniji je vodil pevski zbor Vinko Vodopivec in bil 

korepetitor v ljubljanski Operi, nato pa je s študijem nadaljeval na Dunaju. Tam je deloval nekaj 

časa, od leta 1995 pa poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Njegov opus obsega 

solistična, vokalno-instrumentalna, orkestralna, komorna ter operna dela. Sprva je ustvarjal pod 

vplivom neoklasicizma in v dela vključeval folklorne elemente po vzoru nacionalnih šol (Koter, 

2012). Na njegovo ustvarjanje sta nato vplivala skladatelj Witold Lutosławski in soočenje z deli 

druge dunajske šole. Te vplive je še nadgradil v skladbi L’amôr sur mar (1987) z značilnostmi 

ploskovne kompozicijske tehnike. Gre za čutno delo, ki v svoji strukturi in harmonijah daje 

slutiti vpliv skladatelja Olivierja Messiaena. Začel je tudi z ustvarjanjem elektroakustičnih del, 

skladb za glasbeno gledališče, po zgledu skladatelja Johna Cage-a vključeval aleatoriko, imel 

kratko obdobje serialnega načina komponiranja in privzel elemente mikrotonalne (spektralne) 
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glasbe. Zanj je značilna še nagnjenost k postmodernizmu (opera Kralj Malhus, 1980), razmerju 

do zlatega reza (Minnelieder za bariton in klavir, 1989) ter proučevanje ljudske glasbene 

dediščine (Komplicirani angel za sopran in instrumentalni ansambel, 1991). Z opero Kralj 

Malhus je izrazito nakazal na odkritje opernega daru in nasploh velja za enega najplodovitejših 

slovenskih skladateljev na področju opere. Številne njegove skladbe so izvajali na festivalih 

sodobne glasbe ter v prestižnih dvoranah (Koter, 2012).  

 

Skladatelj Tomaž Svete je v devetem razredu omenjen kot skladatelj mlajše generacije in član 

društva MUZINE (Oblak, 2008).  

 

Marko Mihevc (1957)  

Tudi skladatelj Marko Mihevc sodi med mlajše skladatelje, ki so do začetka devetdesetih let v 

slovensko glasbeno literaturo prispevali tehtna dela. Najprej je študiral v Sloveniji, nato pa se 

izpopolnjeval na dunajski visoki šoli za glasbo in gledališče ter po opravljeni diplomi (1988) še 

na dunajskem Inštitutu za glasbeno analizo, kjer je leta 1991 magistriral. Je dejaven član 

Društva slovenskih skladateljev, vodja društvenega Komornega orkestra solistov in pobudnik 

promocije slovenske sodobne glasbe v obliki koncertov z naslovom Noč slovenskih 

skladateljev (1991), ki so potekali v okviru festivala Slovenski glasbeni dnevi (Koter, 2012). 

Njegov opus obsega številne koncerte, kantate, opero, balet, osem simfoničnih pesnitev ter 

komorna in zborovska dela. V zgodovino slovenske glasbe se je zapisal že s prvimi deli, kot so: 

Koncert za violino in orkester (1981), Papricapriccio za violino in klavir (1987), Koncert za 

klavir in orkester (1989), Equi, simfonična pesnitev za orkester (1990), In signo tauri, 

simfonična pesnitev za orkester (1991). Številna dela izstopajo po tem, da želi skladatelj iz 

starih tehnik izvleči nekaj novega. Tako njegov glasbeni jezik temelji na preoblikovanju in 

aktualizaciji tradicionalnih glasbenih sredstev ter bogati instrumentaciji, ki zrcali tradicijo 

zasedb glasbene moderne. 

  

Skladatelj Marko Mihevc je v devetem razredu zastopan kot eden mlajših skladateljev in član 

MUZINE (Oblak, 2008).  

 

Brina Jež Brezavšček (1957) 

Brina Jež Brezavšček je ena redkih slovenskih skladateljic do sodobnega časa. Ni le 

skladateljica, pač pa tudi odlična pianistka in pedagoginja. Študirala je na Akademiji za glasbo 

ter na muzikološkem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani. Na Akademiji za glasbo je bil 

njen mentor skladatelj Uroš Krek, in čeprav sam ni sodil med skladatelje, ki bi z vnemo 

raziskovali in pisali v sodobnih kompozicijskih tehnikah, mu je, kot je izjavila v intervjuju 

(Večer, 28. 6. 2014), hvaležna, da je bil odprt do njenih aspiracij. S svojimi nasveti ji je bil v 

močno spodbudo. Študijsko se je veliko izpopolnjevala v tujini na različnih mednarodnih 

tečajih (za klavirsko igro v Pécsu, za kompozicijo v Grožnjanu in Darmstadtu, za 

elektroakustično glasbo v Beogradu in Gradcu). Z diplomo je strokovno usposobljena za 

področje harmonije, kompozicije, instrumentacije, oblikoslovja, kontrapunkta, partiturne igre, 

generalbasa in improvizacije (Škrlj, 2013). Poklicna pot jo je vodila od poučevanja klavirja v 

Tržiču, nato na Srednji vzgojiteljski šoli pa vse do vodenja predavanj za vokalno-instrumentalni 

pouk, ki jih še danes izvaja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Kljub temu da je odlična 

pianistka, je v enem od intervjujev izjavila (Večer, 28. 6. 2014), da je »do kompozicije čutila 

še veliko večjo zavezanost«, zato je pianistično kariero v glavnem opustila. Bila je 

ustanoviteljica in predsednica Društva za spodbujanje in napredek nove glasbe Muzina, ki je 

bilo usmerjeno v prirejanje koncertov nove, sodobne glasbe. To društvo je leta 1999 priredilo 

Muzifest, mednarodni festival nove glasbe v Ljubljani. Tri leta po zaključitvi delovanja v 

Muzini (društvo je zapustila leta 1999) je začela delovati v društvu Sirius A B s podobno 
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naravnanostjo. Pogosto nastopa kot pianistka in komorna glasbenica, v duu z možem, 

violinistom Brankom Brezavščkom. O sebi pravi: »Zrasla sem v glasbeni družini in živeli smo 

v prikritem čaščenju moderne glasbe in umetnosti. Že od nekdaj je bila moja največja želja in 

tudi najbolj skrita želja postati skladateljica« (Komorni studio, 1987). Želja jo je pripeljala do 

tega, da dela s srcem, kar je razvidno iz njenega interesa za razvijanje glasbene ustvarjalnosti 

in skrbi za večjo prepoznavnost sodobne glasbe med mladimi poslušalci, za kar je skrbela 

predvsem z inovativnimi koncertnimi programi za Glasbeno mladino Slovenije. Kritiki jo 

opredeljujejo kot avtorico neprestanega iskanja sodobnih zvočnih struktur (Koter, 2012). Pri 

svojem delovanju je izbirala med izvirnim ustvarjanjem in poustvarjanjem. Napisala je številna 

dela, na primer orkestralna, komorna, glabenoscenska, solistična, elektroakustična, 

multimedijska. Njena dela O’Loughlin (2000) označuje kot okusna in zelo občutljiva. 

Orkestralna dela so na primer kantata za mešani zbor in orkester Sanje leta (1980), Ti zasnuli 

mesec za zbor, godala in kongo (2001), Chain za godalni orkester (2010), primeri zborovske 

glasbe so: Nasmeh za otroški ali ženski zbor (1978), štiri skladbe za mlajši mladinski zbor: Glej, 

glej, Veter, Žalost lutk, Najljubše igrače lutk (1987), Poljub za mladinski zbor (1997), Otroci 

se vrtijo za otroški zbor in klavir (1998), Mamici za otroški zbor in zvončke (1999), Tri tičice 

za mešani zbor (2004), Pilot za otroški zbor in klavir (2006). Med vokalno-instrumentalno 

glasbo sodijo Lutka za mezzosopran, kljunaste flavte, violončelo in klavir (1980), Ti zasnuli 

mesec za mešani zbor, kljunasto flavto, violo da gamba in čembalo (2002), Promenada za dve 

pevki, dve flavti, violončelo, klavir in kitaro (2008), Svatovska za mešani zbor ter tamburin in 

kraguljčke (2010) in druge, med komorno pa Pravljica za violino in klavir (1981), Mobile 

Magico za komorni ansambel (1984), Aulofonia domestica za oboo, klarinet in tolkala (1988), 

Birds za kljunaste flavte in čembalo (1991), Gandijevi epigrami za igralko, violino, klavir in 

tolkala (2002), Ardra 1 za kvartet flavt (2003), Sedem zlatih peres za flavto in violino (2005), 

Zgodba o grafitarju za flavto in klavir (2008) in številne druge. V Aulofonii domestici 

skladateljica raziskuje nove pihalne tehnike, predvsem ‘smorzato’ (odsekan ton) in uporabo 

pomnoženih tonov. Znane so še solistične skladbe (npr. Presenečenje za violino solo, 1983, 

Luna v srcu za flavto solo, 2009), klavirske skladbe (Drevesa, 1981, Eurena, 1988), 

instrumentalne skladbe za mladino (Prva ljubezen za dve flavti, 2001, Meditacija za flavto in 

kitaro, 2002, Moj pes za klavir, 2007), elektroakustične skladbe (Dve pariški vokalni etudi za 

elektroniko, 1994, Pet vzdušij za klavir in elektroniko, 1994) ter skladbe za glasbeni teater 

(Songsong za pevko in tolkalista, 1985, Sedem mehkih iluzij za igralko, saksofon in kontrabas, 

1999, Zatočišča za ženski glas, tolkala, plesalko in igralko, 2004). Skladba Presenečenje je 

kratka študija violinske tehnike. Njene skladbe so bile izvedene na pomembnih nacionalnih in 

mednarodnih prireditvah (npr. Slovenski glasbeni dnevi ter Noči slovenskih skladateljev, 

Kogojevi dnevi). Pred leti je skladateljica na vprašanje o tem, katera so specifična sredstva 

njenega glasbenega jezika, odgovorila (Delo, 22. 9. 1997): »Generacija, ki ji pripadam, se je 

odvrnila od usmeritve iskanja, značilnega za »udarno« predhodno generacijo, ki je z novimi 

pogledi na sam zvočni material najprej šokirala, nato pa s svojo radikalnostjo odvrnila širše 

zanimanje občinstva. (Mišljen je svetovni, ne specifično slovenski trend.) Danes vlada velik 

individualizem in skladatelj lahko poljubno uporablja bodisi stara, tonalna »gradbena sredstva« 

bodisi »avantgardna«, ne da bi izbira opredeljevala sodobnost oz. aktualnost dela. V teh 

smernicah se gibljem pri svojem ustvarjalnem delu in si želim, da bi ohranila oz. še pridobila 

pogum, ki omogoča izhode iz ustaljenega z ustvarjalno svobodo izbire in oblikovanja.« Danes 

skladateljica Brina Jež Brezavšček na isto vprašanje odgovarja (osebna komunikacija, 10. 8. 

2015), da »so si ta sredstva že dobro utrla pot in je občinstvo kar sprejemljivo in radovedno«. 

Skladateljica je znana tudi kot avtorica glasbenih kritik, s katerimi je želela bralcem približati 

glasbo in njene notranje vzgibe. V enem od intervjujev je pojasnila (Večer, 28. 6. 2014), da je 

glasbena kritika pri nas precej agresivna, kar je lahko med drugim posledica tega, da capljamo 

za zahodno Evropo, v kateri so bili mnogi glasbeniki že v preteklosti deležni pljuvanja. Poudarja 
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(prav tam), da »so glasbeni kritiki najbolj dlakocepski v primerjanju (njihovega) ideala z 

dejansko slišanim. Pozabijo tudi upoštevati merila, ki morajo biti tako svetovna kot lokalna. Če 

pri tem še niso dosegli stopnje velike odprtosti in razumevanja, lahko udarijo mimo.« Avtorica 

(prav tam) nadaljuje, da je potrebno v procesu razumevanja umetnosti in glasbe ter konkretne 

vrednosti izvedbe neprestano napredovati, izkoreninjati predsodke, razumevati vse nastajajoče 

in že nastale smeri, dogodke, fenomene.  

 

Skladateljica Brina Jež Brezavšček je zastopana v učbeniku za deveti razred avtorice B. Oblak 

(2008), in sicer kot skladateljica mlajšega rodu in članica društva MUZINE.  

 

Larisa Vrhunc (1967)  

Skladateljica Larisa Vrhunc je na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomirala iz glasbene 

pedagogike in kompozicije, nato pa je študij nadaljevala v tujini in se izpopolnjevala na 

različnih kompozicijskih tečajih in delavnicah pri različnih skladateljih. Zaradi zanimanja za 

elektronsko glasbo se je šolala tudi na francoskem inštitutu IRCAM v Parizu. Pisati je začela z 

romantičnimi nazori, vendar so jo kmalu navdušili različni skladatelji 20. stoletja (Darius 

Milhaud, Igor Stravinski, Petr Eben, Olivier Messiaen, Alban Berg, Alfred Schnittke). Vplivi 

so bolj ali manj jasni v njenih skladbah. Tematiko svoje glasbe označuje kot dojemanje vsega, 

kar jo obdaja (ljudje, situacije, dogodki …), in to prenaša v glasbeni jezik (Križnar in Pinter, 

1997). Skladateljica Larisa Vrhunc torej poskuša poiskati svoj individualni glasbeni izraz na 

ozadju modernizma, k temu pa jo je spodbudil predvsem študij v tujini. Svoje skladbe 

predstavlja na številnih tekmovanjih sodobne resne glasbe, sicer pa se trenutno kot docentka 

posveča tudi delu na muzikološkem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani.  

 

Skladateljica Larisa Vrhunc je zastopana v učbeniku za deveti razred avtorice B. Oblak (2008), 

in sicer kot predstavnica mlajše generacije ustvarjalcev.  

 

Urška Pompe (1969)  

Skladateljica Urška Pompe je po diplomi iz kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo 

(leta 1993) nadaljevala s podiplomskim študijem v Baslu in Budimpešti. Medtem se je 

izpopolnjevala na mednarodnih mojstrskih tečajih, kjer je sodelovala s priznanimi skladatelji in 

instrumentalisti. Je avtorica številnih vokalnih (npr. Running into green, 2000, Sen, 2003, 

Sončeve niti, 2007), solističnih (Kolor, 2003, Miles and Miles Above My Head I, 2009, Miles 

and Miles Above My Head II, 2014), komornih (Potiho, 1999, Dan za dnem, 2003, Štiri bodice, 

2006, Okruški, 2008, Lubje sanj, 2014) in orkestralnih del (Near, 2006, Šir, 2010, Odpihi, 2011, 

Almost silenced, 2013).  

 

Skladateljica Urška Pompe je prvič omenjena v didaktičnih gradivih za deveti razred avtorice 

B. Oblak (2008), in sicer kot skladateljica mlajšega rodu.  

 

2.2.2 Sodobna glasba v didaktičnih gradivih Albince Pesek 

 

Zastopanost slovenskih sodobnih skladateljev v didaktičnih gradivih A. Pesek:  

 

1. Karol Pahor (1896‒1974) 

2. Matija Bravničar (1897‒1977) 
3. Lucijan Marija Škerjanc  

(1900‒1973) 

4. Blaž Arnič (1901‒1970) 

5. Danilo Švara (1902‒1981) 

6. Vilko Ukmar (1905‒1991) 

7. Marjan Kozina (1907‒1966) 

8. Pavel Šivic (1908‒1995) 

9. Bogo Leskovic (1909‒1995) 

10. Radovan Gobec (1909‒1995) 

11. Marijan Lipovšek (1910‒1995) 
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12. Dragotin Cvetko (1911‒1993) 

13. Janez Kuhar (1911‒1997) 

14. Demetrij Žebre (1912‒1970) 

15. Bojan Adamič (1912‒1995) 

16. Rado Simoniti (1914‒1981) 

17. Primož Ramovš (1921‒1999) 

18. Zvonimir Ciglič (1921‒2006) 

19. Vojan Tihomir Arhar (1922‒2007) 

20. Uroš Krek (1922‒2008) 

21. Janez Bitenc (1925‒2005) 

22. Janez Matičič (1926) 

23. Pavle Merkù (1927‒2014) 

24. Urban Koder (1928) 

25. Jakob Jež (1928) 

26. Slavko Avsenik (1929) 

27. Mojmir Sepe (1930) 

28. Borut Lesjak (1931‒1995) 

29. Dane Škerl (1931‒2002) 

30. Alojz Srebotnjak (1931‒2010) 

31. Ivo Petrič (1931) 

32. Igor Štuhec (1932) 

33. Darijan Božič (1933) 

34. Igor Dekleva (1933) 

35. Jure Robežnik (1933) 

36. Janez Gregorc (1934‒2012) 

37. Vinko Globokar (1934) 

38. Božidar Kos (1934) 

39. Ivanka Polanc (1934) 

40. Lojze Lebič (1934) 

41. Jože Privšek (1937‒1998) 

42. Tone Janša (1943) 

43. Petar Ugrin (1944‒2001) 

44. Ivo Kopecky (1947) 

45. Tadej Hrušovar (1947) 

46. Tomaž Habe (1947) 

47. Jani Golob (1948) 

48. Maksimiljan Feguš (1948) 

49. Maks Strmčnik (1948) 

50. Marjan Šijanec (1950) 

51. Aldo Kumar (1954) 

52. Brina Ježa Brezavšček (1957) 

53. Albinca Pesek (1957) 

54. Milan Kamnik (1957) 

55. Nenad Firšt (1964) 

56. Blaž Rojko (1965) 

57. Milko Lazar (1965) 

58. Primož Grašič (1968) 

59. Robert Novak (1970) 

60. Dejan Berden (1974) 

61. Matjaž Krivec (1974) 

62. Peter Kunej 

63. Dejan Jerončič 

64. Zvonko Tepeš

 
 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so izpostavljena 

dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Pavel Šivic (1908‒1995), Janez Kuhar (1911‒1997), Rado Simoniti (1914‒1981), Vojan 

Tihomir Arhar (1922‒2007), Janez Bitenc (1925‒2005), Ivanka Polanc (1934), Jani Golob 

(1948), Maksimiljan Feguš (1948), Albinca Pesek (1957), Robert Novak (1970), Dejan Berden 

(1974), Peter Kunej, Dejan Jerončič, Zvonko Tepeš. 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so poleg že 

omenjenih skladateljev izpostavljena dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Karol Pahor (1896‒1974), Matija Bravničar (1897‒1977), Lucijan Marija Škerjanc (1900‒

1973), Blaž Arnič (1901‒1970), Marjan Kozina (1907‒1966), Radovan Gobec (1909‒1995), 

Bojan Adamič (1912‒1995), Pavle Merkù (1927‒2014), Urban Koder (1928), Slavko Avsenik 

(1929), Dane Škerl (1931‒2002), Igor Dekleva (1933), Lojze Lebič (1934), Jože Privšek (1937‒

1998), Ivo Kopecky (1947), Tadej Hrušovar (1947), Maks Strmčnik (1948), Marjan Šijanec 

(1950), Aldo Kumar (1954), Milan Kamnik (1957), Blaž Rojko (1965), Matjaž Krivec (1974). 

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja so poleg že 

omenjenih skladateljev izpostavljena dela naslednjih sodobnih skladateljev: 

Danilo Švara (1902‒1981), Vilko Ukmar (1905‒1991), Bogo Leskovic (1909‒1995), Marijan 

Lipovšek (1910‒1995), Dragotin Cvetko (1911‒1993), Demetrij Žebre (1912‒1970), Primož 

Ramovš (1921‒1999), Zvonimir Ciglič (1921‒2006), Uroš Krek (1922‒2008), Janez Matičič 
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(1926), Jakob Jež (1928), Mojmir Sepe (1930), Borut Lesjak (1931‒1995), Alojz Srebotnjak 

(1931‒2010), Ivo Petrič (1931), Igor Štuhec (1932), Darijan Božič (1933), Jure Robežnik 

(1933), Janez Gregorc (1934‒2012), Vinko Globokar (1934), Božidar Kos (1934), Tone Janša 

(1943), Petar Ugrin (1944‒2001), Tomaž Habe (1947), Brina Ježa Brezavšček (1957), Nenad 

Firšt (1964), Milko Lazar (1965), Primož Grašič (1968). 

 

V nadaljevanju predstavljamo izbor slovenskih sodobnih skladateljev, ki so s svojimi deli  

pomembno prispevali k razvoju sodobne glasbe na Slovenskem in so zastopani v didaktičnih 

gradivih A. Pesek kot spodbude za različne glasbene dejavnosti. Vrstni red njihove predstavitve 

ustreza obravnavi v posameznih razredih.  

 

Maksimiljan Feguš (1948) 

Maksimiljan Feguš je pedagog in skladatelj, ki je Akademijo za glasbo končal leta 1993. Od 

leta 1995 je bil zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru kot docent za kompozicijo. 

Večinoma se ukvarja z glasbenim poustvarjanjem (je dirigent in zborovodja). Ob tem glasbo 

tudi ustvarja in izvaja, večkrat v sodelovanju s svojo družino. Kot posledica njegovih prvih 

poskusov komponiranja so nastala dela za vokalne soliste, orkester in zbor, komorna dela, 

scenska in solistična dela, dela za simfonični orkester, znane pa so tudi njegove zborovske 

skladbe in priredbe za pihalni orkester. O svoji glasbi pravi (Križnar in Pinter, 1997), da si je 

vedno želel napisati nekaj resnega in patetičnega, vendar ga je vedno zapeljalo na šalo, 

lahkotnost, igrivost. Meni (prav tam), da je del šaljivosti »podedoval« od svojega očetovskega 

profesorja in skladatelja Daneta Škerla. 

 

Skladatelj Maksimiljan Feguš je v didaktičnih gradivih A. Pesek (2003) prvič zastopan v tretjem 

razredu, in sicer z zvočnim primerom za poslušanje Balu, baleri, ki ga v inštrumentalni zasedbi 

(godalni kvartet) izvajajo člani glasbene družine Feguš. Najprej slišimo vsako godalo posebej, 

nato pa še vsa skupaj.  

 

V četrtem razredu je skladatelj Maksimiljan Feguš predstavljen s svojo glasbeno družino – sam 

je skladatelj, sinovi igrajo v godalnem kvartetu, njihova mama igra tamburico. Kot predlog za 

poslušanje je naveden njegov odlomek iz tretjega stavka Largo iz Godalnega kvarteta št. 1 

(Pesek, 2013).  

 

V šestem razredu je skladatelj zastopan kot avtor inštrumentalne priredbe ljudske pesmi Ena 

ptička priletela. Delo je namenjeno poslušanju, izvaja pa ga Godalni kvartet Feguš. Poleg 

omenjenega zvočnega primera je na voljo za poslušanje še priredba angleškega kanona Barčica 

plava, ki je prav tako delo omenjenega skladatelja, izvajata pa jo Godalni kvartet Feguš in 

dekliški pevski zbor Carmina Slovenica (Pesek, 2013).  

 

Ivo Kopecky (1947) 

Ivo Kopecky je pedagog, skladatelj in poustvarjalec – izvajalec. Akademijo za glasbo je končal 

v Ljubljani leta 1970, nato se je podiplomsko izobraževal na Fakulteti glasbenih umetnosti v 

Novem Sadu in dosegel naziv magistra kompozicije. Deloval je kot asistent za področje 

kompozicije na Pedagoški fakulteti mariborske univerze in bil vodja elektroakustičnega 

laboratorija na oddelku Glasbena pedagogika. Zanj je značilno ukvarjanje z novimi metodami 

uvajanja računalnika v glasbo kot učnega pripomočka pri praktičnih glasbenih predmetih. Kot 

pravi sam (Križnar in Pinter, 1997), elektronika ni vse, saj le poskuša simulirati naravne 

inštrumente oziroma zvoke ter šume. Seveda so prednosti, ki nam jih omogoča uporaba 

računalnika v glasbi v kombinaciji s samplerjem, synthesizerji in z moduli, za lastno kreativnost 

zelo velike, vendar je živa glasba zanj unikatna. Med njegova najpomembnejša dela sodijo 
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Sonata za trobento in klavir, Tema z variacijami za pozavno in klavir, Zeleni kristali za klarinet 

in klavir, suita za deset inštrumentov Snežna kraljica, Suita modernih plesov za blok flavte in 

continuo in Simfonija za veliki simfonični orkester. 

 

Skladatelj Ivo Kopecky je v didaktičnih gradivih A. Pesek (2013) za četrti razred zastopan kot 

avtor priredbe klavirske spremljave za otroško šaljivko Kin kaj ku. Delo je namenjeno 

poslušanju.  

 

Marjan Šijanec (1950) 

Marjan Šijanec je eden tistih slovenskih skladateljev, ki se največ posveča računalniški in 

elektroakustični glasbi. Leta 1978 je na ljubljanski Akademiji za glasbo diplomiral iz 

kompozicije, nato pa skladateljsko pot nadaljeval na področju elektroakustične glasbe in 

računalniškega programiranja. V ta namen se je izpopolnjeval na Radiu Beograd in Inštitutu za 

nuklearno fiziko v Vinči. Njegova ustvarjalnost je zaradi vključevanja elektronske in 

elektroakustične glasbe postmodernistična, informacijska. Sodi med pionirje računalniške 

glasbe v nekdanji Jugoslaviji in v Sloveniji. Kot glasbeni pedagog je služboval na srednji 

glasbeni šoli dr. Vojislav Vučković v Beogradu, bil glasbeni sodelavec elektronskega studia in 

dramske redakcije Radia Beograd, umetniški vodja in izvajalec ansambla Druga nova glasba in 

mentor ter dirigent komornega ansambla Musica viva. Po vrnitvi v Maribor je bil najprej 

svetovalec za glasbo pri ZKO Maribor in nato vodja mariborske enote Sazas-a. Danes deluje 

kot svobodni umetnik. Njegova dela v glavnem izvajajo na festivalih in prireditvah za sodobno 

in eksperimentalno glasbo doma in tujini (Koter, 2012). Svoj opus deli na tradicionalno, 

elektroakustično in algoritemsko glasbo. Poleg tega je avtor računalniških priredb opernih arij, 

zborovskih skladb in samospevov ter glasbe za gledališče in radio. Njegova pomembna dela so 

Miraggio, simfonija za simfonični orkester (1978), Slika za mešani zbor in tolkala (1983), 

Komorna glasba za godala (1983, rev. 1996) in druga. Primeri multimedijske glasbe so The 

dance of glass balerinas za 7 x 7 kristalnih kozarcev in analogni sintetizator (1984), Random 

Toccatta (prvo algoritemsko delo pri nas), cikel dvanajstih skladb pod skupnim naslovom 

Music of cosmic models (1987‒2006) (prav tam).  

 

V didaktičnih gradivih A. Pesek (2013) je prvič omenjen v četrtem razredu kot avtor skladbe 

za orgle Misolaso, namenjene glasbeni dejavnosti poslušanja. Ob poslušanju naj bi učenci s 

prstom ritmično spremljali potek skladbe. 

 

V petem razredu naj bi učenci bolje spoznali skladatelja Marjana Šijanca, predvsem njegovo 

ukvarjanje z računalniško glasbo, in poslušali njegova zvočna primera (odlomek iz skladbe 

Glasba ognja in skladbo Kratek film). Skladbo Kratek film naj bi tudi gibno in likovno izrazili 

(ustvarjanje). Omenjen je še kot avtor priredbe avstrijske ljudske pesmi Wahre Freundschaft 

(Pravo prijateljstvo) (Pesek, 2012). 

 

V šestem razredu je skladatelj Marjan Šijanec zastopan kot avtor inštrumentalne priredbe 

ljudske pesmi Regiment po cesti gre. Skladba je namenjena poslušanju, ob njej pa se učenci 

seznanjajo z zvoki tolkal. Glasbeno dejavnost poslušanja učenci urijo tudi s poslušanjem 

zvočnega primera Snežinke, bele zvezdice, ki ga je prav tako priredil skladatelj Marjan Šijanec. 

Dodana sta notni zapis pesmi in besedilo, zato je pesem namenjena tudi izvajanju. Kot zadnja 

zvočna primera skladatelja v tem razredu sta poslušanju namenjeni: priredba pesmi skladatelja 

Richarda Rodgersa Do – re – mi ter priredba izštevanke Ekate pekate (Pesek, 2013).  

 

V devetem razredu je skladatelj Marjan Šijanec zastopan kot avtor priredbe znamenite opere 

Dido in Enej, ki velja za najpomembnejšo angleško opero 17. stoletja. Omenjen je še kot avtor 



40 
 

priredbe dela Hvalnica pomladnemu dnevu, katere avtor je skladatelj Marc-Antoine Charpentier 

(Pesek, 2007).  

 

Blaž Rojko (1965) 

Skladatelj Blaž Rojko deluje kot samostojni kulturni delavec. Ustvarjalen je predvsem na 

področju za najmlajše, saj je bil dolgo časa vzgojitelj predšolskih otrok. Kot glasbeni praktik je 

igral pozavno in bil zborovodja moškega pevskega zbora Zarja. Vodi številne seminarje in 

delavnice za delo z otroki in Orffovimi inštrumenti. V letih od 1993 do 1997 je izdal zbirke 

učbenikov in priročnikov: zbirke Zapojmo in zaigrajmo na Orffove inštrumente in Narodne z 

Orffovimi inštrumenti 1, 2 in 3. Zanj je glasbena ustvarjalnost to, da skuša v eno združiti 

pridobljeno znanje in izkušnje iz otroškega sveta, znanje iz glasbenega sveta in svojo dušo 

(Križnar in Pinter, 1997).  

 

Skladatelj Blaž Rojko je avtor številnih priredb, kar nedvomno dokazuje njegov prispevek v 

didaktičnih gradivih A. Pesek. Številne priredbe so v gradivih za četrti (npr. priredbe za pesmi 

Sijaj, sijaj, sončece, Posekaj, fantič, smrečico, Barčica) (Pesek, 2013), peti (npr. priredbe za 

pesmi Dan ljubezni, Lejsarjov malen, Žabe) (Pesek, 2012), šesti (npr. priredbe za pesmi Svetlo 

sonce se je skrilo, Ena ptička priletela, Pleši, pleši) (Pesek, 2013) in sedmi razred (O, Fortuna, 

Moja mati kuha kafe, Saltarello, Sarabanda) (Pesek, 2008). Pesmi so opremljene z notnimi 

zapisi in namenjene izvajanju.  

 

Nenad Firšt (1964) 

Skladatelj Nenad Firšt je sicer rojen v Zagrebu, vendar stalno deluje na Slovenskem. Na 

ljubljanski Akademiji za glasbo je zaključil študij kompozicije, ukvarja pa se tudi z igranjem 

violine (izpopolnjeval se je v Franciji in na Madžarskem) in dirigiranjem. Bil je predsednik 

Glasbene mladine Slovenije, od leta 1988 pa je umetniški vodja in dirigent Celjskega godalnega 

orkestra. Je predvsem ustvarjalec večjih koncertantnih del. S krstnimi izvedbami je redno 

prisoten na koncertih koncertnega ateljeja društva slovenskih skladateljev in Nočeh slovenskih 

skladateljev. Njegova najvidnejša dela so Satiricon za komorni zbor, Pot za mešani zbor, tolkala 

in godala, Koncert za violino in orkester, Nekaj divjega za violino solo, Concertino za kontrabas 

in komorni orkester, Koncert za violončelo in orkester, Ssss – variacije za violo in kontrabas 

(Križnar in Pinter, 1997).  

 

Skladatelj Nenad Firšt je v didaktičnih gradivih A. Pesek (2008) zastopan v sedmem razredu. 

Navedeno je, da gre za sodobnega slovenskega skladatelja, ki ga je navdušila najdba domnevno 

najstarejšega glasbila na svetu, paleolitske piščali. V ta namen je napisal skladbo Glasba divjih 

bab. Ob tem pa komentira, da mu je ustvarjanje glasbe za domnevno najstarejše glasbilo 

pomenilo velik izziv, saj se je lahko poigraval z do tedaj nikoli slišanimi zvoki (prav tam).  

 

Milko Lazar (1965) 

Skladatelj, saksofonist in aranžer Milko Lazar deluje v Ljubljani in drugod. Srednjo šolo je 

končal v Mariboru (klavir in saksofon), nato pa je na graški Visoki glasbeni šoli študiral klavir 

in saksofon (klasični in jazzovski). Usmeril se je v jazzovsko in improvizirano glasbo. Kot 

skladatelj, aranžer in saksofonist je s tovrstno glasbo posnel nekaj plošč. Gostoval je na številnih 

jazzovskih festivalih, kot so: Wroclaw, Bern, Ljubljana, Zagreb, Dunaj, Leverkusen. Od leta 

1986 do leta 1994 je profesionalno deloval v Big bandu, od leta 1994 pa še vedno ostaja njihov 

član, vendar le kot samostojni kulturni delavec. Udejstvuje se tudi kot dirigent in interpret 

baročne glasbe na čembalu. Njegova diskografija obsega šest samostojnih plošč. Je avtor glasbe 

za video projekte in inštalacije, scenske glasbe za gledališče in filmske glasbe (Križnar in Pinter, 
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1997). Sam pravi (prav tam), da se v glasbi za film in gledališče združujeta njegovo ustvarjalno 

in poustvarjalno razmerje med resno in jazzovsko glasbo.  

 

V didaktičnih gradivih za deveti razred je zastopan kot glasbenik 20. stoletja in dobitnik 

Prešernove nagrade s področja glasbe (prejel jo je leta 2005). V učbeniku (Pesek, 2007) je 

omenjeno, da se v nekaterih njegovih delih odražajo jazzovski vplivi.  

 

 

Sledeče skladatelje in nekatera njihova dela smo opisali že v podpoglavju o didaktičnih gradivih 

B. Oblak, v nadaljevanju pa se bomo posvetili deležu teh skladateljev in njihovih del v 

didaktičnih gradivih A. Pesek.  

 

Skladatelji, ki so obravnavani v učbenikih B. Oblak in A. Pesek: 

 

1. Karol Pahor (1896‒1974) 

2. Matija Bravničar (1897‒1977) 

3. Lucijan Marija Škerjanc  

(1900‒1973) 

4. Blaž Arnič (1901‒1970) 

5. Danilo Švara (1902‒1981) 

6. Vilko Ukmar (1905‒1991) 

7. Marjan Kozina (1907‒1966) 

8. Pavel Šivic (1908‒1995) 

9. Radovan Gobec (1909‒1995) 

10. Marijan Lipovšek (1910‒1995) 

11. Janez Kuhar (1911‒1997) 

12. Bojan Adamič (1912‒1995) 

13. Rado Simoniti (1914‒1981) 

14. Primož Ramovš (1921‒1999) 

15. Zvonimir Ciglič (1921‒2006) 

16. Uroš Krek (1922‒2008) 

17. Janez Bitenc (1925‒2005) 

18. Janez Matičič (1926) 

19. Pavle Merkù (1927‒2014) 

20. Jakob Jež (1928) 

21. Urban Koder (1928) 

22. Slavko Avsenik (1929) 

23. Mojmir Sepe (1930) 

24. Borut Lesjak (1931‒1995) 

25. Dane Škerl (1931‒2002) 

26. Alojz Srebotnjak (1931‒2010) 

27. Ivo Petrič (1931) 

28. Igor Štuhec (1932) 

29. Darijan Božič (1933) 

30. Igor Dekleva (1933) 

31. Janez Gregorc (1934‒2012) 

32. Božidar Kos (1934) 

33. Vinko Globokar (1934) 

34. Lojze Lebič (1934) 

35. Jože Privšek (1937‒1998) 

36. Petar Ugrin (1944‒2001) 

37. Tomaž Habe (1947) 

38. Jani Golob (1948) 

39. Maks Strmčnik (1948) 

40. Aldo Kumar (1954) 

41. Brina Ježa Brezavšček (1957)

 

Za podrobnejši opis njihovega deleža v didaktičnih gradivih A. Pesek smo izbrali le nekatere 

(tiste, ki smo jih vključili tudi v podrobnejšo predstavitev skladateljev in njihovih del v 

didaktičnih gradivih B. Oblak). Osredotočili smo se na didaktični vidik, torej na njihov delež, 

zastopanost v gradivih (kako so zastopani, na katerih področjih glasbenih dejavnosti, s katerim 

glasbenim primerom). Zaradi vključitve istih skladateljev v podpoglavje o didaktičnih gradivih 

B. Oblak njihovega življenja in drugih zanimivosti nismo še enkrat opisovali.  

 

Jani Golob (1948) 

Skladatelj Jani Golob je v didaktičnih gradivih A. Pesek zastopan v več razredih, in sicer v 

tretjem, šestem, sedmem in devetem razredu. Prvič je omenjen kot avtor pesmi, namenjene 

poslušanju in petju, z naslovom Krof. V pomoč sta dodana besedilo in notni zapis pesmi. Pesem 

je del enote Preoblecimo se v pustne šeme, v kateri sta osnovna cilja razlikovanje orkestrskih 

in ljudskih glasbil ter spoznavanje in izvajanje ljudskega plesa in igre (Pesek, 2003). V 
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priročniku (prav tam) je naveden tudi predlog za ustvarjanje, in sicer da učenci k pesmi Krof 

ustvarijo instrumentalno spremljavo.  

 

V šestem razredu se učenci seznanijo z inštrumentalno glasbo, med drugim tudi s simfonijo. V 

ta namen je podana Golobova skladba Simfoniada, ki je namenjena poslušanju. Poleg tega je 

skladatelj Jani Golob omenjen kot avtor priredbe pesmi skladatelja Gustava Ipavca Le predi, 

dekle, predi, avtor priredbe ljudske pesmi Če študent na rajžo gre in avtor priredbe prekmurske 

ljudske pesmi Ne ouri, ne sejaj. Vse so dostopne z zvočnimi primeri, priloženimi didaktičnim 

gradivom A. Pesek za šesti razred (Pesek, 2013).  

 

V sedmem razredu je med pesmimi iz pesmarice delo z naslovom O, Fortuna (iz kantate 

Carmina Burana). Njegov avtor je sicer skladatelj Carl Orff, skladatelj Jani Golob pa je 

podpisan kot avtor vokalnega dvoglasja. Naslednja pesem iz iste pesmarice, Čez goro pomlad 

hiti, je delo skladatelja Johanna Sebastiana Bacha, klavirsko spremljavo zanjo pa je napisal 

skladatelj Jani Golob (Pesek, 2008).  

 

V devetem razredu je skladatelj Jani Golob zastopan kot glasbenik druge polovice 20. stoletja 

in avtor glasbe iz filma Poletje v školjki (Pesek, 2007).  

 

Pavle Merkù (1927‒2014) 

Skladatelj Pavle Merkù je omenjen kot skladatelj, ki je deloval v sosednji deželi (Italiji). V učni 

enoti K Slovencem v sosednje dežele (Pesek, 2003) naj bi ga učenci spoznali in svoje znanje 

podkrepili s poslušanjem njegove priredbe slovenske ljudske pesmi Ali Sijaj, sijaj, sonce, ki jo 

je priredil prav on.  

 

Aldo Kumar (1954) 

Skladatelj Aldo Kumar je v didaktičnih gradivih za šesti razred zastopan kot avtor dela Dajte, 

dajte iz Istrske suite. Delo je namenjeno pozornemu poslušanju in prepoznavanju vrste 

izvajalcev (mešani pevski zbor) (Pesek, 2013).  

 

Lojze Lebič (1934) 

Skladatelj Lojze Lebič je zastopan v didaktičnih gradivih za šesti, sedmi in deveti razred. V 

učbeniku za šesti razred (Pesek, 2008) je omenjen kot avtor pesmi Fčelica zleteila. Učenci se 

ob zapisni pesmi seznanijo s partituro za moški pevski zbor. 

 

V sedmem razredu imajo učenci možnost prisluhniti njegovemu delu Meglice dol popadajo iz 

skladbe Od blizu in daleč (Pesek, 2008).  

 

V devetem razredu je zastopan kot predstavnik generacije, združene v skupini Pro musica viva, 

in Prešernov nagrajenec s področja glasbe (nagrado je dobil leta 1994) (Pesek, 2007). 

 

Dane Škerl (1931‒2002) 

Skladatelj Dane Škerl je v šestem razredu zastopan kot pomemben skladatelj simfoničnih del 

(Pesek, 2013).   

 

Tomaž Habe (1947)  

Skladatelj Tomaž Habe je zastopan v sedmem razredu kot avtor slovenskega besedila za delo 

Pomlad iz Štirih letnih časov, ki je sicer delo skladatelja Antonia Vivaldija. Pesem je namenjena 

poslušanju in izvajanju (Pesek, 2008).  
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Skladatelji, ki jih bomo omenili v nadaljevanju, so prvič zastopani v didaktičnih gradivih A. 

Pesek za deveti razred. Izpostavljeni so kot pomembni slovenski skladatelji, pri čemer njihova 

dela niso navedena.  

 

Vinko Globokar (1934) 

Vinko Globokar je zastopan kot slovenski skladatelj, ki deluje v tujini (v Parizu) in je 

mednarodno priznan. Med drugim gre za dobitnika Prešernove nagrade s področja glasbe 

(Pesek, 2007).  

 

Janez Matičič (1926) 

Tudi skladatelj Janez Matičič je mednarodno uveljavljen skladatelj in prav tako kot skladatelj 

Vinko Globokar deluje v Parizu (Pesek, 2007). 

 

Božidar Kos (1934) 

Skladatelj Božidar Kos deluje v Sydneyju in je prav tako mednarodno znan skladatelj (Pesek, 

2007).  

 

Jakob Jež (1928) 

Skladatelj Jakob Jež je zastopan kot predstavnik mlajše generacije skladateljev in član skupine 

Pro musica viva. Tudi on spada med dobitnike Prešernove nagrade s področja glasbe, ki jo je 

prejel leta 1991 (Pesek, 2007).   

 

Ivo Petrić (1931) 

Skladatelj Ivo Petrić je omenjen kot član skupine Pro musica viva (Pesek, 2009).  

 

Alojz Srebotnjak (1931‒2010) 

Skladatelj Alojz Srebotnjak je zastopan kot član skupine Pro musica viva in ob tem kot 

predstavnik mlajše generacije. Leta 1999 je prejel Prešernovo nagrado s področja glasbe (Pesek, 

2007).  

 

Igor Štuhec (1932) 

Skladatelj Igor Štuhec sodi med skladatelje mlajše generacije, bil pa je tudi član Pro musice 

vive (Pesek, 2007).  

 

Darijan Božič (1933) 

Skladatelj Darijan Božič je zastopan kot predstavnik mlajše generacije skladateljev in član 

skupine Pro musica viva. Omenjeno je, da se v nekaterih njegovih delih odražajo jazzovski 

vplivi (Pesek, 2007). 

  

Zvonimir Ciglič (1921‒2006) 

Skladatelj Zvonimir Ciglič je zastopan kot glasbenik 20. stoletja (Pesek, 2007).  

 

Primož Ramovš (1921‒1999) 

Skladatelj Primož Ramovš je zastopan kot glasbenik 20. stoletja in Prešernov nagrajenec leta 

1983. Omenjeno je njegovo delo Sinfonietta (Pesek, 2007).   

 

Uroš Krek (1922‒2008) 

Skladatelj Uroš Krek je omenjen kot glasbenik 20. stoletja in dobitnik Prešernove nagrade, ki 

jo je prejel leta 1992 (Pesek, 2007).  
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Brina Jež Brezavšček (1957) 

Skladateljica Brina Jež Brezavšček je zastopana v zaključni enoti Glasba in ples. Omenjena je 

kot avtorica skladbe za elektronsko glasbo Earth – Zemlja (Pesek, 2007).  

 
 

S podrobnim pregledom didaktičnih gradiv B. Oblak in A. Pesek smo predstavili številne 

skladateljice in skladatelje, ki so s svojimi deli pomembno vplivali in še vplivajo na razvoj 

glasbe na Slovenskem. Ob analizi njihove zastopanosti v učbenikih ugotavljamo, da je sodobna 

glasba vključena v načrtovanje glasbene umetnosti, vendar je v primerjavi z glasbo drugih 

obdobij premalo zastopana. Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) nas sicer spodbuja k 

poznavanju glasbe vseh obdobij, kar je tudi opredeljeno v cilju: 

 poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega 

jezika.  

Tudi predhodni Učni načrt za glasbeno vzgojo (2004) je opredeljeval potrebo po poznavanju 

glasbene literature s ciljem:  

 odkrivati zakladnico glasbene literature, njene ustvarjalce in poustvarjalce.  

Dejstvo je, da moramo v vzgojno-izobraževalni proces vključiti glasbo vseh obdobij, med 

katera sodi tudi sodobna glasba. Ugotavljamo, da je delež sodobne glasbe v didaktičnih gradivih 

zastopan s številnimi primeri. Avtorji sodobne glasbe so obsežno zastopani in v kakovostnem 

didaktičnem kontekstu. Skladatelji so vključeni v različne dejavnosti, z različnimi skladbami, s 

primeri, ki sem jih navedla v posamičnih opisih skladateljev. Če primerjamo gradiva ene in 

druge avtorice, je z izpisanega seznama avtorjev jasno razvidno, da se zastopanost razlikuje po 

kvantiteti. V didaktičnih gradivih B. Oblak je zastopanih 82 skladateljev, ki smo jih opredelili 

kot tiste, ki so posebej pomembni za razvoj glasbe sodobnega obdobja na Slovenskem, medtem 

ko je v didaktičnih gradivih A. Pesek teh skladateljev manj, in sicer 62. Nekatere je mogoče 

zaslediti v didaktičnih gradivih B. Oblak, pa jih ni v gradivih A. Pesek in obratno – zastopani 

so v didaktičnih gradivih A. Pesek, a ne v gradivih B. Oblak. Skladateljev, ki se pojavijo tako 

v gradivih B. Oblak kot v gradivih A. Pesek, je 41. 

 

Primerjava sodobne glasbe z didaktičnega vidika obeh avtoric ne kaže razlik v kvaliteti 

didaktičnih gradiv ene in druge avtorice. V didaktičnih gradivih B. Oblak izpostavljamo 

vključenost številnih skladateljev sodobnega obdobja, ki pa niso le omenjeni, pač pa v glavnem 

tudi na kratko opisani in zastopani z deli. Skladatelji so s svojimi deli, kljub temu da je 

poglobljena obravnava sodobne glasbe predvidena šele za tretje triletje, prisotni že v nižjih 

razredih, npr. Jakob Jež, Tomaž Habe in Pavle Merkù so prvič zastopani že v prvem razredu. 

Gre za večjo zastopanost slovenskih skladateljev, zastopani pa so tudi nekateri tuji skladatelji.  

V gradivih A. Pesek je zastopanih manj skladateljev, vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da so 

predstavitve posameznih skladateljev zelo pregledne – opremljene z osnovnimi podatki o 

skladatelju in njegovimi najpomembnejšimi deli. Na področju sodobne glasbe velja izpostaviti, 

da so sodobni skladatelji močneje zastopani šele pozneje, v višjih razredih, in ne že od prvega 

razreda. Ob tem tudi izpostavljamo, da je velik poudarek na tujih skladateljih in prekomerni 

zastopanosti določenih skladateljev, npr. Roberta Novaka in same avtorice učbenika A. Pesek.  

 

Zastopanost sodobnih skladateljev v didaktičnih gradivih v odnosu do ciljev iz Učnega načrta 

za glasbeno vzgojo (2011) je pri obeh avtoricah ustrezna. Avtorici skušata z zanimivimi 

vsebinami in predlogi za pestro oblikovane učne enote pri učencih vzbujati in vzdrževati 

radovednost. Tako skrbita za aktiven odnos do glasbe, kar je pri razumevanju in ustvarjanju 

(tudi) sodobne glasbe še posebej pomembno. Raznoliko gradivo omogoča razvijanje 

občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter oblikovanje pozitivnega odnosa do 
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nacionalne in svetovne glasbene dediščine. To učencem pomaga tudi pri razvijanju pozitivnih 

stališč do sodobne glasbe. Poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev obe 

avtorici omogočata s številnimi predlaganimi zvočnimi primeri. V zvezi s tem B. Oblak navaja 

več glasbene literature sodobne glasbe. V gradivih pogosto omenjata pogovor o doživljanju 

posameznega dela, kar je pomembno za razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe. 

Avtorici didaktičnih gradiv s predlogi za poslušanje zvočnih posnetkov sodobne glasbe 

prispevata k vzgoji za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja in preprečevanju 

zvočne onesnaženosti. Ob tem učence seznanjata z uporabo glasbenih virov, interaktivnih 

medijev in sodobne tehnologije. Sodobni tehnologiji je v gradivih B. Oblak namenjeno prav 

posebno poglavje, kar se nam zdi glede na razširjenost zelo pomembno. Nekoliko manj 

pozornosti B. Oblak posveča novim pojmom, ki pa so posebej izpostavljeni in razloženi v 

gradivih A. Pesek. 

 

Avtorici didaktičnih gradiv pri priporočilih dosledno upoštevata, da je v vzgojno-izobraževalni 

proces potrebno vključevati vse glasbene dejavnosti, torej glasbeno dejavnost poslušanja, 

izvajanja in ustvarjanja (glasbene dejavnosti so podrobneje opisane v tretjem poglavju). S tega 

vidika je v njunih didaktičnih gradivih zastopanost v odnosu do glasbenih dejavnostih primerna, 

saj vključujeta primere sodobne glasbene literature pri različnih glasbenih dejavnostih. Z 

načrtovanimi glasbenimi dejavnostmi spodbujata doživljanje in izražanje glasbe, skrbita za 

razvoj sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku, skrbita tudi za povezovanje 

glasbe z drugimi umetnostmi in različnimi predmetnimi področji (npr. z izražanjem doživetij 

ob poslušanju določenega zvočnega primera skozi gibalno-rajalno, likovno, plesno ali besedno 

izražanje doživetij in predstav).  

 

Ne glede na izpostavljene prednosti in slabosti didaktičnih gradiv ene in druge avtorice se 

moramo zavedati, da je v vzgojno-izobraževalnem procesu nadvse pomembna vloga učitelja, 

ki »se kaže v strokovnem, avtonomnem in fleksibilnem načrtovanju, izvajanju in evalviranju 

vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerem smiselno prepleta cilje ter glasbene dejavnosti, 

vsebine ter metode in oblike učenja in poučevanja« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 

15). Predlogi iz didaktičnih gradiv opisanih avtoric so mu pri načrtovanju le v pomoč, z lastno 

angažiranostjo pa lahko doseže še veliko več. 
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3 POUK GLASBENE UMETNOSTI 
 

3.1 Učni načrt za glasbeno umetnost 
 

»Pravi učitelj pozna in uporablja svoj učni načrt kot dirigent partituro svoje simfonije.«  

(Rösner, v Strmčnik, 2001, str. 257) 

 

Za kakovostno strokovno uresničevanje učnega načrta je nujno njegovo pravilno pojmovanje 

in dobro razumevanje. Realizacija glasbenega pouka v skladu z učnim načrtom je odvisna tudi 

od učiteljeve strokovne usposobljenosti ter pozitivnih ali negativnih stališč učitelja do učnega 

načrta. Rezultati raziskave (Doles, 2006) so pokazali, da je večina anketiranih učiteljev mnenja, 

da so dobro seznanjeni z učnim načrtom za glasbeno umetnost. Učitelji se zavedajo, da je 

dosledno uresničevanje učnega načrta pogoj za učenčev glasbeni razvoj, zato jih večina realizira 

glasbeni pouk v skladu z njim. Na drugi strani se je veliko anketirancev strinjalo, da učitelji 

potrebujejo več strokovnega znanja za uspešno uresničevanje učnega načrta za glasbeno 

umetnost.  

 

Uspešno uresničevanje učnega načrta za glasbeno umetnost je nujno, saj, kot pravi Campbell 

(2004), glasbeno izobraževanje otrok ni modna muha. Že starši naj bi se po najboljših močeh 

potrudili in otroku ponudili najbogatejše in najprimernejše okolje, polno spodbud, v prihodnje 

pa naj bi za to poskrbela tudi šola. Pomembnost zgodnjega uvajanja glasbene umetnosti je 

razvidna tudi iz dejstva, da je prav v nižjih razredih osnovne šole temu predmetu namenjenih 

največ ur. V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je namreč že na začetku navedeno, koliko 

ur je namenjenih glasbeni umetnosti v posameznem razredu. Po veljavnem Učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo (2011) je v 1., 2. in 3. razredu glasbeni umetnosti namenjenih po 70 ur v 

vsakem razredu, v 4. in 5. razredu po 52,5 ur, v 6., 7. in 8. razredu po 35 ur, v 9. pa le 32 ur, kar 

je skupaj v vseh razredih 452 šolskih ur. Iz navedenega je razvidno, da število ur z leti upada, 

kar nas seznanja s tem, da je zelo pomembno, da v vzgojno-izobraževalni proces že od začetka, 

ko imamo na voljo največje število ur, vključujemo raznovrstno glasbo, glasbo različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov, kamor sodi tudi sodobna glasba.  

  

V opredelitvi predmeta v sklopu Učnega načrta za glasbeno vzgojo (2011, str. 4) je zapisano, 

da »glasbena vzgoja ponuja učencu temeljne izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe 

v medijih in na prireditvah«. Navedeno je še posebej pomembno, če upoštevamo, da smo v 

sodobnem času izpostavljeni obilici glasbene ponudbe, ki prerašča v zasičenost zvočnega 

okolja. Posledično je pomembno, da znamo glasbo kritično izbirati za različne potrebe in 

priložnosti. S tem se ujemajo v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) zapisani cilji razvijanja 

estetske občutljivosti za umetniške vrednote in ekologijo zvočnega okolja ter aktivno in 

selektivno poslušanje glasbenih vsebin. V splošnem glasbenem izobraževanju je torej 

pomembno, da učitelj vključuje kakovostno glasbo različnih obdobij, zvrsti in žanrov. Učni 

načrt za glasbeno vzgojo (prav tam) v praksi podpira sodobno procesno-razvojno in ciljno 

naravnanost načrtovanja. Procesi glasbenega učenja in poučevanja so usmerjeni k razvoju 

posameznikovih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj ter posledično spodbujajo razvoj 

glasbenega doživljanja in mišljenja. Cilji, ki so zapisani v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo 

(prav tam), posegajo na afektivno, kognitivno in psihomotorično področje posameznikovega 

razvoja. Kljub temu naravnanost globalnih ciljev in konstruktivistični način poučevanja in 

učenja od učitelja zahtevata aktivnost in ustvarjalnost pri načrtovanju, opredeljevanju in 

uresničevanju operativnih ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa (Oblak, 2006).  
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Učitelj lahko vključuje seznanjanje z različnimi glasbenimi zvrstmi in žanri, tako tudi s sodobno 

glasbo, že z uresničevanjem splošnih ciljev predmeta, ki so sledeči: 

 spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi (poslušanje, 

izvajanje, ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev, 

 vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe, 

 sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

 oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, 

 razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo 

tudi izvajajo, 

 poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega 

jezika, 

 razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe, 

 spodbujanje estetskega razvoj z dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja, 

 vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja 

zvočne onesnaženosti, 

 razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela, 

 razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku, 

 gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav, 

 povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi predmetnimi področji, 

 usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in zunajšolskem 

udejstvovanju, 

 ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega razvoja, 

 razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije, 

 spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo 

in duha (glasbena terapija), 

 razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno 

zrelost otrok (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 5).  

 

Navedeni cilji se lahko navezujejo na sodobno glasbo oz. vse lahko povežemo s primeri 

sodobne glasbe in jih na ta način vključimo v vzgojno-izobraževalni proces. V primerjavi s 

predhodno veljavnim Učnim načrtom za glasbeno vzgojo (2004) so cilji razširjeni na svetovno 

glasbeno kulturo, ne le na evropsko, kar pomeni, da imajo učitelji pri izbiri še več možnosti. 

Splošni cilji predmeta so v učnem načrtu razčlenjeni na obvezne in izbirne operativne cilje. 

Cilji zajemajo tri področja glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter se med 

seboj prepletajo. Obvezni cilji so potrebni za splošno izobrazbo ob končanju osnovne šole in te 

morajo doseči vsi učenci. Izbirni cilji opredeljujejo poglobljena ali dodatna znanja, ki jih učitelj 

obravnava po svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011). Cilji so navedeni za posamezno triletje; ločeno zapisani so le nekateri cilji, ki 

naj bi jih učenci dosegli v zadnjem triletju, torej v 7., 8. in 9. razredu. Za seznanjanje z 

različnimi glasbenimi zvrstmi in žanri, tako tudi s sodobno glasbo, so pomembne predvsem 

izkušnje na področju poslušanja. Cilje seznanjanja s sodobno glasbo dosegamo skozi vertikalo 

osnovnošolskega izobraževanja, še zlasti pa z uresničevanjem ciljev v devetem razredu. Med 

temi so za vse tri glasbene dejavnosti, izvajanje, poslušanje in ustvarjanje, posebej izpostavljeni 

naslednji:  

 Izvajajo domačo in tujo ljudsko in umetno glasbo iz obdobja 20. in 21. stoletja. 

 Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja in predstave o izbrani glasbi 20. in 21. stoletja 

v drugih umetnostnih zvrsteh. 
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 S poslušanjem prepoznavajo, primerjajo, ugotavljajo, vrednotijo temeljne značilnosti 

glasbe 20. in 21. stoletja. 

 Razumejo in uporabljajo glasbene pojme: impresionizem – celotonska lestvica, 

disonanca, ekspresionizem – dvanajsttonska vrsta, serija, neoklasicizem, neobarok, 

folklorizem, etnomuzikologija; nova glasba, avantgarda, tonalna glasba, atonalna 

glasba, zvočni grozdi; elektronska (elektroakustična) glasba, eksperimentalna glasba, 

improvizirana glasba; jazz, popularna, plesna, narodno-zabavna glasba (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011, str. 10‒11). 

 

Med navedenimi glasbenimi pojmi ne zasledimo pojma sodobna glasba, kljub temu pa lahko 

glede na opredelitev, da je sodobna glasba »naziv za katerokoli glasbo, ki nastaja v svojem 

času« (Gligo, 2012, str. 312), pojem razumemo in obravnavamo kot glasbo sedanjosti, torej 

glasbo 20. in 21. stoletja. V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je namreč poudarek na 

obravnavanju glasbe različnih obdobij, kar še natančneje opredeljuje predhodno veljavni Učni 

načrt za glasbeno vzgojo (2004). Kot navaja B. Oblak (2000, str. 10) »[g]lasbeno vzgojo v 

zadnjem triletju osnovne šole povezuje v učnem načrtu skupni okvirni naslov Od glasbenih 

izkušenj k razumevanju glasbe in njenega razvoja«. V šestem razredu se začne z obravnavo 

začetkov glasbe in v devetem zaključi z glasbeno sedanjostjo v Sloveniji.  

 

Posamezni cilji so pomembni predvsem za oblikovanje pozitivnih stališč do sodobne glasbe. 

To sta na primer naslednja cilja, med katerima je prvi predviden za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje, drugi pa za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje:  

 Poznajo in obiščejo glasbene ustanove v bližnji okolici  (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 

2011, str. 7).  

 Poznajo in obiščejo glasbene ustanove: glasbeno šolo, ljudske godce in društva, ki se 

ukvarjajo z ljudsko glasbo, glasbene prireditve, Slovensko filharmonijo in Cankarjev 

dom ali SNG (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 9).  

 

V primerjavi s predhodnim Učnim načrtom za glasbeno vzgojo (2004) v obstoječem Učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo (2011) učne vsebine v sklopu tega poglavja niso predlagane, medtem 

ko so v predhodnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2004) predlagane in celo ločene po 

razredih.  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) opredeljuje standarde znanja za posamezna triletja ter 

didaktična priporočila, ki so natančno opisana in učiteljem v veliko pomoč pri načrtovanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa.  

 

Standardi znanja so v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) navedeni v sklopu treh 

preglednic in jasno opredeljujejo, kateri standardi so minimalni (označeni so s poudarjenim 

tiskom). Kot primer minimalnega standarda znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

je naslednji: 

 Učenec se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju (Učni 

načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 12).  

Navedeni standard opozarja na pomembnost zgodnjega seznanjanja z glasbo in je ustrezno 

opredeljen kot minimalni standard znanja.  

 

Poglavje Didaktična priporočila je v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) najobsežnejše. 

V okviru tega gre posebej izpostaviti predlagane učne teme, ki so navedene v okviru 

podpoglavja Uresničevanje ciljev predmeta. Gre torej za predlagane učne teme, ni pa učnih 

enot, kot so sicer v predhodnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo 2004 (pod poglavjem 
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Operativni cilji predmeta). Poglavje Didaktična priporočila je razdeljeno na več podpoglavij, 

ki jih bomo v nadaljevanju na kratko predstavili in povezali s obravnavano tematiko sodobne 

glasbe.  

 

Uresničevanje ciljev predmeta 

Podpoglavje vključuje številne predloge za dejavnosti, ki so učitelju v pomoč pri uresničevanju 

ciljev predmeta, in je razdeljeno na posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja. Gre za precej 

podrobne opise, ki lahko »opravičujejo« to, da v veljavnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo 

(2011) niso zapisane predlagane učne vsebine. Podrobnejše predloge za uresničevanje ciljev 

določene učne enote najdemo tudi v didaktičnih gradivih, na primer v zgoraj omenjenih 

gradivih B. Oblak in A. Pesek. Didaktična priporočila so navedena zlasti v priročnikih za 

učitelje, v katerih pa je poudarjeno, da gre le za predloge, ki pa jih mora učitelj prilagajati glede 

na zmožnosti, potrebe in interese učencev.  

 

Pri obravnavanju tematike sodobne glasbe je pomembno, da skušamo cilje dosegati s 

kompleksnim načrtovanjem in prepletanjem glasbenih dejavnosti. Upoštevati moramo 

uravnoteženo načrtovanje glasbenih ciljev na prevladujočih področjih afektivnega, 

psihomotoričnega in kognitivnega razvoja. Načrtovanje in uresničevanje dejavnosti in vsebin 

morata biti strokovna, pri tem pa so nam med drugim lahko v pomoč učbeniki. Za dosego učnih 

ciljev iz Učnega načrta za glasbeno vzgojo (2011), povezanih s sodobno glasbo, morajo imeti 

učenci možnost aktivnega sodelovanja pri pouku z različnimi glasbenimi dejavnostmi. 

Glasbene izkušnje naj pridobivajo na področjih izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Učitelj 

mora ob tem poskrbeti za ustrezen izbor glasbenih vsebin (pesmi, skladbe in ostale vsebine) in 

učence spodbujati k aktivnemu sodelovanju. O posameznih glasbenih vsebinah se mora z 

učenci pogovoriti, jih ovrednotiti; če je le mogoče, pa je zaželeno tudi sodelovanje s kulturnimi 

ustanovami, ki omogočajo ogled prireditve s sodobno glasbo ali celo srečanje z ustvarjalci 

sodobne glasbe. Tak način bi marsikoga spodbudil, da bi na glasbeno umetnost začel gledati 

drugače in o njej ne bi sodil le na ravni »mi je všeč« ali »mi ni všeč«. Kot navaja B. Sicherl 

Kafol (2015, str. 69), velja, da »[č]e pristajamo le na raven všečnosti ter izgubljamo aktiven in 

reflektiven odnos do različnih zvrsti glasbe (in drugih področij umetnosti), pristajamo na okus, 

ki vidi umetnost (le) v funkciji različnih aspektov življenja, kot npr. sprostitve, razvedrila, 

poživila itn.«. Z reflektivnim in  ustvarjalnim odnosom do umetnosti (v našem primeru do 

glasbene umetnosti) moramo poskrbeti za njen avtonomni pomen, k čemur pa bosta pripomogla 

ravno aktivno udejstvovanje in sodelovanje pri pouku glasbene umetnosti.  

 

Individualizacija in diferenciacija 

Pri glasbeni umetnosti moramo poskrbeti za to, da učencem prilagajmo pouk (notranja 

diferenciacija) v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe ter pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, kar pa v predhodno veljavnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2004) ni bilo 

izpostavljeno. V skladu z individualnimi potrebami učencev jim ponudimo ustrezen in raznolik 

glasbeni program, različne oblike in metode učenja, glasbene dejavnosti in ustrezne učne 

spodbude (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). Individualizacija in diferenciacija sta v 

obstoječem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) predvideni že z učnimi cilji in vsebinami, 

ki se delijo na obvezne in izbirne. 

 

Z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije lahko vplivamo na pozitiven odnos do 

predmeta in posameznih učnih vsebin, v našem primeru do sodobne glasbe. Tako kot pri 

tematikah drugih učnih enot moramo biti tudi pri poučevanju in učenju o sodobni glasbi  v 

skladu z individualizacijo čim bolj naravnani na to, kar je skupno vsem učencem. Pri obravnavi 

sodobne glasbe to pomeni, da pri pouku glasbene umetnosti kontinuirano vključujemo primere 
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sodobne glasbe in ob večkratnem poslušanju omogočimo poglabljanje doživljanja in 

spoznavanja njenih značilnosti. Učence naj bi seznanili s čim več primeri, vsekakor pa je 

pomembnejša od kvantitete kvaliteta, kar pomeni, da moramo vsak posamezni glasbeni primer 

ovrednotiti in se pogovoriti o njegovih značilnostih ter o značilnostih pisanja skladatelja, ki je 

avtor tega primera. Le s temeljito obravnavo bodo učenci lahko oblikovali pozitiven odnos do 

različne sodobne glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev.  

 

Načelo diferenciacije nas seznanja s pomembnostjo ločevanja učencev, ki se razlikujejo po 

zmožnostih, zanimanjih in potrebah. Običajno so v vsakem razredu prisotni učenci, ki 

obiskujejo glasbeno šolo ali se drugače glasbeno izobražujejo. Med obravnavanjem sodobne 

glasbe se lahko z njimi pogovorimo o skladbah, ki so jih oziroma jih še izvajajo v glasbeni šoli. 

Sodobna glasbena dela, ki jih učenci izvajajo v glasbeni šoli, lahko le-ti predstavijo tudi v 

razredu, kar bo za ostale učence zelo motivirajoče, poleg tega pa bomo upoštevali načelo 

diferenciacije. Na diferenciacijo nas opozarja tudi B. Oblak (2002), ki spodbuja k vključevanju 

raznolikih glasbenih dejavnosti in vsebin ter didaktičnih oblik in metod dela. Ta raznolikost 

didaktičnih pristopov spodbuja pri učencih radovednost, sodelovanje in sprejemanje, hkrati pa 

upošteva različne glasbene interese, zmožnosti in potrebe. Glede na to, da je med glasbenimi 

dejavnostmi pri pouku pogosto tudi petje, moramo predvsem v zadnjem triletju upoštevati, da 

je zlasti za dečke v tem razvojnem obdobju značilna mutacija. Dečke lahko v tem primeru 

povabimo k poustvarjanju glasbenih primerov z igranjem na inštrumente. Pri ustvarjalnem 

izražanju, ki je lahko pri doživljanju sodobnih skladb še posebej zanimivo, učencem ponudimo 

izražanje skozi ubesedovanje, likovne oblike ali gibanje, ples. S prostovoljno izbiro jih 

spodbujamo k izvirnim načinom izražanja (tudi) na področju sodobne glasbe. 

   

Medpredmetne povezave 

Pomembnost povezav izpostavlja Strmčnik (2001, str. 217), ki navaja, da ima vsak učni 

predmet »sistemski značaj in je kot tak le del celostnega sistema učnih predmetov. Temeljiti 

mora na načelni predpostavki, da je šola veliko več kot le vsota učnih predmetov, da morajo 

tudi ti biti v funkciji med- in nadpredmetnih skupnih namenov, ki jih ni mogoče utemeljevati, 

a tudi ne uresničevati le na ravni posameznih učnih predmetov«. Na nujnost posvečanja 

pozornosti medpredmetnim povezavam nas opozarjajo tudi predlogi, ki so navedeni v 

veljavnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) in v katerem jih je v primerjavi s 

predhodno veljavnim Učnim načrtom za glasbeno vzgojo (2004) precej več.  

 

Tako kot pri ostalih učnih enotah so tudi pri obravnavanju sodobne glasbe možne 

medpredmetne povezave na ravni procesov in ciljev učenja ter na ravni vsebin in pojmov. B. 

Sicherl Kafol (2015) navaja, da sodobna načela načrtovanja pouka bolj kot vsebini učenja 

sledijo procesom učenja na ravni učnih strategij. Gre za transfer učnih postopkov, pojmov, 

čustev, stališč, miselnih spretnosti, motivacije itn. Procesni vidik medpredmetnosti je uglašen  

sodobnim pojmovanjem pouka, ki išče odgovore na vprašanji ZAKAJ in KAKO se učiti in se 

uresničuje na podlagi konceptualnega (izhodišče je koncept oziroma načelo védenja), učno-

ciljnega (izhodišče so nameni učenja in poučevanja ali učni cilji – za kognitivno, afektivno in 

psihomotorično področje, ki usmerjajo odločitve za učne postopke, učne vsebine in evalvacijo) 

in procesno-razvojnega kurikularnega modela (izhodišče je vzgojno-izobraževalni proces) 

(prav tam). Učinek medpredmetnih povezav je odvisen od tega, koliko se jih zavedamo, jih 

smotrno načrtujemo in uresničujemo (Oblak, 2002). Na ravni procesov in ciljev učenja je na 

primer pomembno prepoznavanje že slišanih glasbenih primerov sodobne glasbe, njihovih 

skladateljev in glavnih značilnosti, vrednotenje teh primerov, primerjanje z drugimi primeri in 

podobno. Na ravni vsebin in pojmov so povezave glasbene umetnosti s slovenščino in tujimi 

jeziki možne s širjenjem besednega zaklada (npr. aleatorika, improvizacija, dodekafonska 
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tehnika, jazz), prepoznavanjem refrena, kitic, z besednim izražanjem doživetij o slišani skladbi. 

Pri številnih skladbah sodobnega obdobja izstopa zvok, ki ima pomembno vlogo tudi v 

naravoslovju, v primerih sodobne glasbe pa so pogosti tudi šumi. Povezave z likovno 

umetnostjo so prisotne zlasti pri ustvarjanju (likovno izražanje doživetij), prav tako tudi 

povezave s športom (gibalno, plesno izražanje doživetij). Ob podrobnejših opisih skladateljev 

(čas rojstva, na primer med drugo svetovno vojno) se lahko učenci seznanijo z nekaterimi 

zgodovinskimi dejstvi. Medpredmetne povezave so torej številne, vsekakor pa je za njihovo 

uresničevanje nujna učiteljeva vnaprejšnja priprava na vodenje vzgojno-izobraževalnega 

procesa. V primeru, da si učitelj pri tem pomaga z didaktičnimi gradivi A. Pesek, mu ta 

ponujajo nazoren prikaz časovnih vzporednic dejavnosti in pomembnih osebnosti, ki so bile 

aktualne oziroma so delovale v določenem obdobju. To mu zopet ponuja priložnost za 

vzpostavljanje medpredmetnih povezav.  

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

»Način preverjanja in ocenjevanja vpliva na to, kako se učenci učijo, kakšno znanje pridobijo 

in kakšen odnos do učenja ter znanja gradijo« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 30). V 

Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (prav tam) je ponujenih nekaj oblik in načinov preverjanja in 

ocenjevanja, kar je učiteljem v veliko pomoč, seveda pa mora konkretnejše načine preverjanja 

in ocenjevanje za posamezne učne enote oblikovati vsak učitelj sam. 

 

Učenci z aktivnim sodelovanjem v glasbenih dejavnostih v povezavi z vsebinami vsa leta 

glasbenega izobraževanja razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti ter temeljna informativna 

znanja, ki jim omogočajo, da se udejstvujejo in orientirajo v glasbeni kulturi (Oblak, 2002). V 

devetem razredu, ko je »na sporedu« sodobna glasba, naj bi imeli glasbene sposobnosti in 

spretnosti ter temeljna informativna znanja oziroma glasbeni jezik že precej razvite. Tako takrat 

kot v nižjih razredih je poudarek na drugačnih načinih ter oblikah preverjanja in ocenjevanja, 

ki pri glasbeni umetnosti vključujejo glasbene postopke in široko paleto glasbenih aktivnosti 

(izvajanje, ustvarjanje, poslušanje) ter potekajo v procesu glasbene komunikacije, ki predstavlja 

pristno okolje za celostno in avtentično ocenjevanje (Sicherl Kafol, 2015). Razvitost ritmičnega 

in melodičnega posluha evidentiramo v okviru izvajanja. Pozorni smo na poglobitev 

harmonskega posluha, ki ga izkazujejo pri dvoglasnem ali večglasnem petju in spremljavah na 

melodičnih glasbilih, poznavanje elementarne orientacije v analitični zaznavi tonskih višin in 

trajanj, napredovanje v sposobnosti estetskega oblikovanja, presoje in vrednotenja, poglobitev 

glasbenega spomina ter pozornosti in zbranosti ob poslušanju. V okviru glasbenih spretnosti 

smo pozorni na to, da razširijo obseg pevskih glasov, stopnjujejo spretnost in zanesljivost igre 

na glasbilih šolskega inštrumentarija, upoštevajo tehniko petja – jasno izreko, pevsko dihanje, 

fraziranje interpretacijske oznake (tempo, agogika, dinamika). Kar zadeva glasbeni jezik, 

vrednotimo poznavanje osnovnih značilnosti glasbe 20. stoletja in predhodnih razvojnih 

obdobij, poznavanje pojma sodobna glasba, poznavanje izbora skladb z njihovimi ustvarjalci 

in poustvarjalci ter poznavanje sedanje slovenske glasbene stvarnosti in njenih pomembnejših 

dejavnikov (prav tam). Na splošno se glasbeni jezik razvija skozi avtentične glasbene izkušnje 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja, razvoj le-tega pa spremljamo po kognitivni taksonomiji od 

osnovnega razumevanja glasbe na ravni zvočnega prepoznavanja, zapomnitve in obnove do 

višjih stopenj s sposobnostmi uporabe zvočnih predstav v novih situacijah (Sicherl Kafol, 

2015). Za vrednotenje je nadvse pomembno, da učenci poznajo kriterije oziroma vedo, kaj bo 

učitelj od njih zahteval. Učiteljeva naloga ob tem je, da učencem pojasni, zakaj je nekaj 

ovrednotil tako, kot je, jim da napotke za nadaljnje delo in jih spodbuja k napredovanju.  
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Informacijska tehnologija  

V podpoglavju je izpostavljeno, da naj učitelj sodobno tehnologijo v vzgojno-izobraževalni 

proces uvaja že od začetka, vendar premišljeno in postopno. Ta ne sme zmanjševati njegove 

vloge in vloge učencev pri glasbenih dejavnostih (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Zaradi številnih prednosti (večja nazornost ter možnost prenosa, shranjevanja in posredovanja 

glasbenih vsebin) naj bo sodobna tehnologija vključena tudi v spoznavanje značilnosti in 

primerov glasbe različnih obdobij, seveda pa moramo ob tem upoštevati glasbene izkušnje 

učencev, njihovo pripravljenost in motiviranost za uporabo ter izkušnje s sodobno tehnologijo. 

V devetem razredu je teh običajno že kar veliko, zato lahko sodobno tehnologijo pogosto 

vključimo v procese učenja ter razumevanja elementarnih zakonitosti glasbenega jezika. Učenci 

vključevanje tehnologije od učitelja celo pričakujejo in so pripravljeni ter motivirani za njeno 

uporabo pri pouku. Ta jim ne sme predstavljati le zabave, pač pa se morajo zavedati ciljev, ki 

jih želimo doseči ob njeni podpori. Tehnologija ponuja možnosti poglabljanja izkušenj in 

glasbenih predstav ter omogoča izražanje sposobnosti, ki jih učenec težko izrazi z lastnimi 

izvajalskimi spretnostmi, nikakor pa ne nadomešča glasbenih aktivnosti. Ker je za sodobno 

glasbo značilna tudi improvizacija, lahko učenci s pomočjo sodobne tehnologije oblikujejo, 

predvajajo in shranjujejo lastne glasbene stvaritve, ki jih lahko ob vsakem ponovnem 

predvajanju doživljajo drugače. Glede na to, da zlasti B. Oblak v svojih gradivih poudarja, da 

njen model izbora programa za poslušanje dovoljuje tudi dodatne ali nadomestne primere, si 

lahko ravno s sodobno tehnologijo pomagamo pri izbiri le-teh, ob tem pa ne smemo pozabiti na 

njihovo kakovost.  

 

Tehnologija z leti vse bolj napreduje, kar skladatelje spodbuja k njeni uporabi in 

eksperimentiranju, ki je v sodobni glasbi pogosto prisotno. Z napredovanjem nas v svojih 

gradivih seznanja tudi avtorica B. Oblak (2008), ki se osredotoča na kratek razvoj in pregled 

glasbene tehnologije. V okviru učne enote imajo učenci številne možnosti za udejstvovanje v 

različnih glasbenih dejavnostih. S poslušanjem lahko primerjajo posnetek iste skladbe na 

starejši kaseti oziroma zgoščenki, pozorno sledijo glasbi v filmu, radijski ali televizijski oddaji, 

uredijo in zvočno preverijo izbor posnetkov za poslušanje (po stilnih obdobjih ali glasbenih 

zvrsteh). V okviru ustvarjanja lahko opremijo določeno vsebino s posnetkom izbranega 

glasbenega primera, ki so ga oblikovali sami, z izvajanjem pa posnamejo lastno izvajanje in ga 

nato ovrednotijo glede pravilne izvedbe, ustrezne interpretacije in kakovosti posnetka ali pa 

primerjajo lastno izvedbo določene pesmi z izvedbo na posnetku (Oblak, 2002).  

 

Domače naloge 

Domače naloge morajo biti načrtovane tako, da jih lahko vsak učenec samostojno in uspešno 

opravi. Učencem naj bodo v pomoč pri optimalnem razvoju individualnih glasbenih možnosti 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

S področja sodobne glasbe lahko učencem zastavimo domače naloge, ki se navezujejo na učne 

enote iz nižjih razredov, na primer v gradivih iz preteklih razredov poiščejo določeno skladbo 

in jo primerjajo s priredbo sodobnega skladatelja (na primer Janija Goloba). Zaželeno je, da se 

pozanimajo o morebitnih sodobnih skladateljih, glasbenih izvajalcih ali zasedbah iz svojega 

okolja. To lahko nadgradijo z zanimanjem o glasbenih dogodkih in dosežkih določenega 

ustvarjalca. Lahko oblikujejo tedensko napoved za pomembne glasbene prireditve, medijske 

sporede, glasbene dogodke s sodobno glasbo v svojem okolju ali v širšem slovenskem prostoru. 

S pomočjo sodobne tehnologije lahko sami raziskujejo, kateri so skladatelji sodobnega časa in 

kaj je sploh značilno za sodobno glasbo. Za nas kot učitelje je zaželeno, da spremljamo 

televizijski spored in jih pozovemo k ogledu oddaje s sodobno glasbo. Če imajo priložnost, to 
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storijo za domačo nalogo in v šoli oddajo le komentiramo, v nasprotnem primeru pa si koncert 

oziroma oddajo s sodobno glasbo ogledamo kar v šoli. Še bolje je, če se s sodobno glasbo 

seznanijo v živo, kar pomeni, da jih povabimo k ogledu glasbene prireditve s sodobno glasbo. 

V primeru, da je mogoče, je še bolje, če se prireditve udeležimo kar v organizaciji šole, saj je 

ob tem veliko večja verjetnost, da bodo delavci v kulturnih ustanovah poskrbeli za dodatni 

program in s tem vplivali na oblikovanje pozitivnih stališč učencev do sodobne glasbe. Poleg 

tega je obisk raznih ustanov zaželen tudi z vidika obnovitve bontona na kulturnih prireditvah.  

 

Pri dajanju domačih nalog se izogibamo takim, ki bi pri učencih morebiti povzročile stresne 

situacije, npr. ne moremo jim naročiti, da naj se udeležijo določene prireditve, če vemo, da s 

finančnega vidika velika večina tega ne zmore. Premišljeno dajemo tudi naloge, povezane s 

sodobno tehnologijo, saj je treba zagotoviti enake možnosti za vse učence (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011).  

 

3.1.1 Glasbene vsebine v učnih načrtih iz leta 2004 in 2011 
 

»Temeljni namen šole je učencem odkrivati neznano, jih usposabljati za sprejemanje vrednosti 

in navajati na kakovosten izbor raznolikih glasbenih vsebin« (Oblak, 2006, str. 87).  

 

Poglavje Operativni cilji predmeta v predhodnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2004) 

poleg glasbenih dejavnosti vključuje predlagane učne vsebine, ki so razdeljene na 

tematskoinformativne in glasbenoumetniške. To lahko precej olajša načrtovanje dela učiteljev, 

hkrati pa jih to pri delu ne ovira, saj so vsebine le predlagane, kar pomeni, da si učitelj lahko 

izbere tudi druge. V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (prav tam) so podpoglavja omenjenega 

poglavja razdeljena po triletjih in glede na vsako triletje posebej naslovljena. Naslov 

podpoglavja za 1. triletje je Od igre in glasbenih doživetij h glasbenim izkušnjam, naslov 

podpoglavja za 2. triletje Od glasbenih izkušenj k razumevanju temeljnih izraznih prvin, 

zakonitosti in glasbenokulturnih okolij, naslov podpoglavja za 3. triletje pa je Od glasbenih 

izkušenj k razumevanju glasbe in poznavanju njenega razvoja. Tako nas že naslovi seznanjajo 

s področji, ki jih je potrebno obravnavati v posameznem triletju. Poglavja po triletjih so še 

dodatno pojasnjena s predlogi glasbenih dejavnosti in predlaganih vsebin za vsak razred 

posebej.  

 

Za učne vsebine iz veljavnega Učnega načrta za glasbeno vzgojo (2011) velja enako kot za učne 

cilje. Razčlenjene so na obvezne ter izbirne in zajemajo tri področja glasbenih dejavnosti 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Obvezne vsebine so potrebne za splošno izobrazbo ob 

končanju osnovne šole, izbirne pa opredeljujejo poglobljena ali dodatna znanja in jih učitelj 

obravnava po svoji presoji.  

 

V obstoječem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) predlaganih vsebin ni, kar je lahko, 

zlasti za učitelje začetnike, zelo obremenjujoče, kljub temu pa si lahko pri pripravi na vzgojno-

izobraževalni proces pomagajo s številnimi drugimi didaktičnimi gradivi (z učbeniki, delovnimi 

zvezki, gradivi s spleta itn.). Učni načrt za glasbeno vzgojo (prav tam) torej ne predpisuje izbora 

glasbene literature, saj je učitelj avtonomen pri izbiri glasbenih vsebin. »Vloga učitelja se kaže 

v strokovnem, avtonomnem in fleksibilnem načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-

izobraževalnega procesa, v katerem smiselno prepleta cilje ter glasbene dejavnosti, vsebine ter 

metode in oblike učenja in poučevanja« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 15). Namesto 

nabora predlaganih glasbenih vsebin, ki jih je vključeval predhodni Učni načrt za glasbeno 

vzgojo (2004), so v sodobnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) predlagani le tematski 

sklopi, zato sta delež primerov in način predstavitve sodobne glasbe odvisna tudi od stališč 
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učiteljev do te glasbe. Predlagani tematski sklopi so navedeni za vsak razred posebej, in sicer v 

podpoglavju Uresničevanje ciljev predmeta. Izjema je tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, ki 

nima posebej predlaganih sklopov, je pa posebej poudarjeno, da tudi v tem obdobju izhodišča 

»temeljijo na celostnem, dejavnem in ustvarjalnem učenju in poučevanju. Zaradi nadaljnjega 

načrtovanja in doseganja predvidenih ciljev naj učitelj pozna vsebine učnih načrtov tudi za prvo 

in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 23).  

 

Prav v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v ospredju spoznavanje glasbene literature, 

pri kateri je pomemben razvoj slovenske in svetovne glasbene kulture. »Pristop zahteva 

glasbeno komunikacijo, ki preprečuje stereotipne besedne razlage glasbenega jezika in 

zgodovinskih dejstev. Ob podpori sodobne tehnologije poglabljamo izkušnje in znanja ter 

spodbujamo učence k samostojnemu učenju in kritični presoji« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 

2011, str. 23).  
 

Če se osredotočimo na pojem »sodobna glasba«, je ta posebej izpostavljen med informativnimi 

znanji za 9. razred v predhodnem Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2004).  

»Učenci poznajo:  

 temeljne značilnosti razvoja glasbene umetnosti 20. stoletja in razsežnost pojma 

sodobna glasba; 

 nekaj glasbenih del skladateljev in poustvarjalcev 20. stoletja; 

 pomen glasbenih vrednot za slovensko in občo kulturo človeštva« (prav tam, str. 46).  

 

3.2 Glasbene dejavnosti 
 

Pouk glasbene umetnosti moramo voditi skozi kompleks glasbenih dejavnosti, saj učenci 

potrebujejo glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Kot pravi S. Hallam (2010), 

bomo na celostni razvoj otrokove osebnosti vplivali le, če bomo pri otrocih oblikovali pozitiven 

odnos in interes za vse glasbene dejavnosti. S temi dejavnostmi uresničujemo temeljne metode 

glasbenega poučevanja in učenja, hkrati pa to omogoča sprejemanje različnih oblik glasbe ter 

njeno presojanje in vrednotenje. Stik z glasbenimi vrednotami je bistven za razumevanje 

glasbenih pojmov in pojavov. Sodobna glasbena vzgoja izhaja iz glasbe kot glasbenopedagoške 

znanosti in umetnosti. Umetnost jo opredeljuje kot glasbeno produkcijo, ki pomeni 

ustvarjalnost, reprodukcijo, pri kateri gre za poustvarjalnost, in recepcijo, kar pomeni 

ustvarjalno sprejemanje (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

O. Denac (2002) opozarja na to, da danes ni več samoumevno, da otroci z veseljem igrajo, 

pojejo in ustvarjajo. Vzroke lahko iščemo v množici akustičnih dražljajev, kar povzroča pasiven 

odnos do glasbenih dejavnosti. Ker pa ima glasbena umetnost pomembno funkcijo pri 

celostnem razvoju otrokove osebnosti, je posebej pomembno, da otroku omogočimo 

doživljanje glasbe, zbujamo veselje, sproščenost in hkrati vplivamo na razvoj glasbenih 

spretnosti, sposobnosti in znanja. Glasbene dejavnosti predstavljajo samostojno obliko 

glasbenega izražanja, spodbujajo veselje do igre, gibanja, zvoka, razvijajo splošne sposobnosti 

zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo, socialno vedenje ... »S 

poslušanjem, z izvajanjem in ustvarjanjem glasbenih vsebin torej ne vplivamo samo na glasbeni 

razvoj, temveč tudi na splošni estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otrokove 

osebnosti« (prav tam, 2002, str. 11). Učinkovito spodbujanje glasbenega razvoja na afektivno-

socialnem, kognitivnem in psihomotoričnem področju kažejo rezultati raziskave B. Sicherl 

Kafol (2000), ki je prav tako usmerjena v uresničevanje celostne glasbene vzgoje. Z glasbenimi 

dejavnostmi vplivamo na razvoj pozornosti, spontanosti, motoričnih spretnosti, interesa, 
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pozitivnih čustev, doživljanja in socialnih odnosov. Kot navaja avtorica (2015), gre za 

uravnotežen učni razvoj, pri katerem izhajamo iz spoznanja, da  ukvarjanje z glasbo izjemno 

spodbuja integracijo delovanja obeh možganskih hemisfer. »Gosta mreža glasbenih predstav 

vključuje področja leve in desne možganske polovice, kar omogoča celostno učenje« (prav tam, 

str. 11). Na izboljševanje otrokovih socialnih značilnosti s pomočjo glasbenih dejavnosti 

opozarja tudi Campbell (2004). Po njegovem naj bi glasbeni pouk v zgodnjem otroštvu v 

malčku zbudil občutek za skupnost in pripadnost, po katerem hrepeni.  

 

Spodbude in dokazi različnih avtorjev torej kažejo na to, da glasbenih dejavnosti, tj. poslušanja, 

ustvarjanja in izvajanja, v vzgojno-izobraževalnem procesu nikakor ne gre zanemarjati, žal pa 

raziskave kažejo ravno nasprotno. V raziskavi (Denac, 2012), ki je bila sicer izvedena med 

vzgojitelji in otroki, so ugotavljali interes za glasbene dejavnosti. Ugotovili so, da učitelji kažejo 

največji interes za petje pesmi, igranje na inštrumente in poslušanje glasbe. Otroci so kot najbolj 

priljubljene dejavnosti, v katerih bi želeli sodelovati, izbrali tiste, v katerih so lahko aktivni 

soudeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, tj. gibanje ob glasbi (ples), petje pesmi ter 

igranje na inštrumente. V obeh primerih, tako s strani vzgojiteljev kot učencev, je bila najmanj 

zaželena dejavnost ustvarjanje. Otroci so bili precej kritični tudi do poslušanja, v zvezi s katerim 

so izpostavili izbor skladb, npr. glasba, ki jo poslušajo, jim na splošno ni všeč, nekaterim se zdi 

preveč mirna itn. Rezultati raziskave (prav tam) sovpadajo z rezultati nekaterih drugih raziskav 

(Bowles, 1998; Temmerman, 2000; Bonnie in Ebbeck, 2009), ki so pokazale, da so pri otrocih 

manj priljubljene dejavnosti, ki so »pasivne«. Otroci so v teh raziskavah prav tako izrazili večji 

interes za dejavnosti igranje na inštrumente in gibanje ob glasbi, kar pomeni, da so pri otrocih 

glasbene dejavnosti, ki jim omogočajo svobodno gibanje ob glasbi, eksperimentiranje z zvoki 

inštrumentov in pevsko poustvarjanje, veliko bolj priljubljene.  

 

Spremljanje odnosa in interesa otrok za različne glasbene dejavnosti omogoča uspešno 

načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene umetnosti 

(Denac, 2012). Na interes otrok do glasbenih dejavnosti v veliki meri vpliva odnos pedagoga 

oziroma njegove socialno-emocionalne kompetence, ki se kažejo v izražanju veselja, interesa 

za poslušanje, ustvarjanje, izvajanje glasbenih vsebin, v pozitivnem odnosu do glasbene 

kulture, umetnosti in razvoju glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. »Pedagog bi moral v 

vzgojno-izobraževalnem procesu glasbene vzgoje: 

 ustvarjati čustveno prijetno ozračje v skupini, to pomeni, skrbeti za ustrezno motivacijo, 

 razvijati pozitiven odnos do vseh glasbenih dejavnosti, 

 spodbujati aktivno sodelovanje otrok v glasbenih dejavnostih, 

 upoštevati interes otrok, 

 otroke vključevati v sistem načrtovanja glasbenih vsebin, ciljev, metod in sredstev dela, 

 poskrbeti za enakovredno zastopanost glasbenih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem 

procesu« (prav tam, str. 37‒38). 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo glasbene dejavnosti poslušanja, ustvarjanja in 

izvajanja.  

 

3.2.1 Glasbena dejavnost poslušanja  
 

»Glasba pa je zvočni fenomen, zato jo moramo znati poslušati zavestno, pozorno in z 

dojemanjem« (Ajtnik, 2001, str. 7). 
 
Uživamo lahko ob poslušanju dežja, vetra, morja, gozdov in na drugi strani ob pripovedovanju 

zgodb prijateljev, predavateljev, celo političnih govorov. Gre za dojemanje zvoka oz. zvočnega 
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okolja, ki je lahko kakovostno ali nekakovostno. V kakovostnem je posameznik miren, zdrav, 

neobremenjen, lahko normalno funkcionira ter je hkrati kultiviran in kreativen. Med kakovostne 

zvoke spadajo tudi glasbeni zvoki, katerih vloga je komunikacija med ljudmi, pomembni pa so 

predvsem zaradi vpliva na zmožnost boljšega psihičnega razvoja posameznika. Nekakovostno 

zvočno okolje (zvoki s prekomerno glasnostjo) je lahko škodljivo predvsem za ljudi in živali 

(Rozman, 2012). 

 

Na izbiro informacij vpliva raven naše pozornosti. Človeška pozornost je omejena z energijo, 

zato ne moremo procesirati vsakega posameznega zvoka in čustva, ki pride do nas (Elliott, 

1995). Ne glede na selektivno pozornost posameznika se moramo posvetiti glasbeni dejavnosti 

poslušanja, saj je poslušanje med drugim sestavni del drugih glasbenih dejavnosti. Z njim otrok 

že v predšolskem obdobju odkriva poseben svet, svet tonov. Želimo: 

 zbujati, poglabljati in oblikovati njegovo željo po poslušanju glasbe, 

 ga čustveno razgibati, vplivati na njegovo čustveno občutljivost, 

 razvijati njegovo sposobnost pozornega poslušanja,  

 postopoma razvijati njegov estetski glasbeni okus (Denac, 2012).  

 

V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2004) so cilji poslušanja glasbe v zadnjem triletju še 

posebej izpostavljeni. Aktivno poslušanje je namreč osrednji cilj glasbene umetnosti, katere 

pogoj je glasba kot zvočni in časovni fenomen, v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa 

naj bi taka razporeditev poudarjala pomen, ki ga ima omenjena dejavnost v glasbeni stvarnosti 

in pri vzgoji poslušalcev. Pretežni del skladb različnih obdobij, torej tudi 20. stoletja, spoznajo 

učenci prav prek aktivnega poslušanja, ki v devetem razredu zahteva še posebno mero zbranosti 

in pozornosti, kar dokazujejo temeljni cilji v procesu vzgoje poslušanja. Te so odkrivati 

vrednote v pluralizmu glasbenih vsebin, stilov in zvrsti, učencem predstaviti širino pojma 

sodobna ali moderna glasba in s tem preseči njeno ozko in na splošno razširjeno pojmovanje v 

zgolj popularnih in medijsko odmevnih zvrsteh ter razvijati kritično senzibilnost in sposobnost 

selektivnega izbora glasbenih vsebin v skladu z načelom »glasba za različne življenjske 

trenutke in potrebe« (Oblak, 2002).  

 

V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) so cilji poslušanja izpostavljeni tudi v sklopu 

uravnoteženega načrtovanja vseh glasbenih dejavnosti. Poudarjen je njihov pomen in še vedno 

velja, da poslušanje v zadnjem razredu zahteva posebno mero zbranosti in pozornosti, na kar 

opozarjata tudi Lebič in Loparnik (1982, str. 205), ki navajata, da je poslušanje sodobne glasbe 

»delo, samotno, osebno, z mislimi in čustvi, ki se spletajo med skladateljem in poslušalcem.« 

Poslušalstvo se zato lahko prilagaja in podreja ali pa miselno kritično in prebujeno živi z 

glasbeno sedanjostjo (prav tam).  

 

Za vzgojo mladih poslušalcev je pomembno, da jih navajamo na recepcijo oziroma sprejemanje 

različnih glasbenih del. Pri tem jih spodbujamo z metodama doživljajskega in doživljajsko-

analitičnega poslušanja, ki sta povezani. B. Oblak (2002) navaja, da učenci pretežni del skladb 

20. stoletja spoznajo prek analitičnega poslušanja, ki pa je pomembno za razvoj doživljajskega 

poslušanja. »Pogosto poslušanje, katerega cilja sta doživljanje in estetsko uživanje ob glasbi, 

poeziji, različnih literarnih besedilih, naravnih šumih itd., ustvarja ugodne okoliščine za 

razvijanje doživljajskega poslušanja« (Plut Pregelj, 2012, str. 103). Izkušnje doživljajskega in 

analitičnega poslušanja glasbenih vsebin posamezniku omogočajo razumeti njegovo lastno 

odzivanje na poslušane vsebine in jih tako intenzivneje doživljati. Pri poslušanju poslušalec 

vnaša lastna doživljanja in interpretacijo zvočnih zaznav, kar vključuje njegovo ustvarjalno 

odzivanje (prav tam).  
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V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili doživljajsko in analitično poslušanje. Pri 

doživljajskem poslušanju izhajamo iz celostnega doživljanja, ki izzove čustvene reakcije, npr. 

ugodje, neugodje (Denac, 2002). V poslušanje so torej vpletena čustva, ki jih sproži zvok. Če 

poslušamo sami (doma), gre za individualen proces in s tem za odziv posameznega poslušalca. 

Lahko gre tudi za skupinski proces, kar pomeni, da poslušamo v veliki skupini (gremo na 

predavanje, politično zborovanje, na koncert), množica pa ustvarja posebno razpoloženje in 

čustva, ki se sprožajo v ljudeh. Doživljajsko poslušanje je torej bolj povezano z osebo ali s 

skupino kot z virom zvoka. Če se osredotočimo na glasbo, vpletenost čustev povzroča, da 

določena vrsta glasbe v nekaterih ljudeh zbuja poseben užitek, drugi pa isto glasbo v celoti 

zavračajo. Poslušalci lahko doživljajo glasbo z različno intenziteto in iz različnih razlogov, ki 

so posledica poslušalčevih osebnostnih lastnosti, izkušenj in nenazadnje tudi znanja. Analitični 

način poslušanja glasbe vključuje analitično zaznavo posameznih glasbenih elementov. B. 

Sicherl Kafol (2015) navaja naslednje metode:  

 prepoznavanje izraznih in izvajalskih sredstev; 

 ritmična analiza:  

prepoznavanje in poimenovanje tonskih trajanj z ritmičnimi zlogi, prenos ritma besedila 

v ritmične zloge/v igrani ritem; 

 melodična analiza:  

prepoznavanje in poimenovanje tonskih višin s solmizacijskimi zlogi 

melodične/solmizacijske uganke; 

 oblikovna analiza: 

prepoznavanje in poimenovanje oblikovnih delov.  

Čustva so potrebni pogoji pri doživljanju, pri analitičnem poslušanju pa so potrebni intuicija, 

znanja, sposobnosti in miselni procesi (Borota, 2013). Avtorica (prav tam) navaja, da gre pri 

analitičnem poslušanju za pozorno prepoznavanje in spremljanje glasbe, njenih oblik, delov, 

izraznih sredstev in prvin. Tovrstno poslušanje od poslušalca zahteva izkušnje o glasbi in 

pozornost, ki je osredotočena na zvok. O doživljajsko-analitičnem poslušanju največkrat 

govorimo v vrtcu in prvem triletju osnovne šole, saj takrat ne razvijamo analitičnega poslušanja 

samo kot miselne aktivnosti, temveč poudarimo postopen premik od doživetij h glasbenim 

znanjem in spet k poglobljenim doživetjem. Metodi sta torej tesno povezani, spodbujati pa ju 

je mogoče s poslušalskimi nalogami. Te otrokom zastavimo pred poslušanjem glasbe, ki jo že 

poznajo. Primeri poslušalskih nalog so na primer: 

 Katera glasbila prepoznaš v skladbi? 

 Povej naslov skladbe, ki jo bomo poslušali. 

 Poslušaj glasbo in zraven enakomerno ploskaj/korakaj (prav tam).  

 

Poleg metod poslušanja velja omeniti kriterije glasbene literature. Pri izboru glasbenih 

primerov moramo upoštevati glasbenorazvojne značilnosti učencev, umetniško kakovost in 

seveda izbirati heterogene primere del različnih okolij in obdobij. Zadnje nas opominja, da 

nikakor ne gre zanemarjati primerov sodobne glasbe. Glede na to, da je stopnja zbranosti in 

pozornosti poslušanja odvisna tudi od trajanja poslušanja, kakovosti motivacije, interesov za 

različne vsebine, sproščenosti in dobrega počutja, poslušalskega okolja, moramo upoštevati 

raznolikosti poslušalskih izkušenj in se na postopek poslušanja glasbe dobro pripraviti. V ta 

namen B. Borota (2013) izpostavlja naslednje dejavnike poslušanja: 

 prostor, v katerem glasbo poslušamo; 

 glasba, ki jo poslušamo; 

 posrednik (medij), ki glasbo izvaja/predvaja in 

 poslušalec, ki glasbo sprejema.  
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3.2.2 Glasbena dejavnost ustvarjanja 
 

 »Ustvarjalnost avtorji različno definirajo. Kljub temu pa najdemo nekaj skupnih značilnosti 

ustvarjalnosti: novost, izjemnost, originalnost, inspiracija, intuicija, divergentno mišljenje ...« 

(Denac, 2002, str. 57).  

 

Tujka za besedo ustvarjalnost je kreativnost. Beseda izvira iz latinske besede creo, kar pomeni 

»narediti«. Kljub različnosti definicij vse poudarjajo novost, ki pa ne zadeva iznajditeljstva 

(inovativnosti), na kar opozarjata Pečjak in Štrukelj (2013). Po njunih besedah gre pri 

iznajditeljstvu za praktično ustvarjalnost, odkrivanje novih odgovorov na življenjska vprašanja. 

Največkrat ga omejujemo na ustvarjalnost v tehniki, proizvodnji, na izboljšanje in 

dopolnjevanje ter izvedbo izdelkov.   

 

Pomemben del ustvarjalnosti je mišljenje, ki ga je Rene Descartes že pred več kot 360 leti s 

svojim slavnim izrekom »Cogito ergo sum« (Mislim, torej sem) opredelil kot temeljno 

človekovo značilnost. Po tej značilnosti se človek razlikuje od živali in neživih stvari, ki 

mišljenja ne zmorejo. Ustvarjalnost je celo najvišja oblika mišljenja in poleg tega najvišja 

stopnja osebnostnega zorenja, človekovega delovanja, življenja ter sožitja (Pečjak in Štrukelj, 

2013).  

 

S. Matos (2014) navaja, da se ustvarjalnost pojavlja že pri dojenčkih. Ob rojstvu lahko 

spremljamo otrokovo radovednost, ta pa je bistveni del živosti, ki jo pogojuje ustvarjalnost. To 

je kot hrepenenje, ki ga človek prinese na svet, da bi odkrival, se učil. Tudi v nadaljnjem razvoju 

so otroci odprti za spremembe, imajo velike zmožnosti za domišljijo, eksperimentiranje in 

raziskovanje svojega okolja. Campbell (2004) celo ugotavlja, da je idealen čas za umetnost 

obdobje od osmega do desetega leta starosti, ko naj bi bil najboljši čas za razvoj spretnosti in 

pravil, na katerih bo vse življenje temeljila ustvarjalnost. Pri tem lahko otroke omejujejo vplivi 

okolja, medtem ko starejšim ljudem po navadi manjka že motivacija za ustvarjalno delo. Zlata 

leta ustvarjalnosti se po Adamsu (2008) razlikujejo tudi glede na vrsto ustvarjalnosti. 

Ustvarjalni vrh se pojavi pri skladateljih med 25. in 30. letom, najboljše opere so bile napisane 

med 35. in 45. letom, najboljše oljnate slike narejene med 32. in 35. letom, pri književnosti 

velja za najproduktivnejše obdobje čas med 37. in 42. letom, za pesništvo med 25. in 30. letom.  

 

Dejstvo je, da so, kot navaja Adams (2008), po mnenju številnih psihologov po naravi vsi ljudje 

ustvarjalni (vendar zaradi okoliščin večinoma zatrti), zato je treba nujno spodbujati 

ustvarjalnost. Spodbujanje ustvarjalnosti je zaželeno tudi z vidika značilnosti ustvarjalnih in 

zadovoljnih ljudi, ki se znajo ukvarjati sami s seboj, črpati iz svojih lastnih virov, se najbolje 

počutijo v naravnem okolju, znajo uživati tudi v tišini in samoti, so v tesni povezavi s svojimi 

čustvi in pri vseh odločitvah poslušajo notranji glas (Srebot in Menih, 1996). Hensley (2008) 

kot značilnosti pozitivno naravnanih in ustvarjalnih ljudi izpostavlja, da so brez predsodkov, se 

vedno učijo, so spretni, izjemno pošteni, ustrežljivi, predani delavci, domiselni, samoiniciativni, 

znajo premagovati ovire. Poleg tega so zanje značilni ambicioznost, skrbnost, navdušenost, 

energičnost, motiviranost, veselost in vedrost, napredovanje, uspešno delovanje v skupini, 

organiziranost, samozavestnost, zanesljivost, tekmovalnost, koristnost in uslužnost. Avtor (prav 

tam, str. 42) navaja, da ti »ljudje obožujejo delo in se veselijo rezultatov. Storijo vse, kar je 

treba, da bi uspeli, in to z navdušenjem. Raje kot počitek in lenarjenje imajo delo. Ustavijo se, 

ko se sami odločijo, saj so sami svoj gospodar.« Poleg značilnosti ustvarjalnih ljudi so po 

Beuermannu (2011) pomembne tudi razlage sveta, ki jih je po njegovo treba spremeniti in 

ustvarjalnost je temu cilju pomembna podpora. »Na smemo se zadovoljiti samo s splošno 
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uporabnostjo; ni dovolj, da idejo zgolj položimo nekomu na predpražnik in pozvonimo« (prav 

tam, str. 164). 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti omogočajo številni didaktični postopki. V osnovni šoli ustvarjalnost 

predstavlja najbolj aktivno metodo učenja. Načrtovana je z operativnimi cilji in raznolikimi 

dejavnostmi. Učna metoda, ki najbolj spodbuja ustvarjalnost, je metoda reševanja problemov. 

V okviru problemskega pouka učenci te rešujejo z miselnimi postopki – hevrizmi. Problemski 

pouk je torej hevristična strategija. Poznamo pa štiri tipične faze te strategije: 

1. učence usmerjamo v problemsko situacijo; 

2. učenci iščejo rešitve; 

3. rešitve sporočajo učitelju; 

4. učitelj jim nudi povratno informacijo (spodbuda). 

 

Poleg tega je za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja nasploh pomembno tudi ustvarjalno 

pisanje, izdelovanje umetnin in modelov, matematično znanstveno raziskovanje in filozofsko 

razpravljanje (Adams, 2008). Tehnike, ki jih najpogosteje uporabljamo za razvijanje 

ustvarjalnega mišljenja in imajo največji učinek, so na primer burjenje možganov, zapisovanje 

misli, ribja kost, prepisovanje sanj, sinektika, prisilne povezave. 

 

B. Oblak (2002, str. 15) poudarja, da je ustvarjalnost »neodtujljiva dejavnost sleherne umetnosti 

in zato sleherne vzgoje za umetnost. Znotraj glasbene vzgoje je zatorej nepogrešljiva tudi pri 

obravnavi glasbenega razvoja.« Slednja informacija je posebej pomembna za obravnavo glasbe 

sodobnega obdobja, pri kateri gre ustvarjalnosti posvečati posebno pozornost.  

 

Elliott (1995) pri glasbeni ustvarjalnosti izpostavlja pomen različnih znanj in veščin, ki jih 

posameznik potrebuje, če želi uspešno komponirati, improvizirati in aranžirati glasbo glede na 

glasbeno tradicijo, zgodovino, slog in standarde glasbenega udejstvovanja na posameznem 

področju oziroma znotraj okvira, ki ga določa posamezna glasbena skupnost. V zvezi s sodobno 

glasbo in ustvarjalnostjo ugotavlja, da ustvarjanje razumemo kot željo po dopolnitvi, nadgradnji 

tistega, kar je že znanega. Glasbena ustvarjalnost se v tem primeru nanaša na glasbeno 

skladanje, improvizacijo, vključevanje novih, originalnih delov, ki odstopajo od tradicije (prav 

tam). Omenjena improvizacija pomeni izmišljanje ali ustvarjanje glasbe brez poprejšnje 

priprave. M. Zagorc (2008) navaja, da lahko improvizacijo opredelimo kot ustvarjanje trenutka 

brez poprejšnjega dogovora ali načrtovanja. Zaupati moramo, da nas bodo trenutek, smer, 

impulz, premik vodili v nekaj novega. Pri improviziranju si uglašen s trenutnim stanjem, ki so 

tvoj partner, ozračje, okolje, dinamika nenehnega spreminjanja in zavest o tem, kar je, in ne, 

kar misliš, da bi moralo biti. Preko improvizacije učenci odkrijejo umetnika v sebi. 

Improviziranje pripomore k osvobajanju učenčevih intelektualnih zadržkov, notranji 

kreativnosti in razvoju domišljije, izboljšanju sposobnosti za nastopanje ter odkritju novih 

materialov.  

 

Razvijanje ustvarjalnih potencialov omogočajo vse glasbene dejavnosti, ti potenciali pa se 

kažejo v otrokovem spoznavanju in raziskovanju sveta (Denac, 2002). Kot navaja Thorpe 

(2003), so otroci odlični inovatorji, saj si izmišljajo fantastične rešitve, ne da bi se prestrašili 

morebitnih ovir. Otrok ob prvih ustvarjalnih poskusih čuti zadovoljstvo in si postopoma razvija 

kritičen odnos do lastnega ustvarjanja. Ustvarjalnost naj torej spremlja vsako dejavnost (petje, 

igranje na glasbila …). Posameznik lahko ustvarja v glasbi (poustvarjanje, izmišljanje in 

oblikovanje lastnih glasbenih vsebin) in ob njej v okviru gibalno-plesne, likovne in besedne 

ustvarjalnosti. Ustvarjanje ob glasbi pomeni povratno informacijo o doživljanju in zaznavanju 

določenega glasbenega dela. Glasbena dejavnost ustvarjanja je torej dejavnostna metoda učenja 
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pri vseh glasbenih področjih, omogoča pa neposredne izkušnje s sredstvi glasbenega 

oblikovanja, dejaven odnos do glasbenih in širših umetniških vrednot, ustvarjalne dosežke kot 

nove kombinacije znanih glasbenih elementov, razvoj glasbenega mišljenja ter ustvarjalen 

odnos do glasbe.  

 

3.2.3 Glasbena dejavnost izvajanja 
 

Glasbena dejavnost izvajanja skupaj z dejavnostma poslušanja in ustvarjanja tvori kompleks 

glasbenih dejavnosti, kar omogoča razvoj glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. Cilja 

glasbene dejavnosti izvajanja sta doživljanje in estetska izvedba glasbenih vsebin (Učni načrt 

za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

»Pri razvoju glasbenega izvajanja so vključena različna področja otrokove osebnosti: afektivno, 

kognitivno, psihomotorično in socialno področje. Otrok poustvarja – reproducira, izvede, 

predstavi določen glasbeni zapis z izvajalskimi sredstvi« (Denac, 2002, str. 53). Tako poznamo 

naslednje glasbene dejavnosti izvajanja: 

 petje, 

 ritmična izreka in  

 igranje na otroška (lastna, improvizirana, Orffova) glasbila. 

 

Izhodišča vzgojno-izobraževalnega procesa v vseh razredih temeljijo na celostnem, dejavnem 

in ustvarjalnem učenju in poučevanju. Pri zgoraj navedenih dejavnostih izvajanja je zlasti od 

začetka posebej pomembno slediti individualnim glasbenim sposobnostim učencev ter obenem 

načrtovati cilje skladno s pričakovanimi nadaljnjimi razvojnimi koraki (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011). V nadaljnjem izobraževanju se sposobnosti, spretnosti in znanja nadgrajujejo z 

izborom zahtevnejših glasbenih vsebin ter zahtevnejših vsebin s področij glasbene literature, 

zakonitosti glasbenega jezika in informacij o glasbenem življenju.  

 

Petje vključuje eno- in večglasno petje, petje ob igranju glasbil ter petje ob gibanju in plesu. Že 

od začetka je zaželeno, da izbiramo različne pesmi glede na glasbene prvine in vsebine, besedne 

vsebine in razpoloženja, načine izvedb in metode učenja. Temeljna metoda učenja je imitacija, 

ki se izvaja kot zaporedno posnemanje glasbenih fraz ali kot pripevanje. Ker učenci posnemajo 

odraslega, je pomembno, da je ta pozoren na točno začetno intonacijo, pravilno izvedbo, 

estetsko oblikovanje in nebesedno usmerjanje (dirigiranje izvedb) (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011). S prestopanjem v višje razrede se spreminjajo metode učenja, od metod dela s 

slikovnim zapisom glasbe do metod dela z notnim zapisom in kombiniranih metod. Z 

napredovanjem po razredih se širi tudi pevski repertoar od enoglasnih k dvoglasnim ljudskim 

in umetnim pesmim iz domače in svetovne literature. Ob tem so bistvenega pomena učiteljeve 

spodbude učencev k izvajalski zanesljivosti, doživetemu petju in interpretaciji ter pomnjenju 

glasbenih in besednih vsebin. Izbira pesemskega gradiva mora biti v skladu z učenčevimi 

izkušnjami, zmožnostmi, interesi ter glasovnimi in razvojnimi spremembami (mutacija). 

Zadnje je nujno upoštevati zlasti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko učencem poleg 

ritmičnih, melodičnih, harmonskih značilnosti ponujamo pestro paleto stilnih in drugih 

glasbenih značilnosti. Stilne značilnosti izpostavljamo zaradi obravnavanja sodobne glasbe, ki 

sodi v zadnje stilno obdobje.  

 

Ritmična izreka vključuje ritmična besedila, kot so izštevanke, ritmična zaporedja zlogov in 

imen, pregovori, uganke idr. Pripomore k pridobivanju občutka za mero, ritem in enakomerno 

izvajanje. Uvajamo jo z igro odmeva, in ko besedni ritem prevajamo v glasbenega, izreko 

nadgradimo z igro na inštrumentih. Pri izvajanju ritma besedila uporabljamo ritmične in/ali 
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melodične inštrumente z jasno izraženim zvokom (ksilofon, boben, paličice), pri tem pa smo 

pozorni na primerno hitrost izvajanja in enakomerno izvedbo (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 

2011). 

 

Igranje na glasbila vključuje seznanjanje z novimi glasbili, kar pri učencih še intenzivira 

motiviranost in radovednost za izvajanje ter raziskovanje zvočnih možnosti in načinov igranja. 

Zaželeno je, da na izbrano glasbilo zaigra učitelj ali pa igranje poslušamo na zvočnem posnetku, 

kar nam spet omogoča vključevanje primerov sodobne glasbe. Najprej usvajamo preproste 

tehnike igranja, kot je igranje na lastna glasbila (npr. ploskanje z rokami, tleskanje, udarjanje z 

rokami po kolenih), pozneje pa tega nadgradimo z igranjem na improvizirana in ljudska glasbila 

ter na Orffova in klasična glasbila. Izvajanje urimo individualno ali skupinsko na izbranih 

glasbilih. Z glasbili spremljamo petje ter ritmično izreko ali ustvarjamo krajše glasbene celote. 

Postopoma uvajamo dvo- in večglasno instrumentalno izvajanje, pri tem smo posebej pozorni 

na skladnost zvočne barve. Večglasne spremljave oblikujemo z ostinatnimi motivi, bordunom 

in preprostimi kadenčnimi zvezami. K predstavitvi inštrumenta lahko pripomorejo učenci, ki 

obiskujejo glasbeno šolo ali druge dodatne oblike glasbenega izobraževanja, kar naj omogočata 

individualizacija in diferenciacija. S tem bomo poskrbeli za dodatno motivacijo učencev in 

ohranjanje aktivnega odnosa do glasbe, k čemur pa lahko pripomoreta tudi vključevanje priredb 

znanih skladb in ustrezno oblikovan šolski inštrumentarij. Ta naj vključuje ritmična in 

melodična glasbila, ki zahtevajo različne ravni spretnosti igranja in morajo biti ustrezno 

vzdrževana ter uglašena. Zlasti za vključevanje primerov sodobne glasbe je pomembna še 

smiselna uporaba elektronskih inštrumentov v sodobnih računalniških okoljih. Teh se lahko 

poslužujemo v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja, še zlasti pa v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, ko ima večina učencev izkušnje s sodobno tehnologijo (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011). Kot navaja B. Oblak (2008) je z njo postala glasba dostopna najširšemu 

krogu poslušalcev, kar še olajša seznanjanje posameznikov z raznoliko glasbo različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov.  

 

3.3 Glasbeni jezik 
 

Glasbeni jezik vključuje pojme, glasbeno izrazje in glasbeno pismenost. Posameznik prvine 

glasbenega jezika usvaja v dejavnostih poslušanja, izvajanja in ustvarjanja, na primer učenec 

ob pozornem poslušanju ugotovi število oblikovnih delov skladbe in odnos med njimi; zapiše 

melodijo ali ritem z likovnimi simboli; vrednoti pevsko interpretacijo glede na pevsko izreko 

in fraziranje; ustvari lastno estetsko interpretacijo (Sicherl Kafol, 2015). Povezovanje glasbenih 

dejavnosti in glasbenega jezika, ki ima pomembno vlogo pri kompleksnem načrtovanju 

glasbene umetnosti, nazorno prikazuje naslednja shema: 
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Slika 1: Shema glasbenega jezika 

 

Poučevanje in učenje skozi komunikacijo v glasbenem jeziku je izhodišče sodobne glasbene 

umetnosti, ki kot rdeča nit povezuje različne izpeljave v domačem in mednarodnem prostoru. 

Komunikacija v glasbenem jeziku omogoča glasbena doživetja in izkušnje, na podlagi katerih 

se razvija glasbeno védenje. Z dejavnostmi poslušanja, ustvarjanja ter petja, igranja na glasbila 

in ritmične izreke glasbenih vsebin vzpostavljamo avtentično glasbeno komunikacijo in 

spoznavamo kompleksne razsežnosti glasbenega jezika (Sicherl Kafol, 2015).  

 

Podlaga komunikaciji v glasbenem jeziku so glasbene izkušnje, ki jih učenci ozaveščajo, in 

glasbene predstave, ki jih oblikujejo z glasbenim izvajanjem. Glasbena dejavnost poslušanja 

prispeva k razvijanju sposobnosti ustvarjalne komunikacije z glasbenim delom. Ob tem je 

pomembna ustrezna izbira zvočnih primerov, ki izhajajo iz meril umetniške vrednosti glasbenih 

del, heterogene zastopnosti glasbe različnih obdobij in okolij ter nenazadnje glasbenorazvojnih 

značilnosti otrok. Glasbeno dejavnost ustvarjanja razvijajo kot aktivno metodo učenja pri vseh 

glasbenih dejavnostih, ob njej torej prav tako spoznavajo izrazne in oblikovne prvine glasbe in 

vzpostavljajo komunikacijo v glasbenem jeziku. Glasbene dejavnosti spodbujajo procese 

zvočnega pomnjenja, prepoznavanja, razlikovanja, primerjanja, razvrščanja, posploševanja, 

uporabe in vrednotenja, vse to pa omogoča oblikovanje glasbene predstavljivosti in glasbenega 

mišljenja. Navedeno nas seznanja s tem, da razvoj glasbenega jezika spremljamo po kognitivni 

taksonomiji (Bloom, 1956; Anderson idr., 2001), od osnovnega razumevanja glasbe na ravni 

zvočnega prepoznavanja, zapomnitve in obnove do višjih stopenj s sposobnostmi uporabe 

zvočnih predstav v novih situacijah, kar vključuje zvočno ustvarjanje in vrednotenje. B. Sicherl 

Kafol (2015) nas seznanja z merili preverjanja in ocenjevanja dosežkov glasbenega jezika na 

kognitivnem področju: 

 raven razumevanja in uporabe glasbenih pojmov in izrazov; raven glasbene pismenosti; 

estetsko vrednotenje (prav tam, str. 40).  

 

Izkušnje, ki jih učenci potrebujejo za razvoj komunikacije v glasbenem jeziku, vključujejo 

razumevanje in uporabo glasbenih parametrov (tempo, ritem, dinamika, zvočna barva, melodija 

GLASBENI 
JEZIK

IZVAJANJE

USTVARJANJEPOSLUŠANJE
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itn.) v kontekstu glasbenega oblikovanja (Sicherl Kafol, 2015). Kot navaja Brophy (1999), je 

pomembno, da učenec te izkušnje pridobiva v spodbudnem in avtentičnem okolju, v katerem 

doživlja zaupanje v lastne možnosti ter zadovoljstvo nad procesom učenja. Kakovost glasbenih 

izkušenj je namreč povezana z učenčevo aktivnostjo, v kateri skozi lastna doživetja in predstave 

ponotranja zakonitosti glasbenega jezika (Sicherl Kafol, 2015). Seveda raven učenčeve 

aktivnosti pomembno pogojujejo njegov interes, čustva, stališča in vrednote do glasbe, kar vse 

vpliva na kakovost njegovega glasbenega védenja (glasbeni jezik), slednje pa povratno 

stopnjuje in poglablja njegov odnos do glasbe (prav tam). Glede na navedeno je zopet 

pomembno izpostaviti, da moramo učence že zgodaj seznanjati z glasbo različnih zvrsti in 

obdobij, saj jim bomo le tako z večjo verjetnostjo približali raznoliko glasbo. 

 

Poznavanje zakonitosti glasbenega jezika je izpostavljeno tudi med splošnimi cilji v Učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo (2011). Tega nikakor ne gre spregledati, saj naj bi pri načrtovanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa kombinirali učno-ciljni in procesno-razvojni model, ki kot 

izhodišče za načrtovanje vsebin in metod dela izpostavljata cilj. Kot piše B. Sicherl Kafol 

(2015, str. 15) »[z] glasbenimi cilji označujemo procese učenja na področjih izvajanja, 

ustvarjanja in poslušanja in učne dosežke, ki se kažejo v usvajanju glasbenega jezika«. V 

Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) so navedeni tudi predlogi za uresničevanje ciljev 

predmeta, med katerimi je glasbeni jezik posebej izpostavljen. Na začetku učenci glasbeni jezik 

šele odkrivajo in spoznavajo, da se razlikuje od drugih jezikov. Razumevanje najprej kažejo s 

prepoznavanjem različnih razpoloženj in sporočilnosti glasbe, postopoma razumejo tudi odnose 

med glasbenimi deli in glasbeno celoto. Pomembno je, da glasbeno izrazje uvajamo postopoma, 

glede na učenčeve zmožnosti prepoznavanja, uporabljanja in razumevanja, poleg tega pa 

morajo biti prvine glasbenega jezika ustrezno strokovno poimenovane. Uporabo in 

razumevanje glasbenega jezika prepoznamo tudi v glasbenih dosežkih učencev. Predvsem v 

zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko »razumevanje in uporabo glasbenega jezika 

sistematično poglabljamo z glasbeno komunikacijo. Pri tem je pomembno, da učitelj namesto 

faktografije in besednega pristopa udejanja sodobne postopke glasbenega poučevanja in učenja, 

s katerimi spodbuja aktivno oblikovanje glasbenih predstav, zmožnosti sledenja glasbenim 

zapisom ter spoznavanja značilnosti in zakonitosti razvoja glasbene umetnosti« (prav tam, str. 

25). 
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4 STALIŠČA 
 

»Vsak ima pravico do glasbe, ki si jo izbere sam. Bojim pa se, da si je večina danes sama več 

ne izbira, da je neusmiljeno ujeta v znano verigo od ustvarjanja, vplivanja na okus, nadzora nad 

njim do diktature okusa.«  

Lojze Lebič 

 

Pri pouku glasbene umetnosti je zelo pomemben odnos učiteljev in učencev do sodobne glasbe. 

Ta odnos se izraža v njihovih stališčih do sodobne glasbe, ki so pomemben dejavnik v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Razumljivo je, da imamo do različne glasbe različna stališča in da 

»določena vrsta glasbe zbuja v nekaterih ljudeh poseben užitek, drugi pa isto glasbo v celoti 

zavračajo« (Plut Pregelj, 2012, str. 102). Ne glede na vse je važno, da otrok sprejema glasbo in 

ima do nje kritičen in selektiven odnos. O. Denac (2002) navaja, da je predšolsko obdobje 

obdobje »odprtih ušes«, ko lahko otroku približamo zelo raznoliko glasbo, kar pomeni, da 

moramo kot pedagogi stremeti k temu in vključevati sodobno glasbo v izbor glasbene literature. 

Raziskave (Sicherl Kafol in Denac, 2012) namreč kažejo, da učenci ravno zaradi pomanjkanja 

izkušenj s sodobno glasbo, nezadostnega vključevanja sodobne glasbe v šolski kurikulum in 

nezadostne strokovne usposobljenosti glasbenih učiteljev na tem področju nimajo priložnosti, 

da bi jim to glasbo približali.  

 

4.1 Opredelitev pojma 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 618) je pojem stališče razložen kot nekaj, 

»kar določa kriterij za presojanje česa«. »Stališče je v prvi vrsti čustveni dražljaj, ki ga lahko 

občutimo in se zelo pogosto pojavlja in oblikuje. Stališča vplivajo na naše zaznavanje, mišljenje 

in ravnanje, ker stvari zaznavamo v skladu z njimi« (Doles, 2006, str. 5). Gre za »predispozicije 

ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu« 

(Rosenberg in Hovland, 1990 v Ule, 2009, str. 126). 

 

Navedene opredelitve pojma »stališče« se med seboj razlikujejo, kljub temu pa je vsem skupno 

poudarjanje bistva v tem, da predstavljajo neke ideje, ki usmerjajo naše odzivanje. Gre za 

pridobljene težnje pozitivnega ali negativnega odzivanja proti osebam, objektom ali situacijam 

izven nas samih ali proti našim lastnostim, idejam ali ravnanjem (Zvonarević, 1978).  

 
Pojem stališče pogosto zamenjujemo z njemu sorodnimi pojmi, ki pa nimajo popolnoma 

enakega pomena. M. Ule (2009) navaja, da stališče lahko zamenjujemo s prepričanjem. 

Bistvena razlika med prepričanjem in stališčem je, da je stališče zasnovano na intelektualni, 

čustveni, motivacijski (pa tudi diskurzivni) komponenti, prepričanje pa le na intelektualni 

komponenti. Stališča so del sebstva, prepričanja pa del znanja, ki (še) ni del duševne strukture 

osebe. Z govorom o prepričanju se sklicujemo predvsem na dejstva, argumente. Utemeljena so 

torej v znanju, argumentih. S prepričljivimi protiargumenti jih lahko spremenimo, medtem ko 

stališč ne moremo. 

 

Mnenje je pojem, ki je prav tako soroden pojmu stališče. Mnenja so bolj nestabilna oziroma 

lažje spremenljiva ter bolj specifična od stališč. Predstavljajo konkretizacijo stališč oziroma 

manifestacijo stališč v konkretnih situacijah. Po Eysencku (1954) stališča predstavljajo 

integracijo sorodnih mnenj. Več specifičnih mnenj o neki situaciji ali objektu naj bi privedlo 

do formiranja stališča o tem objektu ali situaciji.  
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Pogosto zamenjujemo pojma stališče in vrednota, vendar pa tudi med njima obstaja razlika. 

»Vrednote so splošnejše od stališč in so lahko izvor mnogih stališč. Vrednote so tudi običajno 

pozitivne, nekaj splošno vrednega, etičnega, stališča pa so lahko pozitivna ali negativna. 

Svoboda je vrednota, ki je sestavljena iz cele vrste stališč, npr. do svobode govora, gibanja, 

izbire načina življenja, izbire partnerske skupnosti in tako dalje. Je pa svoboda del demokratične 

etične drže neke družbene skupnosti« (Eysenck, 1954, str. 130). 

 

S pojmom stališče so povezani tudi predsodki. Gre za stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih 

dejstvih, govoricah. Na področju glasbene umetnosti nas Lebič in Loparnik (1982) opozarjata, 

da poleg napačnih pričakovanj in zakoreninjenih slušnih navad prav ti najpogosteje motijo 

dovzetnost za sodobno glasbo. »Predsodke in napačna pričakovanja je mogoče premagati le z 

voljo in s pozornim poslušanjem, z radovednostjo, ki se ne upira presenečenju in naključju. 

Takega poslušalca tudi v sodobni glasbi čakajo pretresljiva zvočna doživetja, nastala iz večnih 

človekovih nasprotij, sreče – strahu, žalosti in veselja, bolečine in radosti, obupa in upornosti, 

hrepenenj in razočaranj, dvomov in pomiritev« (prav tam, str. 206‒207). 

 

4.2 Značilnosti in lastnosti stališč 
 

Značilnosti pojma stališče se kažejo že v nekaterih definicijah in so naslednje: 

 dispozicijski karakter stališč, 

 pridobljenost stališč, 

 delovanje na obnašanje, 

 sestavljenost oziroma kompleksnost stališča. 

 

Dispozicijski karakter stališč se nanaša na to, da so stališča trajna duševna pripravljenost za 

določen način reagiranja. Pridobljenost stališč pomeni, da stališča pridobivamo v teku življenja, 

v procesih socializacije. Z delovanjem na obnašanje je mišljen direktivni in dinamični vpliv 

stališč na obnašanje ter vpliv na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja. 

Sestavljenost poudarja integracijo treh snovnih duševnih funkcij: kognitivne (znanja, izkušnje, 

informacije, vrednotne sodbe, argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali s situacijo, 

o kateri oblikujemo stališče), čustvene/ocenjevalne (pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanja objektov stališč) in motivacijske (težnja človeka, da deluje na določen način glede 

na objekt stališča). Navedene komponente so med seboj tesno povezane – lahko jih ločimo 

pojmovno, ne pa stvarno. Katera dimenzija bo bolj poudarjena, je odvisno od samih stališč in 

razmer, v katerih se pojavljajo (Ule, 2009).  
 
Najpomembnejše lastnosti stališč so naslednje:  

 smer, 

 intenzivnost, 

 akcijski vpliv, 

 doslednost in  

 trajnost.  

 

Glede na smer so stališča lahko pozitivna ali negativna, z nevtralno točko na sredini tega 

kontinuuma.  

 

Intenzivnost je moč stališča, ki označuje, ali so stališča močna ali šibka, globoka ali površna. 
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Akcijski vpliv je lastnost stališča, od katere je odvisno, v kolikšni meri bo nekdo deloval v 

skladu s svojimi stališči.   

 

Doslednost pomeni, v kolikšni meri nekdo svoja stališča dosledno izraža na različnih področjih. 

 

Trajnost je tesno povezana z intenzivnostjo stališča. Kolikor bolj so stališča intenzivna, dalj 

časa trajajo in nasprotno.  

 

Druge lastnosti stališč, ki jih bomo zgolj omenili, so naslednje: 

 konzervativnost, 

 stereotipnost, 

 praznoverje, 

 univerzalnost, 

 različne stopnje resničnosti, 

 vsebina razumevanja,  

 različne stopnje sigurnosti (Zvonarević, 1978). 
 

4.3 Vrste in struktura stališč 
 

Potreba po klasifikaciji stališč izhaja že iz kompleksnosti samega pojma. Poznamo različne 

kriterije za klasifikacijo. C. Razdevšek Pučko (1990) navaja tri kriterije: 

1. splošnost in posameznost 

Za skupine oseb so značilna splošna stališča, predstavljajo pa odnos do družbeno 

pomembnih problemov, situacij ali oseb (npr. stališča do usmerjenega izobraževanja). 

Osebna, posamezna stališča so značilna za posameznika in so rezultat njegovih osebnih 

izkušenj. Predstavljajo njegov osebni odnos do določenih situacij, oseb ali predmetov 

(npr. stališče do določenega učenca).  

2. področje oblikovanja in izražanja  
V tem primeru gre za politična, estetsko-umetnostna, pedagoška in vzgojno-

izobraževalna stališča. 

3. utemeljenost  
Ločimo stališča, ki so zasnovana na logičnih, razumskih argumentih, poznavanju in 

izkušnjah ali pa samo na apriornih, čustvenih sodbah, brez logičnih argumentov 

(predsodki).  

 

»Ne glede na vrsto stališč, se ta ne pojavljajo ločeno, ampak v skupinah; v socialni psihologiji 

se govori o sindromih, o faktorjih. Če omenjamo strukturo stališč, torej mislimo na skupine 

temeljnih stališč, ki pogojujejo in uravnavajo človekovo vedenje na enem ali več področjih« 

(Razdevšek Pučko, 1990, str. 2). S strukturo stališč kot osebnostno lastnostjo se je ukvarjala 

tudi M. Ule (2009), ki navaja, da je struktura pod vplivom socialnih dejavnikov in močno vpliva 

na dogajanje med ljudmi. Ljudje ne prihajamo v medsebojna sumničenja, konflikte, vojne 

zaradi razlik v inteligentnosti, spominu in podobnih psihičnih lastnosti, ampak prav zaradi 

razlik v stališčih, stališča so torej posredniki. Posredujejo med zunanjimi dražljaji in odzivi ljudi 

nanje.   

 

4.4 Oblikovanje stališč in spreminjanje stališč (na splošno in do glasbe) 
 

Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje stališč, vplivajo tudi na njihovo spreminjanje. Vsako 

spreminjanje stališč torej pomeni oblikovanje novih, zato obeh procesov ne moremo 
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obravnavati ločeno (Razdevšek Pučko, 1990). Na oblikovanje in spreminjanje stališč 

najpomembneje vplivajo naslednji dejavniki: 

 skupinska pripadnost – predvsem primarne in referenčne skupine (družinske socialne 

mreže, prijateljska omrežja); 

 informacije in znanje – predvsem izobraževalne institucije in mediji; 

 osebnostne značilnosti – predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe in želje (Ule, 2009).  

 

Stališča oblikujemo in spreminjamo skozi celo življenje, in sicer skupaj s sprejemanjem 

socialnega znanja, izkušenj in norm iz okolja. Spreminjanje in oblikovanje stališč je praviloma 

povezano s spremembo v dejanskem obnašanju človeka ali s spremenjenimi pričakovanji o 

njegovem vedenju. Spreminjanje je odvisno tudi od karakteristik samih stališč, predvsem od 

njihove kompleksnosti, ekstremnosti in usklajenosti (Ule, 2009).  

 

Če se osredotočimo na vpliv skupinske pripadnosti pri oblikovanju in spreminjanju stališč, velja 

poudariti vlogo primarnih skupin, kot so družina, podporne, prijateljske skupine. V teh skupinah 

posameznik odrašča, v njih dobi prva znanja in izkušnje (Ule, 2009). 

 

Na oblikovanje stališč do glasbe vpliva vrsta dejavnikov in med njimi je pomembno glasbeno 

izobraževanje. Campbell (2004) poudarja, da si moramo že od začetka prizadevati otroku 

predstaviti kar najširšo paleto glasbenih zvrsti in slogov. Prav zdaj je zelo pozoren na zvoke, 

značilne za njegovo okolje, in prezre tiste, ki za njegovo okolje niso značilni. Moramo se 

zavedati, da česar v prvih mesecih ne sliši, morebiti nikoli ne bo sposoben slišati (prav tam).  

 

Na pomembnost zgodnjega uvajanja glasbe opozarja tudi O. Denac (2002, str. 19), ki pravi, da 

»vsakršna glasba, ki doseže otroško uho, lahko oblikuje njegov okus. Ta se seveda spreminja 

skozi odraščanje, vendar je v veliki meri odvisen od glasbene socializacije«. Avtorica (prav 

tam) navaja, da so otroci tudi ob vstopu v šolo in prvih letih šolanja še zelo odprti za zunanje 

vplive. Najljubše pesmi so zanje tiste, ki so se jih naučili v šoli. V tem času jih je torej mogoče 

navdušiti za različno glasbo, kar že kaže na pomembnost informacij in znanj, ki jih posameznik 

pridobi v okviru izobraževalnih institucij. B. Sicherl Kafol (1999) v zvezi s tem opozarja na 

ustrezen izbor glasbenih vsebin – enakovredno vključevanje primerov ljudske in umetne glasbe 

domačih in tujih avtorjev – saj le s heterogeno ponudbo razvijamo otrokovo odprtost do 

različnih načinov glasbenega ustvarjanja ter širino in poglabljamo otrokovo glasbeno zaznavo, 

doživljanje in izražanje.  

 

Campbell (2004) ob prvih letih šolanja izpostavlja, da bo posameznik ravno v času od osmega 

do desetega leta starosti začel oblikovati mnenje o glasbi, ki jo ima rad, in o tisti, ki je ne mara. 

Ob tem seveda potrebuje spodbude in podporo staršev in zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Gre za izreden pomen izkušenj, saj velja, da imamo do mnogih situacij, s katerimi 

nikoli nismo prišli v stik, stališča, ki smo si jih oblikovali tako, da smo sprejeli izkušnjo svojih 

prijateljev in znancev za svojo, bodisi smo si jo oblikovali na osnovi izobraževanja, informacij 

iz medijev ali drugih virov. Informacije, katerih rezultat so »stališča iz druge roke« 

(»secondhand attitudes«), imajo pomembno vlogo pri oblikovanju stališč v primerih, pri katerih 

ne moremo dobiti neposrednih izkušenj (Ule, 2009). To pa ne velja za stališča o sodobni glasbi, 

o kateri se le z malo truda da priti do izkušenj (predstavitev primerov v šoli, obisk koncerta 

sodobne glasbe ipd.).  

 

Temmerman (1993, v Denac, 2012) je pomembnost glasbenih izkušenj dokazal celo z raziskavo 

(prav tam), v katero so bili vključeni študenti prvega letnika razrednega pouka. Ugotovil je, da 

je od glasbenih izkušenj, ki si jih otrok pridobi v otroštvu, v veliki mero odvisen njegov poznejši 
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odnos do glasbe. Študenti so glasbene izkušnje, ki so si jih pridobili v predšolskem obdobju in 

na razredni stopnji, ocenili najbolje, izkušnje, ki so si jih pridobili v času poznejšega šolanja, 

pa nekoliko slabše. 

 

Izkušnje so del osebnostnih značilnosti in tako eden od dejavnikov, ki vplivajo na formiranje 

in spreminjanje stališč. Neposredne izkušnje so najenostavnejše oblike pridobivanja in 

spreminjanja stališč. Poleg izkušenj med osebnostne značilnosti sodijo vse individualne, 

subjektivne značilnosti in lastnosti, ki določajo človekovo samopodobo in sploh odnos do 

samega sebe. Za osebe s pozitivno samopodobo in visoko stopnjo samozaupanja (samozavesti) 

je značilno, da težijo k bolj usklajeni in trdnejši strukturi stališč, ki pa ni nujno rigidna oziroma 

neprožna. Osebe s šibko samopodobo, z nizkim samozaupanjem razvijajo nestabilna, pogosto 

medsebojno neusklajena (nekoherentna) stališča.  

 

Če zgoraj navedeno strnemo in se osredotočimo na glasbeno področje, velja izpostaviti, da je 

pomembno zgodnje vključevanje sodobne glasbe v izbor glasbene literature. Le s heterogeno 

ponudbo razvijamo otrokovo odprtost do glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov, s tem tudi 

do sodobne glasbe. Z zgodnjim vključevanjem sodobne glasbe v vzgojno-izobraževalni proces 

bomo torej vplivali na oblikovanje pozitivnih stališč do sodobne glasbe ali preoblikovanje 

stališč iz negativnih v pozitivna.  
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 
 

Področje sodobne glasbe je zlasti v slovenskem prostoru še precej neraziskano. V Učnem načrtu 

za glasbeno vzgojo (2011) je navedeno, da morajo biti v okviru predmeta učencu ponujene 

temeljne izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe. Izkušnje na področju poslušanja 

glasbe vključujejo seznanjanje z različnimi glasbenimi zvrstmi in žanri, tako tudi s sodobno 

glasbo. Cilje seznanjanja s sodobno glasbo dosegamo z uresničevanjem ciljev v vseh razredih, 

še zlasti pa s cilji v 9. razredu. Učni načrt za glasbeno vzgojo (prav tam) ne predpisuje izbora 

glasbene literature, saj je učitelj avtonomen pri izbiri glasbenih vsebin. Namesto nabora 

predlaganih glasbenih vsebin, ki jih je vključeval predhodni Učni načrt za glasbeno vzgojo 

(2004), so v sodobnem učnem načrtu predlagani le tematski sklopi, zato sta delež primerov in 

način predstavitve sodobne glasbe odvisna od stališč učiteljev do te glasbe. Raziskave tudi 

kažejo (Sicherl Kafol in Denac, 2012), da učenci zaradi pomanjkanja izkušenj v povezavi s 

sodobno glasbo, nezadostnega vključevanja sodobne glasbe v šolski kurikulum in nezadostne 

strokovne usposobljenosti glasbenih učiteljev na tem področju nimajo priložnosti, da bi jim to 

glasbo približali, kljub temu da so v prvih letih šolanja še zelo odprti za zunanje vplive.  

Na podlagi izsledkov navedenih raziskav lahko povzamemo problematiko vključevanja 

sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Z raziskavo želimo ugotoviti, kako pogosto učitelji 

v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo, ali se pojavljajo razlike v njihovih 

stališčih do vključevanja sodobne glasbe v pouk glede na njihov spol, starost, delovno dobo, 

stopnjo izobrazbe, vrsto izobrazbe, dodatno glasbeno izobraževanje in uporabo didaktičnih 

gradiv. Zanima nas tudi, kakšna so stališča učencev do sodobne glasbe.  

 

5.2 Raziskovalna vprašanja  
 

V magistrskem delu smo zastavili tri raziskovalna vprašanja: 

1. raziskovalno vprašanje: 

Kako učitelji ocenjujejo pomembnost sodobne glasbe in kako pogosto jo vključujejo v  

pouk glasbene umetnosti? 

 

2. raziskovalno vprašanje: 

Ali se stališča učiteljev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti   

razlikujejo glede na:  

 spol, 

 starost, 

 delovno dobo, 

 stopnjo izobrazbe, 

 vrsto izobrazbe, 

 dodatno glasbeno izobraževanje, 

 uporabo določene vrste didaktičnih gradiv? 

 

3. raziskovalno vprašanje: 

Kakšna so stališča učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti? 
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5.3 Osnovna raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 
 
Raziskava je potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabili smo deskriptivno 

in kavzalno neeksperimentalno metodo.  

 

5.3.1 Vzorec 
 

V prvem delu raziskave (anketiranje učiteljev) je bil vzorec neslučajnostni, priložnostni. V 

vzorec je bilo zajetih 123 učiteljev glasbene umetnosti iz različnih osnovnih šol. Sodelovali so 

učitelji različnih starosti, z različno delovno dobo, stopnjo izobrazbe, vrsto izobrazbe, tisti, ki 

se razlikujejo glede na morebitno dodatno glasbeno izobraževanje in uporabo vrste didaktičnih 

gradiv. 

 

Spol  

Tabela 1: Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

 SPOL f f [%] 

 moški 11 9,0 

ženski 111 91,0 

skupaj 122 100,0 

 

 

 
Graf 1: Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 111 oseb ženskega spola in 11 oseb moškega spola. 
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Starost  
Tabela 2: Struktura vzorca učiteljev glede na starost 

 STAROST f f [%] 

 do 30 let 24 19,8 

od 31 do 40 let 35 28,9 

od 41 do 50 let 33 27,3 

51 let in več 29 24,0 

skupaj 121 100,0 

 

 
Graf 2: Struktura vzorca učiteljev glede na starost 

 

Največ anketirancev (28,9 %) je bilo starih od 31 do 40 let, manj (27,3 %) jih je bilo starih od 

41 do 50 let, 24,0 % pa jih je bilo starih 51 let in več. Najmlajših, starih do 30 let, je bilo najmanj 

(19,8 %).  

 

Delovna doba na področju poučevanja 

Tabela 3: Struktura vzorca učiteljev glede na delovno dobo na področju poučevanja  

 DELOVNA DOBA f f [%] 

 do 10 let 29 24,6 

od 11 do 20 let 40 33,9 

od 21 do 30 let 29 24,6 

31 let in več 20 16,9 

skupaj 118 100,0 
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Graf 3: Struktura vzorca učiteljev glede na delovno dobo na področju poučevanja 

 
Največ anketiranih učiteljev (33,9 %) je imelo delovne dobe od 11 do 20 let. 24,6 % je bilo 

anketirancev z delovno dobo do 10 let, prav toliko (24,6 %) z delovno dobo od 21 do 30 let. 

Najmanj anketiranih (16,9 %) je imelo delovne dobe 31 let in več. 

 

Stopnja izobrazbe  

Tabela 4: Struktura vzorca učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

 STOPNJA IZOBRAZBE f f [%] 

 učiteljišče 1 ,9 

visoka izobrazba 61 52,1 

višja izobrazba 45 38,5 

študent/absolvent 10 8,5 

skupaj 117 100,0 
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Graf 4: Struktura vzorca učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

 

Stopnji izobrazbe večine anketirancev sta visoka izobrazba (52,1 %) in višja izobrazba  

(38,5 %). 8,5 % anketiranih je bilo študentov, le eden pa je kot stopnjo izobrazbe navedel 

učiteljišče.  

 

Vrsta izobrazbe  

Tabela 5: Struktura vzorca učiteljev glede na vrsto izobrazbe 

 VRSTA IZOBRAZBE f f [%] 

 profesor razrednega pouka 
61 52,6 

predmetni profesor glasbe 
46 39,7 

drugo 9 7,8 

skupaj 116 100,0 
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Graf 5: Struktura vzorca učiteljev glede na vrsto izobrazbe 

 
Po vrsti izobrazbe je več kot polovica anketiranih profesorjev razrednega pouka (52,6 %), nekaj 

manj je predmetnih profesorjev glasbe (39,7 %). 9 anketirancev (7,8 %) je med danimi odgovori 

izbralo drugo. Med njimi so 4 vzgojitelji predšolskih otrok, 2 profesorja likovne umetnosti, 

predmetni profesor glasbe in profesor razrednega pouka, akademski glasbenik in učitelj 

trobente. 
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Dodatno glasbeno izobraževanje  

Tabela 6: Struktura vzorca učiteljev glede na dodatno glasbeno izobraževanje 

DODATNO GLASBENO 

IZOBRAŽEVANJE 

odgovori % 

N % 

 

obiskovanje glasbene šole 55 28,2 53,4  

petje v pevskem zboru 76 39,0 73,8  

petje v komorni skupini 14 7,2  13,6  

sodelovanje v plesni skupini 18 9,2  17,5  

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 
14 7,2  13,6  

drugo 18 9,2  17,5  

skupaj 195 100,0  189,3  

Največ anketiranih (73,8 %) poje/je pelo v pevskem zboru, z obiskovanjem glasbene šole se je 

dodatno izobraževala več kot polovica anketiranih (53,4 %), 13,6 % anketiranih poje/je pelo v 

komorni skupini, 17,5 % jih sodeluje/je sodelovalo v plesni skupini, enak delež anketiranih 

(17,5 %) se dodatno izobražuje/se je izobraževalo na drug način. Od teh jih 7 vodi zbore, 3 

sodelujejo v inštrumentalni skupini, orkestru, 2 obiskujeta seminarje z glasbeno vsebino, eden 

od anketiranih obiskuje individualne ure petja, eden je dodatno obiskoval srednjo vzgojiteljsko 

šolo, eden šolo dirigiranja, 3 pa se niso opredelili. Brez dodatnega izobraževanja je 13,6 % 

anketirancev.  

 

Uporaba določene vrste didaktičnih gradiv 

Tabela 7: Struktura vzorca učiteljev glede na uporabo določene vrste didaktičnih gradiv 

DIDAKTIČNA GRADIVA f f [%] 

                          Albinca Pesek 

                       Breda Oblak 

            drugo 

             skupaj 

40 

25 

31 

96 

41,7 

26,0 

32,3 

  100,0 
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Graf 6: Struktura vzorca učiteljev glede na uporabo vrste didaktičnih gradiv 

 

Največ anketiranih (41,7 %) uporablja didaktična gradiva A. Pesek, 26,0 % anketiranih 

uporablja didaktična gradiva B. Oblak, ostali (32,3 %) so med odgovori na to vprašanje izbrali 

drugo. Od teh jih 7 uporablja izključno didaktična gradiva Lili in Bine, 4 uporabljajo izključno 

didaktična gradiva Radovednih 5, večina (18) pa jih kombinira več didaktičnih gradiv. Gre za 

kombiniranje gradiv A. Pesek in B. Oblak, B. Oblak in N. Kustec, M. Voglar in M. Nograšek, 

B. Oblak in didaktičnih gradiv Lili in Bine. Veliko jih je navedlo, da uporabljajo od vsakega 

avtorja nekaj (niso navedli točnih gradiv) in da gradiva vsako leto menjajo. 2 anketiranca nista 

navedla, katera didaktična gradiva uporabljata.  

 

 

V drugem delu raziskave (intervjuvanje učencev) je sodelovalo 10 učencev in učenk, starih  

9‒13 let, ki v okviru interesne dejavnosti obiskujejo pevski zbor v osnovni šoli Bežigrad. V tem 

primeru je bil vzorec neslučajnostni, namenski.  

 

5.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov  
 

Za ugotavljanje stališč učiteljev smo uporabili anketo. Z njo smo pridobili podatke za odgovor 

na prvi dve raziskovalni vprašanji (vprašanji sta zapisani v podpoglavju 5.2). Podatke smo 

zbrali s pomočjo avtorsko oblikovanega vprašalnika za učitelje. Anketiranje je potekalo od 

decembra 2014 do marca 2015. Anketni vprašalnik je bil anonimen, učitelji pa so ga reševali 

preko spleta. Pred pošiljanjem anketnih vprašalnikov smo se z osebnim kontaktom ali dopisom 

za ravnatelje dogovorili za dovoljenje izpolnjevanja le-teh. Anketni vprašalnik je vseboval 32 

vprašanj odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa ter ocenjevalno lestvico in lestvico stališč. 
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Prvi sklop vprašalnika je zajemal splošne podatke o anketirancu (spol, starost, delovna doba, 

razred, v katerem poučuje, stopnja izobrazbe, vrsta izobrazbe, dodatno glasbeno izobraževanje), 

drugi sklop je zajemal vprašanja, ki se tičejo pouka glasbene umetnosti v njihovem razredu, v 

nadaljevanju so bila izpostavljena vprašanja, ki zadevajo sodobno glasbo (predvsem stališča 

učiteljev do vključevanja sodobne glasbe v vzgojno-izobraževalni proces). Anketirane osebe so 

se na anketne vprašalnike v večini pozitivno odzvale in jih brez težav izpolnile.  

 

Za ugotavljanje stališč učencev smo uporabili tehniko intervjuja. Z njim smo pridobili podatke 

za odgovor na tretje raziskovalno vprašanje (vprašanje je zapisano v podpoglavju 5.2). Podatke 

smo zbirali 14. in 15. marca 2012, ko so se učenci v Lajovčevi dvorani Glasbene matice v 

Ljubljani udeležili glasbenih delavnic, povezanih s sodobno glasbo. Udeležene učence smo 

intervjuvali po izvedbi glasbenih delavnic. Instrument je bil seznam vprašanj za 

nestandardiziran intervju, kar pomeni, da smo vprašanja lahko prilagodili glede na odgovore 

učencev. Vprašanja so bila namenjena ugotavljanju stališč učencev do sodobne glasbe. 

Vprašanja in odgovore smo posneli z diktafonom in jih analizirali. V vseh fazah raziskovanja 

smo upoštevali etiko znanstvenoraziskovalnega dela.  

 

5.3.3 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo obdelali s pomočjo računalniškega programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in jih prikazali v tabelah in grafih. S pomočjo 

tabel in grafov smo interpretirali odgovore na raziskovalna vprašanja. Uporabili smo frekvence, 

odstotke, aritmetično sredino, standardni odklon, χ²-preizkus oziroma Kullbackov test, t-test 

oziroma aproksimativni t-test, analizo variance oziroma Welchev preizkus.  

 

Dobljene podatke intervjuja smo uredili s pomočjo frekvenčne porazdelitve in jih prikazali v 

tabelah. S pomočjo tabel smo interpretirali odgovore na raziskovalno vprašanje.  

 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate izvedene raziskave o stališčih učiteljev in učencev do 

vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti.  

 

5.4 Predstavitev in interpretacija rezultatov, zbranih z anketnimi 

vprašalniki 
 

Rezultate anketnega vprašalnika smo predstavili po posameznih vprašanjih iz anketnega 

vprašalnika, sledi predstavitev sklopov, ki izhajajo iz raziskovalnih vprašanj.  
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Razred/-i, v katerem/-ih poučujejo glasbeno umetnost 

Tabela 8: Struktura vzorca učiteljev glede na poučevanje glasbene umetnosti v posameznem 

razredu 

POUČEVANJE GLASBENE 

UMETNOSTI V 

POSAMEZNEM RAZREDU 

odgovori % 

N % 

 

1. razred 25 8,4  22,3  

2. razred 27 9,1  24,1  

3. razred 21 7,0  18,8  

4. razred 30 10,1  26,8  

5. razred 30 10,1  26,8  

6. razred 46 15,4  41,1  

7. razred 39 13,1  34,8  

8. razred 40 13,4  35,7  

9. razred 40 13,4  35,7  

skupaj 298 100,0  266,1  

Največ anketiranih učiteljev (41,1%) glasbeno umetnost poučuje v 6. razredu, sledijo 

anketiranci, ki glasbeno umetnost poučujejo v 8. in 9. razredu (35,7 %), nato tisti, ki glasbeno 

umetnost poučujejo v 7. razredu (34,8 %). Izenačen je tudi delež anketiranih učiteljev, ki 

glasbeno umetnost poučujejo v 4. in 5. razredu (26,8 %). 24,1 % anketirancev glasbeno 

umetnost poučuje v 2. razredu, 22,3 % v 1. razredu in najmanj (18,8 %) v 3. razredu.  

 

Kdo poučuje glasbeno umetnost v Vašem razredu? 

Tabela 9: Struktura vzorca učiteljev glede na osebo, ki poučuje glasbeno umetnost v njihovem 

razredu 

OSEBA, KI POUČUJE GLASBENO 

UMETNOST V NJIHOVEM RAZREDU f f [%] 

 profesor razrednega  

pouka 
53 52,5 

profesor glasbe 38 37,6 

drugo 10 9,9 

skupaj 101 100,0 

V več kot polovici razredov glasbeno umetnost poučuje profesor razrednega pouka (52,5 %), v 

nekaj razredih glasbeno umetnost poučuje profesor glasbe (37,6 %), v ostalih razredih pa 

glasbeno umetnost poučuje druga oseba (9,9 %). Kot drugo osebo sta 2 anketiranca navedla 

vzgojitelja predšolskih otrok, 2 sta navedla profesorja razrednega pouka in vzgojitelja 

predšolskih otrok, eden je navedel profesorja likovne umetnosti, eden je odgovoril, da ne 

poučuje še, 4 pa niso zapisali, kdo naj bi bila ta oseba.  

 

Ali pri pouku glasbene umetnosti uporabljate didaktična gradiva? 

Tabela 10: Struktura vzorca učiteljev glede na uporabo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene 

umetnosti 

 UPORABA DIDAKTIČNIH GRADIV f f [%] 

 da 98 93,3 

ne 7 6,7 

skupaj 105 100,0 
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Večina anketiranih učiteljev (93,3 %) je odgovorilo, da pri pouku glasbene umetnosti 

uporabljajo didaktična gradiva, le 6,7 % pa jih je odgovorilo, da gradiv ne uporabljajo.  

 

Na podlagi katerih kriterijev ste se odločili za uporabo zgoraj obkroženih didaktičnih 

gradiv? 

Tabela 11: Struktura vzorca učiteljev glede na kriterije, po katerih so se odločili za uporabo 

določenih didaktičnih gradiv. 

KRITERIJI ZA UPORABO DIDAKTIČNIH 

GRADIV f f [%] 

 Na spletu so objavljene učne priprave za 

delo po tem učbeniku.  7 7,3 

Tako so mi svetovali drugi učitelji. 
6 6,3 

Gradiva so me likovno najbolj pritegnila. 
3 3,1 

Gradiva so strokovno kakovostna. 
57 59,4 

drugo 23 24,0 

skupaj 96 100,0 

Večina anketiranih (59,4 %) se je za uporabo navedenih gradiv odločilo zaradi strokovne 

kakovosti gradiv, drugi so se za uporabo navedenih gradiv odločili zato, ker so na spletu 

objavljene učne priprave za delo po tem učbeniku (7,3 %), ker so jim tako svetovali drugi 

učitelji (6,3 %) in ker so jih gradiva likovno najbolj pritegnila (3,1 %). Veliko anketiranih  

(24,0 %) je izmed danih odgovorov izbralo drugo, kar je 8 anketirancev pojasnilo s tem, da je 

gradivo določeno z učbeniškim skladom, 4 so navedli, da so s temi gradivi najbolje seznanjeni, 

2 da sta ohranila izbor lanskoletnih profesorjev, 2 da sta didaktična gradiva izbrala zaradi 

estetskega izgleda. Eden se je za izbiro didaktičnih gradiv odločil na osnovi zanimivih zvočnih 

primerov, ki jih gradivo ponuja, eden na osnovi priporočil ministrstva za šolstvo, eden pa zaradi 

uporabe delovnega zvezka Lili in Bine. Eden je navedel, da določen komplet didaktičnih gradiv 

uporablja le trenutno. 3 anketiranci se niso opredelili, zakaj so izbrali odgovor drugo.  

 

Ali je po Vašem mnenju v učbeniku, po katerem delate z učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

Tabela 12: Struktura vzorca učiteljev glede na mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

uporabljenih učbenikih 

ZADOSTNOST DELEŽA SODOBNE 

GLASBE V UČBENIKIH f f [%] 

 da 39 41,1 

ne 28 29,5 

deloma 28 29,5 

skupaj 95 100,0 

Največ anketirancev (41,1 %) je mnenja, da je v učbeniku, po katerem delajo z učenci, zadosten 

delež posvečen sodobni glasbi. 29,5 % anketiranih se s tem ne strinja, prav toliko (29,5 %) pa 

jih meni, da je v učbeniku, po katerem delajo z učenci, le deloma zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi.  
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Na petstopenjski lestvici ocenite svojo usposobljenost na različnih glasbenih področjih. 

Tabela 13: Struktura vzorca učiteljev glede na strokovno usposobljenost na različnih 

glasbenih področjih  

STROKOVNA USPOSOBLJENOST  f f [%] 

 zelo slaba 43 41,7 

slaba 46 44,7 

srednja 12 11,7 

dobra 2 1,9 

skupaj 103 100,0 

Večina anketirancev meni, da je njihova strokovna usposobljenost na različnih glasbenih 

področjih slaba (44,7 %) ali zelo slaba (41,7 %). 11,7 % anketiranih meni, da je njihova 

strokovna usposobljenost na različnih glasbenih področjih srednje dobra, le 1,9 % pa jih meni, 

da je njihova strokovna usposobljenost dobra. Kot zelo dobro strokovno usposobljenega na 

različnih glasbenih področjih se ni opredelil nihče od anketiranih.  

 

Tabela 14: Struktura vzorca učiteljev glede na didaktično usposobljenost na različnih 

glasbenih področjih 

DIDAKTIČNA USPOSOBLJENOST f f [%] 

 zelo slaba 40 38,8 

slaba 52 50,5 

srednja 10 9,7 

dobra 1 1,0 

skupaj 103 100,0 

Več kot polovica anketiranih meni, da je njihova didaktična usposobljenost na različnih 

glasbenih področjih slaba (50,5 %), 38,8 % jih meni, da je njihova didaktična usposobljenost 

celo zelo slaba. 9,7 % anketiranih meni, da je njihova didaktična usposobljenost na glasbenih 

področjih srednje dobra, le 1,0 % pa jih meni, da je njihova didaktična usposobljenost dobra. 

Kot zelo dobro didaktično usposobljenega na različnih glasbenih področjih se ni opredelil nihče 

od anketiranih.  

 

Ali v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo? 

Tabela 15: Struktura vzorca učiteljev glede na vključevanje sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti 

VKLJUČEVANJE SODOBNE GLASBE V 

POUK f f [%] 

 da 96 92,3 

ne 8 7,7 

skupaj 104 100,0 

Največ anketiranih učiteljev (92,3 %) je odgovorilo, da v pouk glasbene umetnosti vključujejo 

sodobno glasbo, 7,7 % anketiranih pa sodobne glasbe ne vključuje v pouk.  
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Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo? 
Tabela 16: Struktura vzorca učiteljev glede na pogostost vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti 

POGOSTOST VKLJUČEVANJA 

SODOBNE GLASBE V POUK f f [%] 

 enkrat tedensko 10 10,9 

enkrat do dvakrat na 

mesec 
49 53,3 

vsak drugi ali tretji 

mesec 
30 32,6 

redkeje kot dvakrat na 

leto 
3 3,3 

skupaj 92 100,0 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (53,3 %) v pouk glasbene umetnosti vključuje sodobno 

glasbo od enkrat do dvakrat na mesec. 32,6 % anketiranih sodobno glasbo v pouk glasbene 

umetnosti vključuje vsak drugi ali tretji mesec, 10,9 % jo vključuje enkrat tedensko, 3,3 % pa 

redkeje kot dvakrat na leto.  

 

Pri katerih dejavnostih najpogosteje vključujete sodobno glasbo v pouk? 

Tabela 17: Struktura vzorca učiteljev glede na vrste glasbenih dejavnosti, pri katerih 

najpogosteje vključujejo v pouk sodobno glasbo. 

DEJAVNOSTI VKLJUČEVANJA 

SODOBNE GLASBE  f f [%] 

 pri glasbenih 

dejavnostih izvajanja 
12 12,8 

pri glasbenih 

dejavnostih poslušanja 
61 64,9 

pri glasbenih 

dejavnostih ustvarjanja 
21 22,3 

skupaj 94 100,0 

Največ anketiranih (64,9 %) sodobno glasbo najpogosteje vključuje v pouk pri glasbenih 

dejavnostih poslušanja, 22,3 % anketiranih jo najpogosteje vključuje pri glasbenih dejavnostih 

ustvarjanja, le 12,8 % anketiranih pa jo najpogosteje vključuje pri glasbenih dejavnostih 

izvajanja.  
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Od kod izbirate primere za vključevanje sodobne glasbe v pouk? 

Tabela 18: Struktura vzorca učiteljev glede na to, od kod izbirajo primere za vključevanje 

sodobne glasbe v pouk.  

IZBOR PRIMEROV ZA 

VKLJUČEVANJE 

odgovori % 

N % 

 

iz različnih didaktičnih 

gradiv (učbenikov, 

delovnih zvezkov itn.) 

59 31,7  61,5  

s spleta 74 39,8  77,1  

Dobim jih od drugih 

učiteljev. 
16 8,6  16,7  

s seminarjev z glasbeno 

vsebino 
34 18,3  35,4  

drugo 3 1,6  3,1  

skupaj 186 100,0  193,8  

77,1 % anketirancev primere za vključevanje sodobne glasbe v pouk izbira s spleta, 61,5 % 

anketiranih izbira primere iz različnih didaktičnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov itn.), 

35,4 % jih primere izbira s seminarjev z glasbeno vsebino, 16,7 % dobi primere od drugih 

učiteljev, 3,1 % anketirancev pa je med danimi možnostmi izbralo drugo. Eden od teh je 

navedel, da primere za vključevanje sodobne glasbe v pouk izbira s spleta in iz lastne zbirke, 

eden od anketiranih sam izdela partiture in projekcije, eden pa je natančneje opredelil izbor 

primerov s spleta – izbira jih iz youtube-a.  
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Na kakšen način v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo oz. bi se Vam 

zdelo to smiselno izvajati? 

Tabela 19: Struktura vzorca učiteljev glede na način, po katerem v pouk glasbene umetnosti 

vključujejo sodobno glasbo oz. bi se jim zdelo to smiselno izvajati.  

NAČIN VKLJUČEVANJA 

SODOBNE GLASBE  

odgovori % 

N % 

 

s poslušanjem zvočnih 

primerov sodobnih 

skladateljev 

90 34,9  85,7  

s petjem pesmi 

sodobnih skladateljev 
53 20,5  50,5  

z instrumentalnim 

izvajanjem sodobnih 

glasbenih vsebin 

42 16,3  40,0  

z izvajanjem ob branju 

glasbenih zapisov 
27 10,5  25,7  

s povabilom različnih 

sodobnih glasbenih 

umetnikov 

(skladateljev, 

izvajalcev, dirigentov 

...) 

41 15,9  39,0  

drugo 5 1,9  4,8  

skupaj 258 100,0  245,7  

85,7 % anketiranih sodobno glasbo v pouk vključuje (oz. bi se jim jo zdelo smiselno 

vključevati) s poslušanjem zvočnih primerov sodobnih skladateljev, več kot polovica (50,5 %) 

jo vključuje (oz. bi se jim jo zdelo smiselno vključevati) s petjem pesmi sodobnih skladateljev, 

40,0 % jo vključuje (oz. bi se jim jo zdelo smiselno vključevati) z instrumentalnim izvajanjem 

sodobnih glasbenih vsebin, 39,0 % jo vključuje (oz. bi se jim jo zdelo smiselno vključevati) s 

povabilom različnih sodobnih glasbenih umetnikov (skladateljev, izvajalcev, dirigentov …), 

25,7 % jo vključuje (oz. bi se jim jo zdelo smiselno vključevati) z izvajanjem ob branju 

glasbenih zapisov. 4,8 % anketiranih je med danimi možnostmi izbralo drugo, kar sta dva 

pojasnila kot vključevanje sodobne glasbe z ustvarjalnimi nalogami, eden kot vključevanje z 

grafičnimi partiturami, eden z vključevanjem kombinacije vsega navedenega in eden z 

nevključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti.  
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Ali mislite, da se obravnava sodobne glasbe pri pouku razlikuje od obravnave glasbe 

drugih obdobij? 

Tabela 20: Struktura vzorca učiteljev glede na mnenje o razlikovanju med obravnavo sodobne 

glasbe in obravnavo glasbe drugih obdobij 

RAZLIKE MED OBRAVNAVO SODOBNE 

GLASBE IN GLASBE DRUGIH OBDOBIJ f f [%] 

 da 23 22,8 

ne 57 56,4 

ne vem 21 20,8 

skupaj 101 100,0 

Največ anketirancev (56,4 %) misli, da se obravnava sodobne glasbe pri pouku ne razlikuje od 

obravnave glasbe drugih obdobij. 22,8 % jih misli, da se obravnava sodobne glasbe pri pouku 

razlikuje od obravnave glasbe drugih obdobij, 20,8 % pa jih tega ne ve. 

 

Opredelite razliko med obravnavo sodobne glasbe in obravnavo glasbe drugih obdobij.  

Tisti, ki opažajo razlike med obravnavo sodobne glasbe pri pouku in obravnavo glasbe drugih 

obdobij, navajajo naslednje razlike:  

Obravnava sodobne glasbe je težja glede na njen majhen delež v učnem načrtu in didaktičnih 

gradivih. N = 6 

Obravnava sodobne glasbe je težja, ker je sodobna glasba najmanj poslušljiva, najmanj znana, 

najbolj zahtevna. N = 5 

Obravnava sodobne glasbe je težja, ker ves čas zahteva nadgrajevanje znanja. N = 2 

Obravnava sodobne glasbe je težja, ker sodobna glasba še ni točno definirana. N = 1 

Obravnava sodobne glasbe je lažja, ker je otrokom sodobna glasba bližja. N = 3 

Pri obravnavi sodobne glasbe so lahko učenci bolj samostojni.  N = 1 

5 anketirancev, ki sicer opaža razlike, ni opredelilo, za kakšne razlike gre.  

 

Vključevanje sodobne glasbe v pouk ima vrsto prednosti/pomanjkljivosti. 

Tabela 21: Struktura vzorca učiteljev glede na mnenje o prednostih/pomanjkljivostih 

vključevanja sodobne glasbe v pouk 

PREDNOSTI/POMANJKLJIVOSTI 

VKLJUČEVANJA SODOBNE GLASBE  f f [%] 

 prednosti 86 86,0 

pomanjkljivosti 14 14,0 

skupaj 100 100,0 

Večina anketiranih učiteljev (86,0 %) meni, da ima vključevanje sodobne glasbe v pouk vrsto 

prednosti, 14,0 % pa jih meni, da ima vključevanje sodobne glasbe v pouk vrsto 

pomanjkljivosti.  
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Katere so po Vašem mnenju prednosti vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti? 

Tabela 22: Struktura vzorca učiteljev glede na vrsto prednosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk glasbene umetnosti 

PREDNOSTI odgovori % 

N % 

 

Učenci postanejo bolj 

odprti za glasbo 

različnih obdobij. 

72 36,4  83,7  

Učenci so bolj 

motivirani za delo pri 

pouku glasbene 

umetnosti. 

42 21,2  48,8  

Učitelj lahko uresniči 

raznolike pristope 

(glasbenega) 

poučevanja. 

39 19,7  45,3  

Učitelj lahko učence 

motivira za obiske 

prireditev sodobne 

glasbe. 

44 22,2  51,2  

drugo 1 0,5  1,2  

skupaj 198 100,0  230,2  

Prvo prednost – učenci postanejo bolj odprti za glasbo različnih obdobij – je izbralo 83,7 % 

anketiranih učiteljev. Prednost, da učitelj lahko učence motivira za obiske prireditev sodobne 

glasbe, je izbralo 51,2 % anketirancev. Drugo prednost – učenci so bolj motivirani za delo pri 

pouku glasbene umetnosti – je izbralo 48,8 % anketiranih učiteljev, tretjo prednost – učitelj 

lahko uresniči raznolike pristope (glasbenega) poučevanja – je izbralo 45,3 % anketiranih. 1 

anketirana oseba je izbrala možnost drugo in kot prednost navedla učenčevo spoznavanje 

različnih estetskih pristopov ustvarjalcev.  
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Katere so po Vašem mnenju pomanjkljivosti vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti? 

Tabela 23: Struktura vzorca učiteljev glede na vrsto pomanjkljivosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk glasbene umetnosti 

POMANJKLJIVOSTI odgovori % 

N % 

 

Učenci za sodobno 

glasbo niso 

zainteresirani. 

7 23,3  43,8  

Učencem se zdi 

sodobna glasba 

"čudna". 

9 30,0  56,2  

V didaktičnih gradivih 

sodobna glasba ni 

dovolj zastopana. 

8 26,7  50,0  

V didaktičnih gradivih 

ni dovolj didaktičnih 

primerov/izhodišč. 

6 20,0  37,5  

skupaj 30 100,0  187,5  

Drugo pomanjkljivost – učencem se zdi sodobna glasba »čudna« ‒ je izbralo 56,2 % 

anketirancev, četrto pomanjkljivost – v didaktičnih gradivih sodobna glasba ni dovolj zastopana 

– je izbralo 50,0 % anketiranih učiteljev, prvo pomanjkljivost – učenci za sodobno glasbo niso 

zainteresirani – je izbralo 43,8 % anketiranih učiteljev, peto pomanjkljivost – v didaktičnih 

gradivih ni dovolj didaktičnih primerov/izhodišč – je izbralo 37,5 % anketiranih. Tretje 

pomanjkljivosti – sodobni glasbeni jezik učencem ne omogoča ustvarjalnega izražanja – ni 

izbral nihče, prav tako ni nihče izbral odgovora drugo.  

 

Kakšno je Vaše osebno mnenje o vključevanju sodobne glasbe v pouk od 1. do 9. 

razreda osnovne šole? 

Tabela 24: Struktura vzorca učiteljev glede na stališče o nujnosti vključevanja sodobne glasbe 

v pouk – Sodobno glasbo je nujno vključevati v pouk, saj učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 STALIŠČE f f [%] 

 Se popolnoma 

strinjam. 
32 32,7 

Se strinjam. 58 59,2 

Se ne morem odločiti. 5 5,1 

Se ne strinjam. 3 3,1 

skupaj 98 100,0 

Z navedeno trditvijo se največ anketiranih učiteljev (59,2 %) strinja, 32,7 % se jih popolnoma 

strinja, 5,1 % se jih ne more odločiti, 3,1 % pa se jih sploh ne strinja.  
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Tabela 25: Struktura vzorca učiteljev glede na stališče o nujnosti vključevanja sodobne glasbe 

v pouk – Sodobno glasbo je nujno vključevati v pouk, saj učencem omogoča spoznavanje 

glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 STALIŠČE f f [%] 

 Se popolnoma 

strinjam. 
40 41,7 

Se strinjam. 49 51,0 

Se ne morem odločiti. 5 5,2 

Se ne strinjam. 2 2,1 

skupaj 96 100,0 

Z navedeno trditvijo se največ anketiranih učiteljev (51,0 %) strinja, 41,7 % se jih popolnoma 

strinja, 5,2 % se jih ne more odločiti, 2,1 % pa se jih ne strinja.  

 

Tabela 26: Struktura vzorca učiteljev glede na stališče o vključevanju sodobne glasbe v pouk 

– Vključevanje sodobne glasbe v pouk mi omogoča, da sem nenehno ustvarjalen. 

STALIŠČE f f [%] 

 Se popolnoma 

strinjam. 
18 18,9 

Se strinjam. 44 46,3 

Se ne morem odločiti. 28 29,5 

Se ne strinjam. 3 3,2 

Se sploh ne strinjam. 2 2,1 

skupaj 95 100,0 

Z navedeno trditvijo se največ anketirancev (46,3 %) strinja, 29,5 % se jih ne more odločiti, 

18,9 % anketiranih učiteljev se popolnoma strinja, 3,2 % se jih ne strinja, 2,1 % pa se jih sploh 

ne strinja.  

 

Tabela 27: Struktura vzorca učiteljev glede na stališče o vključevanju sodobne glasbe v pouk 

– Vključevanje sodobne glasbe v pouk je pomembno za poznejše udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju. 

STALIŠČE f f [%] 

 Se popolnoma 

strinjam. 
17 17,7 

Se strinjam. 47 49,0 

Se ne morem odločiti. 24 25,0 

Se ne strinjam. 8 8,3 

skupaj 96 100,0 

Z navedeno trditvijo se največ anketiranih učiteljev (49,0 %) strinja, 25,0 % se jih ne more 

odločiti, 17,7 % anketirancev se popolnoma strinja, 8,3 % anketiranih učiteljev pa se s trditvijo 

ne strinja.  
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Tabela 28: Struktura vzorca učiteljev glede na stališče o vključevanju sodobne glasbe v pouk 

– Vključevanje sodobne glasbe v pouk je pomembno za vzgojo aktivnega poslušanja. 

STALIŠČE f f [%] 

 Se popolnoma 

strinjam. 
22 22,9 

Se strinjam. 58 60,4 

Se ne morem odločiti. 12 12,5 

Se ne strinjam. 4 4,2 

skupaj 96 100,0 

Z navedeno trditvijo se največ anketirancev (60,4 %) strinja, 22,9 % se jih popolnoma strinja, 

12,5 % se jih ne more odločiti, 4,2 % anketiranih učiteljev pa se ne strinja.  

 

Dodatna mnenja, ki so jih glede na to vprašanje zapisali anketirani učitelji, so naslednja: 

Pričakoval bi podrobnejšo razlago pojma sodobna glasba. N = 2 

Vključevanje sodobne glasbe v pouk je priporočljivo, a zahtevno. N = 2 

Za profesorje razrednega pouka bi bil dobrodošel seminar s tematiko o sodobni glasbi. N = 1 

Zmerno vključevanje sodobne glasbe v pouk je zaželeno, ne smemo pa pretiravati. N = 1 

Nimam dodatnega mnenja. N = 2 

 

Ali si po Vašem mnenju učenci želijo vključevanja sodobne glasbe v pouk? 

Tabela 29: Struktura vzorca učiteljev glede na mnenje o učenčevih željah po vključevanju 

sodobne glasbe v pouk 

ŽELJE UČENCEV PO VKLJUČEVANJU 

SODOBNE GLASBE V POUK f f [%] 

 da 60 61,2 

ne 16 16,3 

ne vem 22 22,4 

skupaj 98 100,0 

Dobra polovica anketiranih učiteljev (61,2 %) meni, da si učenci želijo vključevanja sodobne 

glasbe v pouk, 22,4 % jih tega ne ve, 16,3 % pa jih meni, da si učenci tega ne želijo.  

 

Ali je po Vašem mnenju v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež namenjen 

sodobni glasbi? 

Tabela 30: Struktura vzorca učiteljev glede na mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

ZADOSTNOST DELEŽA SODOBNE 

GLASBE V UČNEM NAČRTU f f [%] 

 da 38 38,8 

ne 47 48,0 

ne vem 13 13,3 

skupaj 98 100,0 

Največ anketirancev (48,0 %) meni, da v učnem načrtu za glasbeno umetnost ni zadosten delež 

namenjen sodobni glasbi. 38,8 % anketiranih učiteljev meni, da je delež, namenjen sodobni 

glasbi, zadosten, 13,3 % pa jih tega ne ve.  
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Ali pri obravnavi sodobne glasbe sodelujete z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi 

ustanovami? 

Tabela 31: Struktura vzorca učiteljev glede na prisotnost/odsotnost sodelovanja z 

umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi ustanovami 

SODELOVANJE Z 

UMETNIKI/GLASBENIMI ŠOLAMI/S 

KULTURNIMI USTANOVAMI f f [%] 

 da 43 43,9 

ne 55 56,1 

skupaj 98 100,0 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (56,1 %) je navedla, da pri obravnavi sodobne glasbe ne 

sodelujejo z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi ustanovami. Ostali (43,9 %) so navedli, 

da z omenjenimi osebami/ustanovami sodelujejo.  

 

S kljukico označite, s kom sodelujete v okviru obravnave sodobne glasbe in kako 

pogosto to izvajate. 

Tabela 32: Struktura vzorca učiteljev glede na sodelovanje z umetniki/glasbenimi šolami/s 

kulturnimi ustanovami 

POGOSTOST 

SODELOVANJA Z 

UMETNIKI/GLASBENIMI 

ŠOLAMI/S KULTURNIMI 

USTANOVAMI 

odgovori % 

N % 

 

glasbene šole – od 

štirikrat do šestkrat na 

leto 

3 4,1 % 7,9 % 

kulturne ustanove – od 

štirikrat do šestkrat na 

leto 

1 1,4 % 2,6 % 

umetniki – od dvakrat 

do trikrat na leto 
6 8,2 % 15,8 % 

glasbene šole – od 

dvakrat do trikrat na 

leto 

10 13,7 % 26,3 % 

kulturne ustanove – od 

dvakrat do trikrat na 

leto 

16 21,9 % 42,1 % 

umetniki – enkrat na 

leto 
10 13,7 % 26,3 % 

glasbene šole – enkrat 

na leto 
16 21,9 % 42,1 % 

kulturne ustanove – 

enkrat na leto 
11 15,1 % 28,9 % 

skupaj 73 100,0 % 192,1 % 
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Največ anketiranih učiteljev (42,1 %) od dvakrat do trikrat na leto sodeluje s kulturnimi 

ustanovami, prav toliko (42,1 %) jih enkrat na leto sodeluje z glasbenimi šolami. Enkrat na leto 

s kulturnimi ustanovami sodeluje 28,9 % anketiranih učiteljev. 26,3 % anketiranih od dvakrat 

do trikrat na leto sodeluje z glasbenimi šolami, prav toliko (26,3 %) jih enkrat na leto sodeluje 

z umetniki.  

15,8 % anketiranih od dvakrat do trikrat na leto sodeluje z umetniki, 7,9 % jih od štirikrat do 

šestkrat na leto sodeluje z glasbenimi šolami, 2,6 % pa jih od štirikrat do šestkrat na leto sodeluje 

s kulturnimi ustanovami. Pod drugo je eden od anketirancev zapisal, da je sodelovanje 

povezano z denarnimi omejitvami; eden pa, da je v šolskem letu predvidenih premalo kulturnih 

dni in se pogosteje odločijo za prireditve z bližjo glasbeno tematiko. Eden je na tem mestu 

zastavil vprašanje, ali je sodelovanje mišljeno kot obisk prireditev s tovrstno glasbo.  

 

Na kakšen način sodelujete z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi ustanovami? 

Tabela 33: Struktura vzorca učiteljev glede načina sodelovanja z umetniki/ glasbenimi 

šolami/s kulturnimi ustanovami 

NAČIN SODELOVANJA Z 

UMETNIKI/GLASBENIMI ŠOLAMI/S 

KULTURNIMI USTANOVAMI f f [%] 

 obiski glasbenih 

prireditev 
28 77,8 

s skupnimi projekti 6 16,7 

drugo 2 5,6 

skupaj 36 100,0 

Večina anketiranih učiteljev (77,8 %) z navedenimi umetniki/ustanovami sodeluje z obiski 

glasbenih prireditev, 16,7 % jih z njimi sodeluje s skupnimi projekti, 5,6 % pa na druga dva 

načina – z obiski glasbenih gostov in s projekti.  

 

Katere prednosti zaznavate pri sodelovanju z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi 

ustanovami? 

Kot prednosti, ki jih anketiranci zaznavajo pri sodelovanju z umetniki/glasbenimi šolami/s 

kulturnimi ustanovami, jih je 9 navedlo kvalitetnejšo obravnavo učne snovi, prav toliko bolj 

motivirane učence, 6 jih je navedlo neposreden stik z umetniki, glasbenimi šolami, s kulturnimi 

ustanovami, 2 sta navedla večje možnosti za napredovanje učencev na glasbenem področju ter 

eden nove izkušnje. Eden od anketiranih odgovora ni pojasnil.  

 

Katere prireditve sodobne glasbe obiskujete? 

Največ anketirancev (36) je navedlo, da obiskujejo koncerte (koncertni ciklus Festine, božično-

novoletni koncerti, koncerti v okviru festivala Kogojevi dnevi, koncerti v okviru festivala PAC-

ov glasbeni maj (festival resne glasbe), koncerti, organizirani v okviru matinej (zlasti filmskih), 

koncerti za glasbeno mladino, koncerti za najmlajše, koncerti v okviru festivala Slovenski 

glasbeni dnevi, koncerti v organizaciji Cankarjevega doma, koncerti v domačem kraju, koncerti 

v okviru uličnih glasbenih prireditev, zborovski koncerti), sledijo plesne predstave (10 

anketirancev), festivali (6 anketirancev), operne predstave (5 anketirancev), nastopi učencev 

glasbenih šol (5 anketirancev), delavnice (2 anketiranca) in predavanja (1 anketiranec). 9 

anketirancev je zapisalo, da ne obiskujejo nobenih glasbenih prireditev sodobne glasbe. 
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Ali imamo v Sloveniji festival/-e, posvečen/-e sodobni glasbi? 

Tabela 34: Struktura vzorca učiteljev glede na vedenje o tem, ali imamo v Sloveniji  

festival/-e, posvečen/-e sodobni glasbi 

VEDENJE O OBSTOJU FESTIVALOV 

SODOBNE GLASBE f f [%] 

 da 62 66,0 

ne 1 1,1 

ne vem 31 33,0 

skupaj 94 100,0 

Več kot polovica anketiranih oseb (66,0 %) je odgovorila, da v Sloveniji imamo festival/-e, 

posvečen/-e sodobni glasbi, 33,0 % jih tega ne ve, 1,1 % pa jih meni, da festivala/festivalov te 

vrste nimamo.  
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1. spremenljivka: spol 

 

Tabela 35: Odvisnost med spolom in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

spol 

moški 

f 4 1 3 8 

%  50,0 % 12,5 % 37,5 % 100,0 % 

AR ,5 -1,1 ,5  

ženski 

f 35 26 25 86 

%  40,7 % 30,2 % 29,1 % 100,0 % 

AR -,5 1,1 -,5  

skupaj 
f 39 27 28 94 

%  41,5 % 28,7 % 29,8 % 100,0 % 

 

Legenda:  

AR … prilagojeni reziduali 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 1,305, g = 2, α = 0,521) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnega spola se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

učbeniku, po katerem delajo z učenci.   

 

Tabela 36: Odvisnost med spolom in vključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

spol 

moški 

f 8 0 8 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,9 -,9  

ženski 

 f 87 8 95 

%  91,6 % 8,4 % 100,0 % 

AR -,9 ,9  

skupaj 
f 95 8 103 

%  92,2 % 7,8 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 1,349, g = 1, α = 0,245) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnega spola se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  

 

Tabela 37: Odvisnost med spolom in pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje 

kot 

dvakrat na 

leto 

spol 

moški 

f 0 5 2 1 8 

%  0,0 % 62,5 % 25,0 % 12,5 % 100,0 % 

AR -1,0 ,6 -,5 1,5  

ženski 

 f 10 43 28 2 83 

%  12,0 % 51,8 % 33,7 % 2,4 % 100,0 % 

AR 1,0 -,6 ,5 -1,5  

skupaj 
f 10 48 30 3 91 

%  11,0 % 52,7 % 33,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 3,585, g = 3, α = 0,310) ni statistično pomembna.  

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnega spola se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno 

glasbo.  

 

Tabela 38: Odvisnost med spolom in mnenjem o prednostih/pomanjkljivostih vključevanja 

sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

spol 

moški 

f 6 2 8 

%  75,0 % 25,0 % 100,0 % 

AR -,9 ,9  

ženski 

f 79 12 91 

%  86,8 % 13,2 % 100,0 % 

AR ,9 -,9  

skupaj 
f 85 14 99 

%  85,9 % 14,1 % 100,0 % 
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Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 0,726, g = 1, α = 0,394) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnega spola se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima vključevanje sodobne 

glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti.  
 

Tabela 39: Odvisnost med spolom in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

 

 

SPOL  N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem pomaga 

razvijati občutljivost 

do sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

moški 8 1,75 1,035 2,588 ,111 -,155 ,877 

 

ženski 

 

                

        90 

 

          

     1,79 

 

               

           ,645 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,588, α = 0,111) t-test za neodvisne 

vzorce med moškimi in ženskami ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem pomaga razvijati občutljivost do 

sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij (t = ‒ 0,155, α = 0,877).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

moški (M = 1,75). 

 

Tabela 40: Odvisnost med spolom in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

SPOL  N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

moški 

 

 

8 1,75 ,463 2,330 ,130 ,319 ,751 

ženski 88 1,67 ,690     
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,330, α = 0,130) t-test za neodvisne 

vzorce med moškimi in ženskami ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov (t = 0,319, α = 0,751).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

ženske (M = 1,67).  

 

Tabela 41: Odvisnost med spolom in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi 

možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

SPOL  N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

moški 7 2,14 ,900 ,072 ,789 -,279 ,781 

 

 

ženski 

 

 

88 

 

 

2,24 

 

 

,871 

    

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,072, α = 0,789) t-test za neodvisne 

vzorce med moškimi in ženskami ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

vključevanje sodobne glasbe v pouk učiteljem omogoča, da so nenehno ustvarjalni  

(t = ‒ 0,279, α = 0,781).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

moški (M = 2,14).  

 

Tabela 42: Odvisnost med spolom in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

 

 

SPOL  N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

moški 8 2,13 ,991 ,008 ,927 -,400 ,690 

 

 

ženski 

 

 

88 

 

 

2,25 

 

 

,834 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,008, α = 0,927) t-test za neodvisne 

vzorce med moškimi in ženskami ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju (t = ‒ 0,400, α = 0,690).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

moški (M = 2,13).  

 

Tabela 43: Odvisnost med spolom in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 

SPOL  N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

moški 8 1,75 ,707 ,385 ,536 -,933 ,353 

ženski 

 

 

88 

 

 

2,00 

 

 

,727 

    

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,385, α = 0,536) t-test za neodvisne 

vzorce med moškimi in ženskami ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo aktivnega poslušanja  

(t = ‒ 0,933, α = 0,353).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

moški (M = 1,75).  
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Tabela 44: Odvisnost med spolom in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem 

načrtu za glasbeno umetnost  

 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno 

umetnost zadosten delež namenjen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

spol 

moški 

f 4 4 0 8 

%  50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,7 ,1 -1,2  

ženski 

f 34 43 13 90 

%  37,8 % 47,8 % 14,4 % 100,0 % 

AR -,7 -,1 1,2  

skupaj 
f 38 47 13 98 

%  38,8 % 48,0 % 13,3 % 100,0 % 

 

Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 2,483, g = 2, α = 0,289) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnega spola se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost. 
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2. spremenljivka: starost 

 

Tabela 45: Odvisnost med starostjo in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

starost  

do 30 let 

f 5 6 4 15 

%  33,3 % 40,0 % 26,7 % 100,0 % 

AR -,7 1,1 -,3  

od 31 do 40 let 

f 10 10 10 30 

%  33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

AR -1,1 ,7 ,5  

do 41 do 50 let 

f 11 10 9 30 

%  36,7 % 33,3 % 30,0 % 100,0 % 

AR -,6 ,7 ,0  

51 let in več 

f 13 1 5 19 

%  68,4 % 5,3 % 26,3 % 100,0 % 

AR 2,7 -2,5 -,4  

skupaj 
f 39 27 28 94 

%  41,5 % 28,7 % 29,8 % 100,0 % 

 

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 9,213, g = 6, α = 0,162) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnih starosti se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža 

sodobne glasbe v učbeniku, po katerem delajo z učenci.   

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki so stari 51 let in več, ter tistimi, ki 

menijo, da je v učbeniku, po katerem delajo z učenci, zadosten delež posvečen sodobni glasbi 

(AR = 2,7). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med tistimi, ki so stari 51 let in 

več, ter tistimi, ki menijo, da v učbeniku, po katerem delajo z učenci, ni zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi (AR = ‒ 2,5).  
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Tabela 46: Odvisnost med starostjo in vključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

starost  

do 30 let 

f 20 2 22 

%  90,9 % 9,1 % 100,0 % 

AR -,3 ,3  

od 31 do 40 let 

f 29 2 31 

%  93,5 % 6,5 % 100,0 % 

AR ,3 -,3  

do 41 do 50 let 

f 27 4 31 

%  87,1 % 12,9 % 100,0 % 

AR -1,3 1,3  

51 let in več 

f 19 0 19 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 1,4 -1,4  

skupaj 
f 95 8 103 

%  92,2 % 7,8 % 100,0 % 

 

Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 4,169, g = 3, α = 0,244) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnih starosti se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  
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Tabela 47: Odvisnost med starostjo in pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje kot 

dvakrat na 

leto 

starost  

do 30 let 

f 2 13 4 0 19 

%  10,5 % 68,4 % 21,1 % 0,0 % 100,0 % 

AR -,1 1,5 -1,2 -,9  

od 31 do 40 let 

f 2 13 12 0 27 

%  7,4 % 48,1 % 44,4 % 0,0 % 100,0 % 

AR -,7 -,6 1,5 -1,1  

do 41 do 50 let 

f 5 12 8 2 27 

%  18,5 % 44,4 % 29,6 % 7,4 % 100,0 % 

AR 1,5 -1,0 -,4 1,4  

51 let in več 

f 1 10 6 1 18 

%  5,6 % 55,6 % 33,3 % 5,6 % 100,0 % 

AR -,8 ,3 ,0 ,6  

skupaj 
f 10 48 30 3 91 

%  11,0 % 52,7 % 33,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 9,713, g = 9, α = 0,374) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnih starosti se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno 

glasbo.  
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Tabela 48: Odvisnost med starostjo in mnenjem o prednostih/pomanjkljivostih vključevanja 

sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

starost  

do 30 let 

f 19 2 21 

%  90,5 % 9,5 % 100,0 % 

AR ,7 -,7  

od 31 do 40 let 

f 25 3 28 

%  89,3 % 10,7 % 100,0 % 

AR ,6 -,6  

do 41 do 50 let 

f 26 5 31 

%  83,9 % 16,1 % 100,0 % 

AR -,4 ,4  

51 let in več 

f 15 4 19 

%  78,9 % 21,1 % 100,0 % 

AR -1,0 1,0  

skupaj 
f 85 14 99 

%  85,9 % 14,1 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 1,464, g =3, α = 0,691) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci različnih starosti se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima vključevanje sodobne 

glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti.  

 

Tabela 49: Odvisnost med starostjo in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

 

 STAROST N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza variance 

F α F α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

do 30 let 22 1,77 ,612 ,146 ,932 2,513 ,063 

od 31 do 40 let 28 1,61 ,497     

do 41 do 50 let 29 2,03 ,865     

51 let in več 18 1,61 ,502     

skupaj 97 1,77 ,669     
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,146, α = 0,932) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci različnih starosti ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših  

(F = 2,513, α = 0,063).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki so stari od 31 do 40 let (M = 1,61), in tisti, ki so stari 51 let in več (M = 1,61). Najbolj 

negativno stališče imajo tisti, ki so stari od 41 do 50 let (M = 2,03).  

 

Tabela 50: Odvisnost med starostjo in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 STAROST N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

do 30 let 21 1,57 ,870 2,457 ,068 1,293 ,282 

od 31 do 40 let 28 1,54 ,508     

do 41 do 50 let 28 1,86 ,651     

51 let in več 18 1,67 ,594     

skupaj 95 1,66 ,662     

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,457, α = 0,068) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci različnih starosti ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (F = 1,293, α = 0,282).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najbolj pozitivno stališče tisti, 

ki so stari od 31 do 40 let (M = 1,54), najbolj negativnega pa tisti, ki so stari od 41 do 50 let  

(M = 1,86). 

 

Tabela 51: Odvisnost med starostjo in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi 

možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 STAROST N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22c Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

do 30 let 21 2,57 ,870 1,525 ,213 2,127 ,102 

od 31 do 40 let 27 2,07 ,874     

do 41 do 50 let 28 2,29 ,937     

51 let in več 18 1,94 ,639     

skupaj 94 2,22 ,869     
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,525, α = 0,213) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci različnih starosti ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (F = 2,127, α = 0,102).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najbolj pozitivno stališče tisti, 

ki so stari 51 let in več (M = 1,94), najbolj negativno stališče pa tisti, ki so najmlajši (stari do 

30 let) (M = 2,57). 

 

Tabela 52: Odvisnost med starostjo in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe 

v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

 

 STAROST N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem področju. 

do 30 let 21 2,43 ,811 ,265 ,851 1,184 ,321 

od 31 do 40 let 28 2,00 ,903     

do 41 do 50 let 28 2,25 ,752     

51 let in več 18 2,33 ,907     

skupaj 95 2,23 ,844     

 
       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,265, α = 0,851) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci različnih starosti ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

poznejše udejstvovanje učencev na glasbenem področju (F = 1,184, α = 0,321).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki so stari od 31 do 40 let (M = 2,00), najbolj negativnega pa tisti, ki so stari do 30 let 

(M = 2,43).  

 

Tabela 53: Odvisnost med starostjo in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe 

v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 STAROST N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22d Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

do 30 let 21 2,19 ,750 1,279 ,286 1,299 ,280 

od 31 do 40 let 28 1,79 ,787     

do 41 do 50 let 28 2,00 ,609     

51 let in več 18 1,94 ,725     

skupaj 95 1,97 ,721     

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,279, α = 0,286) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci različnih starosti ni pokazala statistično 
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pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

vzgojo aktivnega poslušanja (F = 1,299, α = 0,280).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti, 

ki so stari od 31 do 40 let (M = 1,79), najbolj negativnega pa tisti, ki so stari do 30 let  

(M = 2,19).  

 

Tabela 54: Odvisnost med starostjo in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem 

načrtu za glasbeno umetnost  
 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

zadosten delež namenjen sodobni 

glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

starost 

do 30 let 

f 5 14 3 22 

%  22,7 % 63,6 % 13,6 % 100,0 % 

AR -1,8 1,7 ,0  

od 31 do 40 let 

f 13 13 2 28 

%  46,4 % 46,4 % 7,1 % 100,0 % 

AR ,9 -,1 -1,2  

do 41 do 50 let 

f 8 14 7 29 

%  27,6 % 48,3 % 24,1 % 100,0 % 

AR -1,5 ,1 2,0  

51 let in več 

f 12 5 1 18 

%  66,7 % 27,8 % 5,6 % 100,0 % 

AR 2,6 -1,8 -1,1  

skupaj 
f 38 46 13 97 

%  39,2 % 47,4 % 13,4 % 100,0 % 

 

Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 13,017, g = 6, α = 0,043) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci različnih starosti pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za 

glasbeno umetnost.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki so stari 51 let in več, ter tistimi, ki 

menijo, da je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež posvečen sodobni glasbi  

(AR = 2,6). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med tistimi, ki so stari od 41 do 50 

let, ter tistimi, ki ne vejo, ali je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi (AR = 2,0).  

 

Največ anketiranih učiteljev je mnenja, da v učnem načrtu za glasbeno umetnost ni zadosten 

delež namenjen sodobni glasbi. S tem se strinja večina mlajših anketirancev, medtem ko je 

večina starejših mnenja, da je v učnem načrtu zadosten delež namenjen sodobni glasbi. Če iz 
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dobljenih rezultatov naredimo zaključek, lahko sklepamo, da se mlajši bolj zavedajo 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. 

 

V splošnem glasbenem izobraževanju je pomembno, da učitelj vključuje kakovostno glasbo 

različnih obdobij, zvrsti in žanrov. Ker pa starejši učitelji najverjetneje pozabljajo ravno na 

sodobno glasbo, sodijo med tiste, ki vplivajo na oblikovanje negativnih stališč učencev do 

sodobne glasbe. Kot so pokazale že raziskave (Sicherl Kafol in Denac, 2002), učenci zaradi 

pomanjkanja izkušenj s sodobno glasbo, nezadostnega vključevanja sodobne glasbe v šolski 

kurikulum nimajo priložnosti, da bi jim to glasbo približali. Učni načrt za glasbeno vzgojo 

(2011) nas sicer seznanja z vključevanjem sodobne glasbe v pouk, vendar pa ne predpisuje 

izbora glasbene literature, saj je učitelj avtonomen pri izbiri glasbenih vsebin. Žal nekateri, 

kljub navedbam v učnem načrtu, v pouk ne vključujejo sodobne glasbe. V tem primeru gre po 

vsej verjetnosti predvsem za tiste, ki so mnenja, da je v učnem načrtu zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi. Rezultati raziskave kažejo, da so takega mnenja zlasti starejši učitelji. Ti se po 

vsej verjetnosti držijo starejših načel in delajo na način, ki so ga vajeni, premalo pa se zavedajo 

pomembnosti dejstva, da je potrebno učence seznanjati z glasbo različnih obdobij, zvrsti in 

žanrov ter s tem nevede vplivajo na oblikovanje stališč učencev.  
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3. spremenljivka: delovna doba na področju poučevanja 

 

Tabela 55: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in mnenjem o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

delovna doba na 

področju 

poučevanja  

do 10 let 

f 6 9 6 21 

% 28,6 % 42,9 % 28,6 % 100,0 % 

AR -1,3 1,6 -,2  

od 11 do 20 let 

f 12 12 11 35 

%  34,3 % 34,3 % 31,4 % 100,0 % 

AR -1,0 ,9 ,2  

od 21 do 30 let 

f 12 4 7 23 

%  52,2 % 17,4 % 30,4 % 100,0 % 

AR 1,3 -1,4 ,0  

31 let in več 

f 8 2 4 14 

%  57,1 % 14,3 % 28,6 % 100,0 % 

AR 1,3 -1,3 -,1  

skupaj 
f 38 27 28 93 

%  40,9 % 29,0 % 30,1 % 100,0 % 

 

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 6,661, g = 6, α = 0,353) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno delovno dobo na področju 

poučevanja se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje 

o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učbeniku, po katerem delajo z učenci.   
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Tabela 56: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in vključevanjem sodobne 

glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

delovna doba na 

področju 

poučevanja  

do 10 let 

f 26 2 28 

%  92,9 % 7,1 % 100,0 % 

AR -,1 ,1  

od 11 do 20 let 

f 34 2 36 

%  94,4 % 5,6 % 100,0 % 

AR ,4 -,4  

od 21 do 30 let 

f 20 3 23 

%  87,0 % 13,0 % 100,0 % 

AR -1,3 1,3  

31 let in več 

f 15 0 15 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 1,1 -1,1  

skupaj 
f 95 7 102 

%  93,1 % 6,9 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 3,345, g = 3, α = 0,341) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno delovno dobo na področju poučevanja 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti  

vključujejo sodobno glasbo.  
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Tabela 57: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in pogostostjo vključevanja 

sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje kot 

dvakrat na 

leto 

delovna doba na 

področju 

poučevanja  

do 10 let 

f 2 16 6 0 24 

%  8,3 % 66,7 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR -,3 1,5 -1,0 -1,1  

od 11 do 20 let 

f 2 15 15 1 33 

%  6,1 % 45,5 % 45,5 % 3,0 % 100,0 % 

AR -,9 -1,2 1,9 -,1  

od 21 do 30 let 

f 4 9 5 2 20 

%  20,0 % 45,0 % 25,0 % 10,0 % 100,0 % 

AR 1,7 -,9 -,9 1,9  

31 let in več 

f 1 9 4 0 14 

%  7,1 % 64,3 % 28,6 % 0,0 % 100,0 % 

AR -,4 ,9 -,4 -,8  

skupaj 
f 9 49 30 3 91 

%  9,9 % 53,8 % 33,0 % 3,3 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 10,725, g =9, α = 0,295) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno delovno dobo na področju poučevanja 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk glasbene 

umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  
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Tabela 58: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in mnenjem o 

prednostih/pomanjkljivostih vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

delovna doba na 

področju 

poučevanja  

do 10 let 

f 25 2 27 

%  92,6 % 7,4 % 100,0 % 

AR 1,2 -1,2  

od 11 do 20 let 

f 29 4 33 

%  87,9 % 12,1 % 100,0 % 

AR ,4 -,4  

od 21 do 30 let 

f 18 5 23 

%  78,3 % 21,7 % 100,0 % 

AR -1,2 1,2  

31 let in več 

f 12 3 15 

%  80,0 % 20,0 % 100,0 % 

AR -,7 ,7  

skupaj 
f 84 14 98 

%  85,7 % 14,3 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 2,651, g = 3, α = 0,449) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno delovno dobo na področju poučevanja 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali 

ima vključevanje sodobne glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti.  

 

Tabela 59: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in stališčem o nujnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne 

glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 DELOVNA 

DOBA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza variance 

F α F α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

do 10 let 28 1,71 ,600 ,134 ,939 ,909 ,440 

od 11 do 20 let 32 1,75 ,622     

od 21 do 30 let 22 2,00 ,873     

31 let in več 14 1,71 ,611     

skupaj 96 1,79 ,679     
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,134, α = 0,939) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno delovno dobo ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(F = 0,909, α = 0,440).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najbolj pozitivno stališče tisti, 

ki imajo delovne dobe do 10 let (M = 1,71) ali 31 let in več (M = 1,71), najbolj negativno 

stališče pa tisti z delovno dobo od 21 do 30 let (M = 2,00). 

 

Tabela 60: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in stališčem o nujnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 DELOVNA 

DOBA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

do 10 let 27 1,59 ,797 1,594 ,196 ,373 ,772 

od 11 do 20 let 32 1,66 ,483     

od 21 do 30 let 21 1,76 ,768     

31 let in več 14 1,79 ,699     

skupaj 94 1,68 ,675     

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,594, α = 0,196) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno delovno dobo ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (F = 0,373, α = 0,772).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti z 

delovno dobo do 10 let (M = 1,59), najbolj negativnega pa tisti z delovno dobo 31 let in več  

(M = 1,79).  
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Tabela 61: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in stališčem o vključevanju 

sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 DELOVNA 

DOBA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza variance 

F α F α 

Q22c Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

do 10 let 27 2,41 ,888 ,509 ,677 ,732 ,536 

od 11 do 20 let 31 2,29 ,864     

od 21 do 30 let 21 2,10 ,944     

31 let in več 14 2,07 ,730     

skupaj 93 2,25 ,868     

        

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,509, α = 0,677) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno delovno dobo ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (F = 0,732, α = 0,536).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki imajo delovne dobe 31 let in več (M = 2,07), najbolj negativnega pa tisti z delovno dobo 

do 10 let (M = 2,41).  

 

Tabela 62: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in stališčem o pomembnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

 

 DELOVNA 

DOBA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

do 10 let 27 2,30 ,823 ,102 ,959 1,078 ,362 

od 11 do 20 let 32 2,09 ,856     

od 21 do 30 let 21 2,24 ,831     

31 let in več 14 2,57 ,852     

skupaj 94 2,26 ,842     

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,102, α = 0,959) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno delovno dobo ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

poznejše udejstvovanje učencev na glasbenem področju (F = 1,078, α = 0,362).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti z 

delovno dobo od 11 do 20 let (M = 2,09), najbolj negativnega pa tisti z delovno dobo 31 let in 

več (M = 2,57).  
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Tabela 63: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in stališčem o pomembnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 DELOVNA 

DOBA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22d Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

do 10 let 27 2,04 ,759 ,672 ,572 ,398 ,755 

od 11 do 20 let 32 1,91 ,777     

od 21 do 30 let 21 1,95 ,590     

31 let in več 14 2,14 ,770     

skupaj 94 1,99 ,726     

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,672, α = 0,572) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno delovno dobo ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

vzgojo aktivnega poslušanja (F = 0,398, α = 0,755).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki imajo delovne dobe od 11 do 20 let (M =1,91), najbolj negativnega pa tisti z delovno 

dobo 31 let in več (M = 2,14).  

 

  



113 
 

Tabela 64: Odvisnost med delovno dobo na področju poučevanja in mnenjem o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost 

 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

zadosten delež namenjen sodobni 

glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

delovna doba na 

področju 

poučevanja  

do 10 let 

f 6 18 4 28 

%  21,4 % 64,3 % 14,3 % 100,0 % 

AR -2,3 2,1 ,3  

od 11 do 20 let 

f 14 15 3 32 

%  43,8 % 46,9 % 9,4 % 100,0 % 

AR ,6 -,1 -,7  

od 21 do 30 let 

f 11 7 4 22 

%  50,0 % 31,8 % 18,2 % 100,0 % 

AR 1,1 -1,7 ,9  

31 let in več 

f 7 6 1 14 

%  50,0 % 42,9 % 7,1 % 100,0 % 

AR ,9 -,4 -,7  

skupaj 
f 38 46 12 96 

%  39,6 % 47,9 % 12,5 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 7,918, g = 6, α = 0,244) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno delovno dobo na področju poučevanja 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o 

zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki imajo delovne dobe na področju 

poučevanja do 10 let, in tistimi, ki menijo, da je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten 

delež namenjen sodobni glasbi (AR = ‒ 2,3). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi 

med tistimi, ki imajo delovne dobe na področju poučevanja do 10 let, in tistimi, ki menijo, da 

v učnem načrtu za glasbeno umetnost ni zadosten delež namenjen sodobni glasbi (AR = 2,1).   
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4. spremenljivka: stopnja izobrazbe 

 

Tabela 65: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe 

v uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

 stopnja 

izobrazbe 

učiteljišče 

f 1 0 0 1 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 1,2 -,7 -,6  

visoka izobrazba 

f 16 17 16 49 

%  32,7 % 34,7 % 32,7 % 100,0 % 

AR -1,8 1,1 ,9  

višja izobrazba 

f 21 9 10 40 

%  52,5 % 22,5 % 25,0 % 100,0 % 

AR 1,9 -1,3 -,7  

študent/absolvent 

f 1 2 1 4 

%  25,0 % 50,0 % 25,0 % 100,0 % 

AR -,7 ,9 -,2  

skupaj 
f 39 28 27 94 

%  41,5 % 29,8 % 28,7 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 6,223, g = 6, α = 0,399) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža 

sodobne glasbe v učbeniku, po katerem delajo z učenci.   
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Tabela 66: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in vključevanjem sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

stopnja 

izobrazbe 

učiteljišče 

f 1 0 1 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,3 -,3  

visoka izobrazba 

f 46 7 53 

%  86,8 % 13,2 % 100,0 % 

AR -2,1 2,1  

višja izobrazba 

f 40 0 40 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 2,3 -2,3  

študent/absolvent 

f 8 1 9 

%  88,9 % 11,1 % 100,0 % 

AR -,4 ,4  

skupaj 
f 95 8 103 

%  92,2 % 7,8 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 8,594, g = 3, α = 0,035) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi z visoko izobrazbo ter tistimi, ki v pouk 

glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo (AR = ‒ 2,1). Statistično pomembne razlike se 

pojavljajo med tistimi z višjo izobrazbo in tistimi, ki v pouk glasbene umetnosti vključujejo 

sodobno glasbo (AR = 2,3). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med tistimi z 

visoko izobrazbo in tistimi, ki v pouk glasbene umetnosti ne vključujejo sodobne glasbe  

(AR = 2,1) ter med tistimi z višjo izobrazbo in med tistimi, ki v pouk glasbene umetnosti ne 

vključujejo sodobne glasbe (AR = ‒ 2,3).  

 

Na podlagi rezultatov raziskave lahko potrdimo pričakovan izid, in sicer da se bolj izobraženi 

anketiranci bolj zavedajo pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti. V pouk jo v glavnem vključujejo tisti z višjo izobrazbo, učiteljiščem in 

študenti/absolventi ter prav vsi z visoko izobrazbo. Seveda pa nam stopnja izobrazbe ne pove 

kaj dosti o glasbeni izobrazbi sodelujočih anketiranih učiteljev. Samooceno o strokovni 

usposobljenosti na glasbenem področju so anketiranci podali pri 13. vprašanju (glejte analizo 

odgovorov na 13. vprašanje). Zanimivo je, da se učitelji kljub slabši oceni lastne strokovne 

usposobljenosti na glasbenem področju zavedajo pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v 

pouk. Seveda presenetljivi odgovori – skoraj vsi sodelujoči v raziskavi v pouk glasbene 
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umetnosti vključujejo sodobno glasbo (glejte rezultate odgovorov na 14. vprašanje) – še ne 

pomenijo, da učitelji z vključevanjem sodobne glasbe v pouk vplivajo na pozitivna stališča 

učencev do sodobne glasbe; vsekakor pa velja, da učitelj z vključevanjem sodobne glasbe 

poveča možnost za oblikovanje pozitivnih stališč. Morda se učenci brez tovrstnih izkušenj v 

šoli s sodobno glasbo ne bi nikoli seznanili, učitelj pa z vključevanjem poskrbi za uresničitev 

temeljnega namena šole, ki je »učencem odkrivati neznano, jih usposabljati za sprejemanje 

vrednosti in navajati na kakovosten izbor raznolikih glasbenih vsebin« (Oblak, 2006, str. 87).  

 

Tabela 67: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v 

pouk glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje kot 

dvakrat na 

leto 

stopnja 

izobrazbe 

učiteljišče 

f 0 0 1 0 1 

%  0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR -,4 -1,1 1,5 -,2  

visoka izobrazba 

f 5 21 16 3 45 

%  11,1 % 46,7 % 35,6 % 6,7 % 100,0 % 

AR ,0 -1,4 ,7 1,8  

višja izobrazba 

f 5 22 10 0 37 

%  13,5 % 59,5 % 27,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,6 ,9 -,8 -1,5  

študent/absolvent 

f 0 6 2 0 8 

%  0,0 % 75,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR -1,0 1,3 -,4 -,5  

skupaj 
f 10 49 29 3 91 

%  11,0 % 53,8 % 31,9 % 3,3 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 10,257, g = 9, α = 0,330) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujejo 

sodobno glasbo.  
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Tabela 68: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in mnenjem o prednostih/pomanjkljivostih 

vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

 stopnja 

izobrazbe 

učiteljišče 

f 1 0 1 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,4 -,4  

visoka izobrazba 

f 42 8 50 

%  84,0 % 16,0 % 100,0 % 

AR -,5 ,5  

višja izobrazba 

f 34 5 39 

%  87,2 % 12,8 % 100,0 % 

AR ,3 -,3  

študent/absolvent 

f 8 1 9 

%  88,9 % 11,1 % 100,0 % 

AR ,3 -,3  

skupaj 
f 85 14 99 

%  85,9 % 14,1 % 100.0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 0,573, g = 3, α = 0,903) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima vključevanje 

sodobne glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti.  

 

Tabela 69: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z 

glasbo starejših obdobij. 

 

 STOPNJA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

učiteljišče 1 1,00 , 1,586 ,210 ,988 ,402 

visoka izobrazba 49 1,88 ,666     

višja izobrazba 38 1,71 ,732     

študent/absolvent 9 1,67 ,500     

skupaj 

 

 

97 

 

 

1,78 

 

 

,680 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,586, α = 0,210) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(F = 0,988, α = 0,402).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da ima v povprečju najpozitivnejše stališče tisti, ki 

je kot stopnjo izobrazbe označil učiteljišče (M = 1,00), najbolj negativnega pa imajo tisti z 

visoko izobrazbo (M = 1,88).  

 

Tabela 70: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

 

 STOPNJA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

učiteljišče 1 1,00 , 1,593 ,209 1,311 ,276 

visoka izobrazba 48 1,75 ,601     

višja izobrazba 37 1,68 ,747     

študent/absolvent 9 1,33 ,707     

skupaj 95 1,67 ,675     

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,593, α = 0,209) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (F = 1,311, α = 0,276).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da ima v povprečju najpozitivnejše stališče tisti, ki 

je kot stopnjo izobrazbe označil učiteljišče (M = 1,00), najbolj negativnega pa imajo tisti z 

visoko izobrazbo M = 1,75).  
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Tabela 71: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v 

pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 STOPNJA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22c Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

učiteljišče 1 2,00 , 1,364 ,261 ,691 ,560 

visoka izobrazba 47 2,26 ,943     

višja izobrazba 37 2,11 ,843     

študent/absolvent 9 2,56 ,527     

skupaj 94 2,22 ,869     

        

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,364, α = 0,261) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (F = 0,691, α = 0,560).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da ima v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki je kot stopnjo izobrazbe označil učiteljišče (M = 2,00), najbolj negativnega pa imajo 

tisti, ki so študenti/absolventi (M = 2,56).  

 

Tabela 72: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in stališčem o pomembnosti vključevanja 

sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

 

 STOPNJA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test 

homogenosti  

varianc 

Analiza variance 

F α F α 

Q22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

učiteljišče 1 3,00 , ,551 ,578 2,030 ,115 

visoka izobrazba 48 2,35            ,838     

višja izobrazba 37 2,00 ,816     

študent/absolvent 9 2,56 ,882     

skupaj 95 2,24 ,847     

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,551, α = 0,578) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

poznejše udejstvovanje učencev na glasbenem področju (F = 2,030, α = 0,115).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti z 

višjo izobrazbo (M = 2,00), najbolj negativnega pa tisti z učiteljiščem (M = 3,00).  
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Tabela 73: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in stališčem o pomembnosti vključevanja 

sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 STOPNJA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test 

homogenosti  

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22d Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

učiteljišče 1 2,00 , 2,531 ,085 ,765 ,516 

visoka izobrazba 48 2,06 ,836     

višja izobrazba 37 1,84 ,646     

študent/absolvent 9 2,11 ,333     

skupaj 95 1,98 ,729     

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,531, α = 0,085) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za 

vzgojo aktivnega poslušanja (F = 0,765, α = 0,516).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti z 

višjo izobrazbo (M = 1,84), najbolj negativnega pa študenti/absolventi (M = 2,11).  

 

Tabela 74: Odvisnost med stopnjo izobrazbe in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe 

v učnem načrtu za glasbeno umetnost  

 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

zadosten delež namenjen sodobni 

glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

 stopnja 

izobrazbe 

učiteljišče 

f 1 0 0 1 

%  100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 1,3 -1,0 -,4  

visoka izobrazba 

f 20 23 6 49 

%  40,8 % 46,9 % 12,2 % 100,0 % 

AR ,3 -,3 ,0  

višja izobrazba 

f 17 17 4 38 

%  44,7 % 44,7 % 10,5 % 100,0 % 

AR ,9 -,6 -,4  

študent/absolvent 

f 0 7 2 9 

%  0,0 % 77,8 % 22,2 % 100,0 % 

AR -2,5 1,8 ,9  

skupaj 
f 38 47 12 97 

%  39,2 % 48,5 % 12,4 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 11,408, g = 6, α = 0,077) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža 

sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki so študenti/absolventi, in tistimi, ki 

menijo, da je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež namenjen sodobni glasbi  

(AR = ‒ 2,5).   
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5. spremenljivka: vrsta izobrazbe 

 

Tabela 75: Odvisnost med vrsto izobrazbe in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

vrsta 

izobrazbe 

profesor 

razrednega pouka 

f 16 19 12 47 

%  34,0 % 40,4 % 25,5 % 100,0 % 

AR -1,4 2,3 -,8  

predmetni profesor 

glasbe 

f 19 6 15 40 

%  47,5 % 15,0 % 37,5 % 100,0 % 

AR 1,1 -2,6 1,5  

drugo 

f 4 3 1 8 

%  50,0 % 37,5 % 12,5 % 100,0 % 

AR ,5 ,5 -1,1  

skupaj 
f 39 28 28 95 

%  41,1 % 29,5 % 29,5 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 8,539, g = 4, α = 0,074) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno vrsto izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža 

sodobne glasbe v učbeniku, po katerem delajo z učenci.   

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med profesorji razrednega pouka in tistimi, ki 

menijo, da v učbeniku, po katerem delajo z učenci, ni zadosten delež posvečen sodobni glasbi 

(AR = 2,3). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med predmetnimi profesorji glasbe 

in tistimi, ki menijo, da v učbeniku, po katerem delajo z učenci, ni zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi (AR = ‒ 2,6).  
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Tabela 76: Odvisnost med vrsto izobrazbe in vključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

vrsta 

izobrazbe 

profesor 

razrednega pouka 

f 49 6 55 

%  89,1 % 10,9 % 100,0 % 

AR -1,3 1,3  

predmetni profesor 

glasbe 

f 41 0 41 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 2,4 -2,4  

drugo 

f 6 2 8 

%  75,0 % 25,0 % 100,0 % 

AR -1,9 1,9  

skupaj 
f 96 8 104 

%  92,3 % 7,7 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 9,503, g = 2, α = 0,009) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,01. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci z različno vrsto izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med predmetnimi profesorji glasbe in tistimi, ki v 

pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo (AR = 2,4). Statistično pomembne razlike 

se pojavljajo tudi med predmetnimi profesorji glasbe in tistimi, ki v pouk glasbene umetnosti 

ne vključujejo sodobne glasbe (AR = ‒ 2,4).  

 

Vključevanje/nevključevanje sodobne glasbe v pouk je nedvomno povezano s tem, v kolikšni 

meri se pedagoški delavci držijo učnega načrta (po učnem načrtu je sodobno glasbo nujno 

vključevati v pouk glasbene umetnosti), seveda pa je povezano tudi s stališči učiteljev do 

sodobne glasbe. Vsi v raziskavi sodelujoči predmetni profesorji glasbe v pouk vključujejo 

sodobno glasbo in se še bolj kot profesorji razrednega pouka in nekateri drugi zavedajo 

pomembnosti glasbenega izobraževanja. O pomembnosti glasbenega izobraževanja je pisal že 

Campbell (2004), ki pravi, da si moramo od začetka prizadevati otroku predstaviti najširšo 

paleto glasbenih zvrsti in slogov. Vse to se povezuje z oblikovanjem otrokovih stališč do 

sodobne glasbe, ki pa jih oblikujejo tudi ob našem zgledu, kar konkretno pomeni, da če bomo 

kot učitelji v vzgojno-izobraževani proces vključevali sodobno glasbo, je večja verjetnost, da 

si bodo učenci do sodobne glasbe izoblikovali pozitivna stališča.  
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Tabela 77: Odvisnost med vrsto izobrazbe in pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje kot 

dvakrat na 

leto 

 vrsta 

izobrazbe 

profesor razrednega 

pouka 

f 6 25 17 1 49 

%  12,2 % 51,0 % 34,7 % 2,0 % 100,0 % 

AR ,5 -,5 ,5 -,7  

predmetni profesor 

glasbe 

f 3 22 11 1 37 

%  8,1 % 59,5 % 29,7 % 2,7 % 100,0 % 

AR -,7 1,0 -,5 -,2  

drugo 

f 1 2 2 1 6 

%  16,7 % 33,3 % 33,3 % 16,7 % 100,0 % 

AR ,5 -1,0 ,0 1,9  

skupaj 
f 10 49 30 3 92 

%  10,9 % 53,3 % 32,6 % 3,3 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 3,459, g = 6, α = 0,749) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno vrsto izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujejo 

sodobno glasbo.  
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Tabela 78: Odvisnost med vrsto izobrazbe in mnenjem o prednostih/pomanjkljivostih 

vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

vrsta 

izobrazbe 

profesor 

razrednega pouka 

f 48 5 53 

%  90,6 % 9,4 % 100,0 % 

AR 1,4 -1,4  

predmetni profesor 

glasbe 

f 33 7 40 

%  82,5 % 17,5 % 100,0 % 

AR -,8 ,8  

drugo 

f 5 2 7 

%  71,4 % 28,6 % 100,0 % 

AR -1,2 1,2  

skupaj 
f 86 14 100 

%  86,0 % 14,0 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 2,398, g = 2, α = 0,302) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci z različno vrsto izobrazbe se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima vključevanje 

sodobne glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti. 

 

Tabela 79: Odvisnost med vrsto izobrazbe in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z 

glasbo starejših obdobij. 

 

 VRSTA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

profesor razrednega 

pouka 

52 1,71 ,536 ,652 ,523 ,814 ,446 

predmetni profesor 

glasbe 

39 1,85 ,779     

drugo 7 2,00 1,000     

skupaj 98 1,79 ,677     

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,652, α = 0,523) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno vrsto izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  
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(F = 0,814, α = 0,446).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče 

profesorji razrednega pouka (M = 1,71), najbolj negativnega pa tisti, ki so kot vrsto izobrazbe 

izbrali drugo (M = 2,00).  

 

Tabela 80: Odvisnost med vrsto izobrazbe in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

 

 VRSTA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

profesor razrednega 

pouka 

52 1,63 ,627 2,101 ,128 ,224 ,800 

predmetni profesor 

glasbe 

37 1,73 ,652     

drugo 7 1,71 1,113     

skupaj 96 1,68 ,673     

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,101, α = 0,128) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno vrsto izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (F = 0,224, α = 0,800).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče 

profesorji razrednega pouka (M = 1,63), najbolj negativnega pa predmetni profesorji  

(M = 1,73).  

 

Tabela 81: Odvisnost med vrsto izobrazbe in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk 

zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 VRSTA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22c Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

profesor razrednega 

pouka 

52 2,19 ,793 ,571 ,67 ,586 ,559 

predmetni profesor 

glasbe 

36 2,22 ,929     

drugo 7 2,57 1,134     

skupaj 95 2,23 ,869     
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,571, α = 0,567) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno vrsto izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (F = 0,586, α = 0,559).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče 

profesorji razrednega pouka ( M = 2,19), najbolj negativnega pa tisti, ki so kot vrsto izobrazbe 

izbrali drugo (M = 2,57). 

 

Tabela 82: Odvisnost med vrsto izobrazbe in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

 

 VRSTA 

IZOBRAZBE 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

profesor razrednega 

pouka 

52 2,17 ,760 2,012 ,140 ,725 ,487 

predmetni profesor 

glasbe 

37 2,27 ,932     

drugo 7 2,57 ,976     

skupaj 96 2,24 ,843     

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,012, α = 0,140) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno vrsto izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše 

udejstvovanje učencev na glasbenem področju (F = 0,725, α = 0,487).    

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

profesorji razrednega pouka (M = 2,17), najbolj negativnega pa tisti, ki so kot vrsto izobrazbe 

izbrali drugo (M = 2,57).  

 

  



128 
 

Tabela 83: Odvisnost med vrsto izobrazbe in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne 

glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 VRSTA 

IZOBRABE 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22d Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

profesor razrednega 

pouka 

52 2,02 ,727 ,419 ,659 ,206 ,814 

predmetni profesor 

glasbe 

37 1,92 ,759     

drugo 7 2,00 ,577     

skupaj 96 1,98 ,725     

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,419, α = 0,659) enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci z različno vrsto izobrazbe ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo 

aktivnega poslušanja (F = 0,206, α = 0,814).    

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

predmetni profesorji glasbe (M = 1,92), najbolj negativnega pa profesorji razrednega pouka  

(M = 2,02).  

 

Tabela 84: Odvisnost med vrsto izobrazbe in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost  

 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

zadosten delež namenjen sodobni 

glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

vrsta 

izobrazbe 

profesor 

razrednega pouka 

f 11 31 10 52 

%  21,2 % 59,6 % 19,2 % 100,0 % 

AR -3,8 2,5 1,9  

predmetni profesor 

glasbe 

f 22 15 2 39 

%  56,4 % 38,5 % 5,1 % 100,0 % 

AR 2,9 -1,5 -1,9  

drugo 

f 5 1 1 7 

%  71,4 % 14,3 % 14,3 % 100,0 % 

AR 1,8 -1,9 ,1  

skupaj 
f 38 47 13 98 

%  38,8 % 48,0 % 13,3 % 100,0 % 
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Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 17,492, g = 4, α = 0,002) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,01. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci z različno vrsto izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem 

načrtu za glasbeno umetnost.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med profesorji razrednega pouka in tistimi, ki 

menijo, da je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež namenjen sodobni glasbi  

(AR = ‒ 3,8). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med predmetnimi profesorji 

glasbe in tistimi, ki menijo, da je v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež namenjen 

sodobni glasbi (AR = 2,9). Statistično pomembne razlike se pojavljajo še med profesorji 

razrednega pouka in tistimi, ki menijo, da v učnem načrtu za glasbeno umetnost ni zadosten 

delež namenjen sodobni glasbi ( AR = 2,5).  

  

O zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost so anketiranci podali 

različna mnenja. S tem, da je v učnem načrtu zadosten delež namenjen sodobni glasbi, se strinja 

več kot polovica anketiranih predmetnih profesorjev glasbe in precej manj profesorjev 

razrednega pouka. Menimo, da je težava v tem, da nekateri (zlasti profesorji razrednega pouka) 

premajhen delež povezujejo z manj številnimi izkušnjami, ki jih imajo s sodobno glasbo. Tako 

sodobne glasbe ne znajo ali si ne upajo vključiti v vzgojno-izobraževalni proces. Realizacija 

glasbenega pouka je namreč, kot smo že navedli, poleg od pozitivnih ali negativnih stališč 

učitelja do učnega načrta, odvisna tudi od učiteljeve strokovne usposobljenosti. Po našem 

mnenju je delež sodobne glasbe v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) zastopan enako kot 

glasba drugih obdobij, vendar si pedagoški delavci želijo podrobnejših informacij o možnostih 

vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj ta še ni tako razširjena.  
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6. spremenljivka: dodatno glasbeno izobraževanje 

 

Tabela 85: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem in mnenjem o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v uporabljenih učbenikih 

 
VRSTA DODATNEGA 

GLASBENEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

vrednost χ²-preizkusa 

hipoteze 

neodvisnosti/vrednost 

Kullbackovega 21. preizkusa 

α 

obiskovanje glasbene šole χ² = 1,890 0,389 

petje v pevskem zboru χ² = 1,376 0,503 

petje v komorni skupini 2I = 0,428 0,807 

sodelovanje v plesni skupini 2I = 0,671 0,715 

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 

2I = 0,528 0,768 

drugo 2I = 0,815 0,665 

 
Tabela 86: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem in vključevanjem sodobne 

glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 
VRSTA DODATNEGA 

GLASBENEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

vrednost χ²-preizkusa 

hipoteze 

neodvisnosti/vrednost 

Kullbackovega 21. preizkusa 

α 

obiskovanje glasbene šole 2I = 0,069 0,792 

petje v pevskem zboru 2I = 0,801 0,371 

petje v komorni skupini 2I = 0,014 0,906 

sodelovanje v plesni skupini 2I = 0,182 0,669 

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 

2I = 0,001 0,974 

drugo 2I = 0,125 0,724 

 
Tabela 87: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem in pogostostjo vključevanja 

sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 
VRSTA DODATNEGA 

GLASBENEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

vrednost χ²-preizkusa 

hipoteze 

neodvisnosti/vrednost 

Kullbackovega 21. preizkusa 

α 

obiskovanje glasbene šole 2I = 1,768 0,622 

petje v pevskem zboru 2I = 3,596 0,308 

petje v komorni skupini 2I = 3,083 0,379 

sodelovanje v plesni skupini 2I = 12,230 0,007 

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 

2I = 4,542 0,209 

drugo 2I = 4,340 0,227 
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Tabela 88: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje 

kot 

dvakrat na 

leto 

sodelovanje v 

plesni skupini 

ne 

f 3 40 26 3 72 

%  4,2 % 55,6 % 36,1 % 4,2 % 100,0 % 

AR -3,8 1,1 1,0 ,9  

da 

f 6 7 4 0 17 

%  35,3 % 41,2 % 23,5 % 0,0 % 100,0 % 

AR 3,8 -1,1 -1,0 -,9  

skupaj 
f 9 47 30 3 89 

%  10,1 % 52,8 % 33,7 % 3,4 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 12,230, g = 3, α = 0,007) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,01. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci, ki se dodatno glasbeno izobražujejo/so se dodatno glasbeno 

izobraževali s sodelovanjem v plesni skupini, pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

tega, kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo 

s sodelovanjem v plesni skupini in tistimi, ki sodobno glasbo v pouk vključujejo enkrat 

tedensko (AR = ‒ 3,8). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med tistimi, ki se 

dodatno glasbeno izobražujejo s sodelovanjem v plesni skupini, in tistimi, ki sodobno glasbo v 

pouk vključujejo enkrat tedensko (AR = 3,8).  

 

Tabela 89: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem in mnenjem o 

prednostih/pomanjkljivostih vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 
VRSTA DODATNEGA 

GLASBENEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

vrednost χ²-preizkusa 

hipoteze 

neodvisnosti/Continuity 

Correction/vrednost 

Kullbackovega 21. preizkusa 

α 

obiskovanje glasbene šole CC = 0,244 0,622 

petje v pevskem zboru 2I = 3,060 0,080 

petje v komorni skupini 2I = 0,000 0,986 

sodelovanje v plesni skupini 2I = 1,239 0,266 

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 

2I = 4,379 0,036 

drugo 2I = 1,232 0,267 
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Tabela 90: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in mnenjem o 

prednostih/pomanjkljivostih vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

brez dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

ne 

f 70 14 84 

%  83,3 % 16,7 % 100,0 % 

AR -1,6 1,6  

da 

f 13 0 13 

%  100,0 % 0,0 % 100,0 % 

AR 1,6 -1,6  

skupaj 
f 83 14 97 

%  85,6 % 14,4 % 100,0 % 

 

Vrednost 21. Kullbackovega preizkusa (2I = 4,379, g = 1, α = 0,036) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da se v 

osnovni množici med anketiranci, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo, pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima vključevanje sodobne 

glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti.  

 

Tabela 91: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (obiskovanjem glasbene šole) 

in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5a obiskovanje 

glasbene šole 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 44 1,89 ,784 ,190 ,664 1,155 ,251 

 

 

da 

 

 

51 

 

 

1,73 

 

 

,568 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,190, α = 0,664) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole), ni pokazal statistično 



133 
 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(t = 1,155, α = 0,251).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo) (M = 1,73).  

 

Tabela 92: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (obiskovanjem glasbene šole) 

in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča 

spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5a obiskovanje 

glasbene šole 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 43 1,65 ,613 1,399 ,240 -,488 ,627 

 

 

da 

 

 

50 

 

 

1,72 

 

 

,730 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,399, α = 0,240) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (t = ‒ 0,488, α = 0,627).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole) (M = 1,65).  
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Tabela 93: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (obiskovanjem glasbene šole) 

in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

Q5a obiskovanje 

glasbene šole 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 43 2,21 ,833 1,058 ,306 -,307 ,760 

 

 

da 

 

 

49 

 

 

2,27 

 

 

,908 

    

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,058, α = 0,306) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (t = ‒ 0,307, α = 0,760).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole) (M = 2,21).  

 

Tabela 94: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (obiskovanjem glasbene šole) 

in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju 

 

 

Q5a obiskovanje 

glasbene šole 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 43 2,19 ,906 ,034 ,855 -,528 ,599 

 

 

da 

 

 

50 

 

 

2,28 

 

 

,809 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,034, α = 0,855) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole), ni pokazal statistično 
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pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše 

udejstvovanje učencev na glasbenem področju (t = ‒ 0,528, α = 0,599).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole) (M = 2,19).  

 

Tabela 95: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (obiskovanjem glasbene šole) 

in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega 

poslušanja 

 

 

Q5a obiskovanje 

glasbene šole 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 
         

43 

1,93 ,799 ,555 ,458 -,584 ,561 

da 

 

 

50 

 

 

2,02 

 

 

,685 

    

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,555, α = 0,458) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (obiskujejo glasbeno šolo), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo 

aktivnega poslušanja (t = ‒ 0,584, α = 0,561).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne obiskujejo glasbene šole) (M = 1,93).  
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Tabela 96: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v pevskem zboru) in 

stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5b petje v 

pevskem zboru 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 23 1,83 ,650 ,805 ,372 ,211 ,833 

 

 

da 

 

 

72 

 

 

1,79 

 

 

,691 

    

 

  .     

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,805, α = 0,372) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru), in tistimi, ki 

se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(t = 0,211, α = 0,833).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru) (M = 1,79).  
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Tabela 97: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v pevskem zboru) in 

stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča 

spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5b petje v 

pevskem zboru 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 22 1,64 ,581 ,367 ,546 -,410 ,683 

 

 

da 

 

 

71 

 

 

1,70 

 

 

,705 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,367, α = 0,546) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru), in tistimi, ki 

se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (t = ‒ 0,410, α = 0,683).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru) (M = 1,64).  

 

Tabela 98: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v pevskem zboru) in 

stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

Q5b petje v 

pevskem zboru 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 22 2,18 ,733 2,031 ,158 -,353 ,725 

 

 

da 

 

 

70 

 

 

2,26 

 

 

,912 

    

 
       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,031, α = 0,158) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru), in tistimi, ki 

se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru), ni pokazal statistično 
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pomembnih razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (t = ‒ 0,353, α = 0,725).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru) (M = 2,18).  

 

Tabela 99: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v pevskem zboru) in 

stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju 

 

 

Q5b petje v 

pevskem zboru 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 22 2,32 ,839 ,000 ,985 ,512 ,610 

 

 

da 

 

 

71 

 

 

2,21 

 

 

,860 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,000, α = 0,985) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru), in tistimi, ki 

se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše 

udejstvovanje učencev na glasbenem področju (t = 0,512, α = 0,610).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru) (M = 2,21).  
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Tabela 100: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v pevskem zboru) in 

stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 

Q5b petje v 

pevskem zboru 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 22 1,95 ,653 1,208 ,275 -,174 ,863 

da 

 

 

71 

 

 

1,99 

 

 

,765 

    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,208, α = 0,275) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v pevskem zboru), in tistimi, ki 

se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo 

aktivnega poslušanja (t = ‒ 0,174, α = 0,863).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v pevskem zboru) (M = 1,95).  

 

Tabela 101: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v komorni skupini) 

in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5c petje v 

komorni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 81 1,83 ,685 ,215 ,644 ,939 ,350 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

1,64 

 

 

,633 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,215, α = 0,644) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v komorni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(t = 0,939, α = 0,350).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini) (M = 1,64).  

 

Tabela 102: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v komorni skupini) 

in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča 

spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5c petje v 

komorni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 79 1,70 ,686 ,015 ,904 ,271 ,787 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

1,64 

 

 

,633 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,015, α = 0,904) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v komorni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (t = 0,271, α = 0,787).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini) (M = 1,64).  
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Tabela 103: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v komorni skupini) 

in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

Q5c petje v 

komorni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 79 2,28 ,876 ,212 ,647 1,071 ,287 

 

 

da 

 

 

13 

 

 

2,00 

 

 

,816 

    

 
       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,212, α = 0,647) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v komorni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (t = 1,071, α = 0,287).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini) (M = 2,00).  

 

Tabela 104: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v komorni skupini) 

in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju 

 

 

Q5c petje v 

komorni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 79 2,29 ,834 ,013 ,910 1,477 ,143 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

1,93 

 

 

,917 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,013, α = 0,910) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini), in tistimi, 
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ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v komorni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše 

udejstvovanje učencev na glasbenem področju (t = 1,477, α = 0,143).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini) (M = 1,93).  

 

Tabela 105: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (petjem v komorni skupini) 

in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega 

poslušanja 

 

 

Q5c petje v 

komorni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 79 2,04 ,759 ,042 ,838 1,874 ,064 

da 

 

 

14 

 

 

1,64 

 

 

,497 

    

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,042, α = 0,838) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne pojejo v komorni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo 

aktivnega poslušanja (t = 1,874, α = 0,064).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pojejo v komorni skupini) (M = 1,64).  
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Tabela 106: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga 

razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5d sodelovanje v 

plesni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 80 1,81 ,677 ,610 ,437 ,413 ,680 

 

 

da 

 

 

15 

 

 

1,73 

 

 

,704 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,610, α = 0,437) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne sodelujejo v plesni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(t = 0,413, α = 0,680).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini) (M = 1,73).  
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Tabela 107: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in stališčem o nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča 

spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5d sodelovanje v 

plesni skupini 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 79 1,71 ,644 3,888 ,052 ,700 ,486 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

1,57 

 

 

,852 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,888, α = 0,052) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne sodelujejo v plesni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

omogoča spoznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov (t = 0,700, α = 0,486).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini) (M = 1,57).  

 

Tabela 108: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in stališčem o vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne 

ustvarjalnosti  

 

 

Q5d sodelovanje v 

plesni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 78 2,31 ,872 ,306 ,581 1,808 ,074 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

1,86 

 

 

,770 

    

 
       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,306, α = 0,581) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne sodelujejo v plesni skupini), ni pokazal statistično 
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pomembnih razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so 

nenehno ustvarjalni (t = 1,808, α = 0,074).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini) (M = 1,86).  

 

Tabela 109: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje 

učencev na glasbenem področju 

 

 

Q5d sodelovanje v 

plesni skupini 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 79 2,25 ,854 ,139 ,711 ,444 ,658 

 

 

da 

 

 

14 

 

 

2,14 

 

 

,864 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,139, α = 0,711) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne sodelujejo v plesni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše 

udejstvovanje učencev na glasbenem področju (t = 0,444, α = 0,658).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini) (M = 2,14).  
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Tabela 110: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni 

skupini) in stališčem o pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega 

poslušanja 

 

 

Q5d sodelovanje v 

plesni skupini 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 79 2,00 ,751 ,042 ,838 ,667 ,507 

da 

 

 

14 

 

 

1,86 

 

 

,663 

    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,042, α = 0,838) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini), in tistimi, 

ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo (ne sodelujejo v plesni skupini), ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v stališču, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo 

aktivnega poslušanja (t = 0,667, α = 0,507).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (sodelujejo v plesni skupini) (M = 1,86).  

 

Tabela 111: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in stališčem o 

nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do 

sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5e brez 

dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Aproksimativni 

 t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 82 1,79 ,716 4,513 0,036 -,409 ,686 

 

 

da 

 

 

13 

 

 

1,85 

 

 

,376 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 4,513, α = 0,036) aproksimativni t-

test za neodvisne vzorce med tistimi, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja, in tistimi, 

ki niso brez dodatnega glasbenega izobraževanja, ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

stališču, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij (t = ‒ 0,409, α = 0,686).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki niso brez dodatnega glasbenega izobraževanja (M = 1,79).  

 

Tabela 112: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in stališčem o 

nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5e brez 

dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 80 1,69 ,704 2,078 ,153 -,024 ,981 

 

 

da 

 

 

13 

 

 

1,69 

 

 

,480 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,078, α = 0,153) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja, in tistimi, ki niso brez 

dodatnega glasbenega izobraževanja, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov (t = ‒ 0,024, α = 0,981).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so v povprečju stališča tistih, ki se dodatno 

glasbeno izobražujejo, in tistih, ki se ne izobražujejo dodatno glasbeno, enaka (M = 1,69). 
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Tabela 113: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in stališčem o 

vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

Q5e brez 

dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Aproksimativni  

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 79 2,25 ,926 9,823 ,002 ,674 ,504 

 

 

da 

 

 

13 

 

 

2,15 

 

 

,376 

    

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 9,823, α = 0,002) aproksimativni  

t-test za neodvisne vzorce med tistimi, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja, in 

tistimi, ki niso brez dodatnega glasbenega izobraževanja, ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v stališču, da jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so nenehno ustvarjalni 

(t = 0,674, α = 0,504).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja (M = 2,15).  

 

Tabela 114: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem 

področju 

 

 

Q5e brez 

dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 80 2,21 ,852 ,001 ,975 -,673 ,502 

 

 

da 

 

 

13 

 

 

2,38 

 

 

,870 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,001, α = 0,975) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja, in tistimi, ki niso brez 
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dodatnega glasbenega izobraževanja), ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju (t = ‒ 0,673, α = 0,502).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki niso brez dodatnega glasbenega izobraževanja (M = 2,21).  

 

Tabela 115: Odvisnost med odsotnostjo dodatnega glasbenega izobraževanja in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 

Q5e brez 

dodatnega 

glasbenega 

izobraževanja 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 80 1,96 ,754 1,581 ,212 -,517 ,606 

da 

 

 

 

13 

 

 

 

2,08 

 

 

 

,641 

    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,581, α = 0,212) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki so brez dodatnega glasbenega izobraževanja, in tistimi, ki niso brez 

dodatnega glasbenega izobraževanja, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da je 

vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo aktivnega poslušanja  

(t = ‒ 0,517, α = 0,606).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki niso brez dodatnega glasbenega izobraževanja (M = 1,96).  
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Tabela 116: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (drugo) in stališčem o 

nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do 

sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 

Q5f drugo N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z 

glasbo starejših 

obdobij. 

ne 78 1,78 ,677 ,773 ,382 -,551 ,583 

 

 

da 

 

 

17 

 

 

1,88 

 

 

           ,697 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,773, α = 0,382) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način, in tistimi, ki se dodatno 

glasbeno ne izobražujejo na drug način, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem pomaga razvijati občutljivost do 

sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij (t = ‒ 0,551, α = 0,583).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno ne izobražujejo na drug način (M = 1,78).  
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Tabela 117: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (drugo) in stališčem o 

nujnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 

Q5f drugo N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v 

pouk, saj učencem 

omogoča 

spoznavanje 

glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in 

žanrov. 

ne 77 1,71 ,704 ,674 ,414 ,817 ,416 

 

 

da 

 

 

16 

 

 

1,56 

 

 

,512 

    

 

       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,674, α = 0,414) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način, in tistimi, ki se dodatno 

glasbeno ne izobražujejo na drug način, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov (t = 0,817, α = 0,416).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način (M = 1,56).  

 

Tabela 118: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (drugo) in stališčem o 

vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 

Q5f drugo N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22c 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

ne 76 2,25 ,866 ,185 ,668 ,260 ,795 

 

 

da 

 

 

16 

 

 

2,19 

 

 

,911 

    

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,185, α = 0,668) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način, in tistimi, ki se dodatno 
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glasbeno ne izobražujejo na drug način, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

jim vključevanje sodobne glasbe v pouk omogoča, da so nenehno ustvarjalni  

(t = 0,260, α = 0,795).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način (M = 2,19).  

 

Tabela 119: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (drugo) in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem 

področju 

 

 

Q5f drugo N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22č 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

ne 77 2,30 ,844 ,027 ,871 1,555 ,123 

 

 

da 

 

 

16 

 

 

1,94 

 

 

,854 

    

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,027, α = 0,871) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način, in tistimi, ki se dodatno 

glasbeno ne izobražujejo na drug način, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za poznejše udejstvovanje učencev na 

glasbenem področju (t = 1,555, α = 0,123).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način (M = 1,94).  
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Tabela 120: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem (drugo) in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 

Q5f drugo N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

t-test 

F α t α 

Q22d 

Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je 

pomembno za 

vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

ne 77 1,99 ,752 ,002 ,963 ,243 ,808 

da 

 

 

16 

 

 

1,94 

 

 

,680 

    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,002, α = 0,963) t-test za neodvisne 

vzorce med tistimi, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način, in tistimi, ki se dodatno 

glasbeno ne izobražujejo na drug način, ni pokazal statistično pomembnih razlik v stališču, da 

je vključevanje sodobne glasbe v pouk pomembno za vzgojo aktivnega poslušanja  

(t = 0,243, α = 0,808).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki se dodatno glasbeno izobražujejo na drug način (M = 1,94).  

 

Tabela 121: Odvisnost med dodatnim glasbenim izobraževanjem in mnenjem o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost  

 
VRSTA DODATNEGA 

GLASBENEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

vrednost χ²-preizkusa 

hipoteze 

neodvisnosti/vrednost 

Kullbackovega 21. preizkusa 

α 

obiskovanje glasbene šole χ² = 1,199 0,549 

petje v pevskem zboru χ² = 0,534 0,766 

petje v komorni skupini χ² = 1,012 0,603 

sodelovanje v plesni skupini χ² = 1,190 0,552 

brez dodatnega glasbenega 

izobraževanja 

χ² = 0,508 0,776 

drugo χ² = 0,171 0,918 
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7. spremenljivka: uporaba določene vrste didaktičnih gradiv 

 

Tabela 122: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in mnenjem o 

zadostnosti deleža sodobne glasbe v uporabljenih učbenikih 

 

 Q10 Ali je po Vašem mnenju v 

učbeniku, po katerem delate z 

učenci, zadosten delež posvečen 

sodobni glasbi? 

skupaj 

da ne deloma 

Katera didaktična 

gradiva 

uporabljate? 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

f 22 6 12 40 

%  55,0 % 15,0 % 30,0 % 100,0 % 

AR 2,5 -2,7 ,0  

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

f 5 11 8 24 

%  20,8 % 45,8 % 33,3 % 100,0 % 

AR -2,3 2,0 ,4  

drugo 

f 11 11 8 30 

%  36,7 % 36,7 % 26,7 % 100,0 % 

AR -,5 1,0 -,5  

skupaj 
f 38 28 28 94 

%  40,4 % 29,8 % 29,8 % 100,0 % 

 

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 10,173, g = 4, α = 0,038) je statistično 

pomembna na ravni α = 0,05. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 5 %, 

trdimo, da se v osnovni množici med anketiranci, ki uporabljajo različna didaktična gradiva, 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v učbeniku, po katerem delajo z učenci.   

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki uporabljajo didaktična gradiva A. 

Pesek in tistimi, ki menijo, da je v učbeniku, po katerem delajo z učenci, zadosten delež 

posvečen sodobni glasbi (AR = 2,5) oz. tistimi, ki menijo, da v učbeniku ni zadosten delež 

posvečen sodobni glasbi (AR = ‒ 2,7). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi med 

tistimi, ki uporabljajo didaktična gradiva B. Oblak, in tistimi, ki menijo, da je v učbeniku, po 

katerem delajo z učenci, zadosten delež posvečen sodobni glasbi (AR = ‒ 2,3) oz. tistimi, ki 

menijo, da v učbeniku ni zadosten delež posvečen sodobno glasbi (AR = 2,0).  

 

Največ anketiranih učiteljev uporablja didaktična gradiva A. Pesek in te v glavnem menijo, da 

je v njenih učbenikih zadosten delež posvečen sodobni glasbi, veliko pa se jih strinja, da je v 

njih le deloma zadosten delež posvečen sodobni glasbi. Največ tistih, ki uporabljajo didaktična 

gradiva B. Oblak, meni, da v njih ni zadosten delež posvečen sodobni glasbi, veliko pa jih meni, 

da je sodobni glasbi le deloma posvečen zadosten delež. Anketiranci, ki uporabljajo didaktična 

gradiva drugih avtorjev oziroma kombinirajo didaktična gradiva A. Pesek in B. Oblak, so 

deljenih mnenj – enak delež jih meni, da je oz. ni zadosten delež namenjen sodobni glasbi, nekaj 

pa jih meni, da je v njih le deloma zadosten delež posvečen sodobni glasbi.  

 



155 
 

Didaktična gradiva so tista, ki učitelje usmerjajo v priprave učnih ur. Izbira didaktičnih gradiv 

predstavlja vodilo pri načrtovanju glasbenih vsebin. Ocena zadostnosti deleža sodobne glasbe 

v učbeniku, po katerem delajo z učenci, je stvar vsakega posameznika. Možno je, da dva učitelja 

uporabljata enaka didaktična gradiva, vendar se ne strinjata o deležu, ki je v tem gradivu 

namenjen sodobni glasbi. Res je, da gradiva učitelje usmerjajo pri načrtovanju učnih ur, vendar 

pa se mora vsak pedagoški delavec zavedati, da gre zgolj za usmerjanje in ne točno določanje 

smernic.  

 

Tabela 123: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in vključevanjem 

sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 

 Q12 Ali v pouk 

glasbene umetnosti 

vključujete sodobno 

glasbo? 

skupaj 

da ne 

Katera didaktična 

gradiva 

uporabljate? 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

f 36 3 39 

%  92,3 % 7,7 % 100,0 % 

AR -,1 ,1  

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

f 23 2 25 

%  92,0 % 8,0 % 100,0 % 

AR -,1 ,1  

drugo 

f 28 2 30 

%  93,3 % 6,7 % 100,0 % 

AR ,2 -,2  

skupaj 
f 87 7 94 

%  92,6 % 7,4 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 0,042, g = 2, α = 0,979) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci, ki uporabljajo različna didaktična gradiva, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, ali v pouk glasbene umetnosti vključujejo 

sodobno glasbo.  
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Tabela 124: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in pogostostjo 

vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti 

 

 Q13 Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti 

vključujete sodobno glasbo? 

skupaj 

enkrat 

tedensko 

enkrat do 

dvakrat na 

mesec 

vsak drugi 

ali tretji 

mesec 

redkeje kot 

dvakrat na 

leto 

Katera didaktična 

gradiva 

uporabljate? 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

f 4 21 7 1 33 

%  12,1 % 63,6 % 21,2 % 3,0 % 100,0 % 

AR ,3 1,6 -1,8 -,2  

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

f 3 13 7 0 23 

%  13,0 % 56,5 % 30,4 % 0,0 % 100,0 % 

AR ,4 ,4 -,3 -1,1  

drugo 

f 2 10 13 2 27 

%  7,4 % 37,0 % 48,1 % 7,4 % 100,0 % 

AR -,7 -2,0 2,1 1,3  

skupaj 
f 9 44 27 3 83 

%  10,8 % 53,0 % 32,5 % 3,6 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 8,436, g = 6, α = 0,208) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranimi učitelji, ki uporabljajo različna didaktična 

gradiva, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto v pouk 

glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo.  

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med tistimi, ki uporabljajo druga didaktična 

gradiva, in tistimi, ki sodobno glasbo v pouk glasbene umetnosti vključujejo od enkrat do 

dvakrat na mesec (AR = ‒ 2,0) oz. tistimi, ki sodobno glasbo v pouk glasbene umetnosti 

vključujejo vsak drugi ali tretji mesec (AR = 2,1).  
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Tabela 125: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in mnenjem o 

prednostih/pomanjkljivostih vključevanja sodobne glasbe v pouk 

 

 Q19 Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk ima vrsto: 

skupaj 

prednosti pomanjkljivosti 

Katera didaktična 

gradiva 

uporabljate? 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

f 32 7 39 

%  82,1 % 17,9 % 100,0 % 

AR -,8 ,8  

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

f 21 3 24 

%  87,5 % 12,5 % 100,0 % 

AR ,3 -,3  

drugo 

f 24 3 27 

%  88,9 % 11,1 % 100,0 % 

AR ,6 -,6  

skupaj 
f 77 13 90 

%  85,6 % 14,4 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 0,701, g = 2, α = 0,704) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci, ki uporabljajo različna didaktična gradiva, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali ima 

vključevanje sodobne glasbe v pouk vrsto prednosti ali pomanjkljivosti. 

 

Tabela 126: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in stališčem o nujnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem pomaga razvijati občutljivost do sodobne 

glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij. 

 

 DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

N M SD Test 

homogenosti 

varianc 

Welch preizkus 

 

F α F α 

Q22a Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

pomaga razvijati 

občutljivost do 

sodobne glasbe v 

primerjavi z glasbo 

starejših obdobij. 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

37 1,68 ,747 5,308 ,007 ,502 ,608 

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

24 1,83 ,868     

drugo 27 1,81 ,396     

skupaj 88 1,76 ,695     

 

       

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 5,308, α = 0,007) Welchev preizkus 

v vzorcu med anketiranci, ki uporabljajo različno vrsto didaktičnih gradiv, ni pokazal statistično 
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pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati v pouk, saj učencem 

pomaga razvijati občutljivost do sodobne glasbe v primerjavi z glasbo starejših obdobij  

(F = 0,502, α = 0,608).   

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki uporabljajo didaktična gradiva A. Pesek (M = 1,68), najbolj negativnega pa tisti, ki 

uporabljajo didaktična gradiva B. Oblak (M = 1,83).  

 

Tabela 127: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in stališčem o nujnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk, saj to učencem omogoča spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov. 

 

 DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

N M SD Test homogenosti 

varianc  

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22b Sodobno 

glasbo je nujno 

vključevati v pouk, 

saj učencem 

omogoča 

spoznavanje glasbe 

različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

36 1,67 ,535 2,481 ,090 ,126 ,881 

didaktična gradiva 

Brede Obla 

23 1,61 ,839     

drugo 27 1,70 ,669     

skupaj 86 1,66 ,662     

        

        

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,481, α = 0,090)  enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci, ki uporabljajo različno vrsto didaktičnih gradiv, 

ni pokazala statistično pomembnih razlik glede stališča, da je sodobno glasbo nujno vključevati 

v pouk, saj učencem omogoča poznavanje glasbe različnih obdobij, zvrsti in žanrov  

(F = 0,126, α = 0,881).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju najpozitivnejše stališče tisti, 

ki uporabljajo didaktična gradiva B. Oblak (M = 1,61), najbolj negativno pa tisti, ki so med 

danimi možnostmi izbrali drugo (M = 1,70).  
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Tabela 128: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in stališčem o 

vključevanju sodobne glasbe v pouk zaradi možnosti nenehne ustvarjalnosti  

 

 DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22c Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk mi omogoča, 

da sem nenehno 

ustvarjalen. 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

36 2,11 ,887 ,006 ,994 ,650 ,525 

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

22 2,18 ,958     

drugo 27 2,37 ,884     

skupaj 85 2,21 ,901     

        

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,006, α = 0,994)  enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci, ki uporabljajo različno vrsto didaktičnih gradiv, 

ni pokazala statistično pomembnih razlik glede stališča, da jim vključevanje sodobne glasbe v 

pouk omogoča, da so nenehno ustvarjalni (F = 0,650, α = 0,525).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki uporabljajo didaktična gradiva A. Pesek (M = 2,11), najbolj negativno pa tisti, ki so med 

danimi možnostmi izbrali drugo (M = 2,37).  

 

Tabela 129: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za udejstvovanje učencev na glasbenem 

področju 

 

 DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22č Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za poznejše 

udejstvovanje 

učencev na 

glasbenem 

področju. 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

36 2,19 ,951 1,919 ,153 ,045 ,956 

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

23 2,22 ,850     

drugo 27 2,15 ,662     

skupaj 86 2,19 ,833     

 
       

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,919, α = 0,153)  enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci, ki uporabljajo različno vrsto didaktičnih gradiv, 

ni pokazala statistično pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v 

pouk pomembno za poznejše udejstvovanje učencev na glasbenem področju 

(F = 0,045, α = 0,956).  
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Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo v povprečju nekoliko pozitivnejše stališče 

tisti, ki so med danimi možnostmi izbrali drugo (M = 2,15), najbolj negativnega pa tisti, ki so 

izbrali didaktična gradiva B. Oblak (M = 2,22).  

 

Tabela 130: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in stališčem o 

pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk za vzgojo aktivnega poslušanja 

 

 DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

N M SD Test homogenosti 

varianc 

Analiza 

variance 

F α F α 

Q22d Vključevanje 

sodobne glasbe v 

pouk je pomembno 

za vzgojo aktivnega 

poslušanja. 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

36 1,89 ,785 ,496 ,611 1,115 ,333 

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

23 1,78 ,600     

drugo 27 2,07 ,675     

skupaj 86 1,92 ,707     

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,496, α = 0,611)  enosmerna analiza 

variance – anova – v vzorcu med anketiranci, ki uporabljajo različno vrsto didaktičnih gradiv, 

ni pokazala statistično pomembnih razlik glede stališča, da je vključevanje sodobne glasbe v 

pouk pomembno za vzgojo aktivnega poslušanja (F = 1,115, α = 0,333).  

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da imajo nekoliko pozitivnejše stališče tisti, ki 

uporabljajo didaktična gradiva B. Oblak (M = 1,78), najbolj negativno pa tisti, ki so med 

danimi možnostmi izbrali drugo (M = 2,07).  
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Tabela 131: Odvisnost med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in mnenjem o 

zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost  

 

 Q26 Ali je po Vašem mnenju v 

učnem načrtu za glasbeno umetnost 

zadosten delež namenjen sodobni 

glasbi? 

skupaj 

da ne ne vem 

Katera didaktična 

gradiva 

uporabljate? 

didaktična gradiva 

Albince Pesek 

f 19 14 4 37 

%  51,4 % 37,8 % 10,8 % 100,0 % 

AR 1,7 -1,4 -,4  

didaktična gradiva 

Brede Oblak 

f 7 15 2 24 

%  29,2 % 62,5 % 8,3 % 100,0 % 

AR -1,4 1,8 -,7  

drugo 

f 10 12 5 27 

%  37,0 % 44,4 % 18,5 % 100,0 % 

AR -,5 -,3 1,1  

skupaj 
f 36 41 11 88 

%  40,9 % 46,6 % 12,5 % 100,0 % 

 

Vrednost Kullbackovega 21. preizkusa (2I = 4,915, g = 4, α = 0,296) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Med anketiranci, ki uporabljajo različna didaktična gradiva, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, kakšno je njihovo mnenje o zadostnosti 

deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost.  
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5.5 Predstavitev in interpretacija rezultatov, zbranih z intervjuji 
 

Rezultati intervjujev so predstavljeni na podlagi opisov.  

 

Učence smo spraševali, kako so doživeli delavnice, povezane s sodobno glasbo – ali jim je bilo 

všeč, kaj jim je bilo oziroma kaj jim ni bilo všeč. Zanimalo nas je, kako so doživljali glasbo, 

kaj se jim je zdelo drugače, ali doma in v šoli poslušajo tako glasbo. V povezavi s tem smo 

pridobili podatke o tem, ali jih učitelj spodbuja k poslušanju sodobne glasbe in ali bi sami 

spodbudili za poslušanje sodobne glasbe starše, prijatelje.  

 

5.5.1 Mnenje o izvedenih delavnicah v okviru festivala Slovenski glasbeni dnevi 
 

Zanimalo nas je, kako so učenci doživeli delavnice, povezane s sodobno glasbo, ali jim je bilo 

na delavnicah všeč, kaj jim je bilo všeč oziroma kaj jim ni bilo všeč.  

 

Tabela 132: Frekvenčna tabela po mnenju o delavnicah 

 

MNENJE O DELAVNICAH f 

pozitivno 9 

negativno 0 

deljeno 1 

skupaj 10 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti  

 

Iz tabele 132 je razvidno, da so si mnenja učencev o delavnicah, povezanih s sodobno glasbo, 

zelo podobna. Večina učencev (9) je izrazilo pozitivno mnenje o glasbenih delavnicah, 

povezanih s sodobno glasbo, le eden pa se ni mogel odločiti, ali je bil z delavnicami zadovoljen 

ali ne. Učenci so povedali, da jim je bilo všeč vse, kot posameznosti, ki so jih posebej navdušile, 

pa so izpostavili različne elemente, npr. metodo igre, ustvarjalno dejavnost, prijaznost učiteljic 

itn.  

 

Izkušnje so nadvse pomembne za oblikovanje pozitivnega mnenja o določeni zadevi. V našem 

primeru gre za to, da lahko z aktivnim udejstvovanjem in vključevanjem učencev v različne 

dejavnosti vplivamo na oblikovanje njihovih stališč do sodobne glasbe in na splošno do glasbe 

različnih obdobij, zvrsti in žanrov. Dejavnosti v okviru glasbenih delavnic so od učencev 

zahtevale aktivno sodelovanje, kar je preprečilo morebitno dolgočasenje in slaba mnenja o 

delavnicah. To, da učenci pripisujejo pomemben pomen dejavnostim, v katerih so lahko sami 

aktivni soudeleženci, dokazujejo rezultati raziskave O. Denac (2012), ki kažejo, da učenci 

najbolj uživajo v gibanju ob glasbi, petju pesmi ter igranju na inštrumente. Rezultati te raziskave 

(prav tam) sovpadajo z rezultati nekaterih drugih raziskav (Bowles, 1998; Temmerman, 2000; 

Bonnie in Ebbeck, 2009), ki so pokazale, da so pri otrocih manj priljubljene dejavnosti, ki so 

»pasivne«. Kot navaja Ajtnik (2001) lahko pasiven odnos do glasbenih dejavnost poslušanja, 

izvajanja in ustvarjanja ogroža celo otrokov estetski razvoj.  

Pomembno je, da otroke že zgodaj seznanjamo z raznoliko glasbeno literaturo, saj so, kot navaja 

O. Denac (2002), zlasti v prvih letih šolanja še zelo odprti za zunanje vplive in jih lahko 

navdušimo za različno glasbo. Glede na starost otrok, vključenih v raziskavo, velja omeniti, da 

bo otrok v času od devetega do desetega leta starosti začel oblikovati mnenje o glasbi, ki jo ima 

rad, in o tisti, ki je ne mara (Campbell, 2004). Raziskoval bo glasbo, ki mu je nismo nikoli 

predstavili, poleg tega pa mu lahko to približamo s sodelovanjem v različnih glasbenih 

aktivnostih, kot so glasbene delavnice, obisk glasbenega koncerta ipd.  



163 
 

S ponujenimi priložnostmi se da torej  pri učencih in drugih ljudeh doseči marsikaj. Bistveno 

je, da so deležni izkušenj in ne podležejo določenim mnenjem le zaradi mnenj drugih, na kar 

opozarja tudi Ivo Malec (v Lebič in Loparnik, 1982, str. 207): 

» …. Poslušalstvu zaupam in nisem bil velikokrat razočaran – večkrat pri glasbenikih. Publika 

je po naravi radovedna in se odkrito odziva, če le ni zavedna in zastrupljena od kritikov in 

drugih posrednikov med skladateljem in poslušalcem. Publiki je treba glasbo posredovati, 

opozarjati na njene vrednosti in ji zaupati …«  

 

5.5.2 Doživljanje sodobne glasbe 
 

Zanimalo nas je, kako so učenci doživljali sodobno glasbo na delavnicah oz. kakšna se jim je 

zdela ta glasba ter kako se jim sodobna glasba zdi drugačna.  

 

Tabela 133: Frekvenčna tabela doživljanja sodobne glasbe 

 

DOŽIVLJANJE SODOBNE GLASBE f 

zanimiva glasba 5 

drugačna glasba 4 

neprijetna glasba 1 

skupaj 10 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti  

 

Učenci s pozitivnim mnenjem o izvedenih delavnicah so izrazili pozitivno mnenje o doživljanju 

sodobne glasbe. 5 jih je povedalo, da se jim je glasba zdela zanimiva, posebna, 4 se je glasba 

zdela drugačna. Izpostavili so drugačnost inštrumentov, glasbe, zapisa in možnost 

improvizacije. Možnost improvizacije je izpostavil tudi učenec z negativnim mnenjem o 

izvedenih delavnicah, ki je glasbo doživel kot neprijetno. Eden od učencev s pozitivnim 

mnenjem je izpostavil, da je bila glasba polna presenečenj, dva pa sta občutila sproščujoč učinek 

glasbe.  

 

Doživljanje lahko povežemo z različnimi stališči učencev do sodobne glasbe, na kar opozarja 

L. Plut Pregelj (2012, str. 102), ki meni, da »določena vrsta glasbe zbuja v nekaterih ljudeh 

poseben užitek, drugi pa isto glasbo v celoti zavračajo«. V različnih situacijah nam odgovarja 

različna glasba, tako je na primer Mozart najboljši, kadar je treba organizirati misli in se učiti 

(Campbell, 2004). Jazz spodbuja nove ideje, zato je primeren, ko se otrok loti ustvarjalnega 

projekta ali se spoprijema z vprašanji, ki nimajo preprostih, linearnih rešitev. Glasbene zvrsti, 

pri katerih je posebej pomemben ritem, npr. rock in rap, lahko pri starejših otrocih pomagajo 

ohraniti zbranost v nepredvidljivem, kaotičnem okolju in povečajo sposobnost za 

organiziranost. Nasprotno novejša, sodobna glasba pomaga zelo discipliniranim oziroma 

preobremenjenim otrokom, da se sprostijo. Avtor (prav tam) izpostavlja, da če bo otrok 

preizkušal različne glasbene zvrsti, se bo naučil, kako različne zvrsti vplivajo na njegovo 

duševnost.  

Ob morebitnih že oblikovanih negativnih stališčih o glasbi določenega obdobja, zvrsti ali žanra, 

lahko na spreminjanje le-teh vplivamo s spodbudami in dokazovanjem, kako radi imamo 

določeno glasbo mi sami (Campbell, 2004). S tem lahko, kot navajata Lebič in Loparnik (1982), 

vplivamo na posameznikovo voljo, ga spodbudimo k pozornemu poslušanju, radovednosti, ki 

se v primeru približevanja sodobne glasbe ne upira presenečenju in naključju. Poslušalec mora 

dojeti, da ga v sodobni glasbi čakajo pretresljiva zvočna doživetja, nastala iz večnih človekovih 

nasprotij, sreče – strahu, žalosti in veselja, bolečine in radosti, obupa in upornosti, hrepenenj in 

razočaranj, dvomov in pomiritev (prav tam). Navedeno nas seznanja s tem, da sodobna glasba 
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je drugačna od glasbe drugih obdobij; pozitivno pri tem pa je, da je drugačno zlasti za otroke 

pogosto tudi bolj zanimivo. Tako jih lahko k aktivnemu sodelovanju pri pouku pritegne že sama 

zanimivost sodobne glasbe, dodatno pa lahko za zanimivost poskrbimo učitelji, in sicer z 

vključevanjem raznolikih učnih vsebin ter metod in oblik dela. Učenci bodo tako glasbo 

sodobnega obdobja kot glasbo drugih obdobij najučinkoviteje doživeli le z zbranim in s 

pozornim prisostvovanjem pri glasbenih dejavnosti. Pri seznanjanju s skladbami 20. stoletja je 

pomembna zlasti glasbena dejavnost poslušanja, katere cilja sta doživljanje in estetsko uživanje 

ob glasbi, poeziji, različnih literarnih besedilih, naravnih šumih itd. (Plut Pregelj, 2012). Kot 

navaja avtorica (prav tam) intenzivno doživljanje učencem omogoča ustvarjalno odzivanje, to 

pa je glede na »drugačnost« sodobne glasbe zelo zaželeno.  

 

5.5.3 Poslušanje sodobne glasbe doma  
 

Zanimalo nas je, ali učenci doma poslušajo sodobno glasbo. 

 

Tabela 134: Frekvenčna tabela o poslušanju sodobne glasbe doma 

 

POSLUŠANJE SODOBNE GLASBE 

DOMA 

f 

 da  6 

ne 4 

skupaj 10 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti  

 

Več kot polovica učencev (6) s pozitivnim mnenjem do izvedenih delavnic, povezanih s 

sodobno glasbo, je odgovorila, da tovrstno glasbo poslušajo doma. Eden od učencev je celo 

izpostavil, da jo doma posluša večkrat kot v šoli.  2 učenca sta sodobno glasbo povezala z 

improvizacijo, ki pa je zlasti ob ukvarjanju z glasbenimi primeri sodobne glasbe zelo 

pomembna. Zanimivo je, da je učenec z negativnim mnenjem do izvedenih delavnic prav tako 

povedal, da tovrstno glasbo posluša doma.  

 

Otroci so »akustičnim dogodkom« podvrženi že od prihoda na svet (Denac, 2002). Navdušiti 

jih je mogoče za različno glasbo, saj vsakršna glasba, ki doseže otroško uho, lahko oblikuje 

njegov okus. Kot navaja O. Denac (prav tam), se glasbeni okus skozi odraščanje spreminja, 

vendar je v veliki meri odvisen od glasbene socializacije. Ta temelji na zapletenih odnosih med 

okoljem, socialnimi odnosi in osebnimi možnostmi, iz katerih človek ustvarja svoje okolje. 

Poteka predvsem preko posnemanja, sprva v družini, pozneje pa s pomočjo medijev in 

vrstnikov (več o tem v naslednjem podpoglavju) (Motte-Habber, 1990, str. 165‒169). Avtorica 

(prav tam) deli glasbeno socializacijo na primarno in sekundarno.  

Primarna socializacija je pomembna v zgodnjem otroštvu (torej je pomembna vloga družine) in 

poteka preko dejavnikov, kot so relativna prisotnost ali odsotnost glasbe doma, njena uporaba, 

viri in prakse, ki jo spremljajo. Poleg tega sta pomembna vpliv fizične in družbene narave 

prostorov, kjer se glasbene izkušnje ‘odvijajo’, in vrste čustev, ki jih izrazijo poslušalci 

(Rimmer, 2011). Avtor (prav tam, str. 11) navaja, da ta »socializacija ne definira okusa, vendar 

pa postavlja temelje zanj, kot so pomen organiziranega zvoka, narava pozornosti do glasbe in 

oblike odziva oziroma vključevanje v poslušanje.« 

Če bo otroka začelo zanimati skladanje pesmi na klavirju, kitari, računalniku ali pa bo morda 

začel igrati na novo glasbilo, ga morajo starši podpreti, saj bo s tem začel oblikovati svoj okus. 

S takšnim eksperimentiranjem namreč raziskuje svoj jaz (Campbell, 2004). Avtor (prav tam) 
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trdi, da če ga bomo spodbujali, da naj z nami deli razvijajočo se ljubezen do glasbe, mu bomo 

pokazali, kako odprti smo do njega na vseh področjih njegovega življenja. Zaželeno je, da nam  

pove, kaj mu je všeč pri določeni glasbi, in da ugodimo njegovi prošnji, če bi želel obiskati 

pravi koncert ali z glasbo izraziti čustva.  

 

5.5.4 Poslušanje sodobne glasbe v šoli 
 

Zanimalo nas je, ali učenci sodobno glasbo poslušajo v šoli.  

 

Tabela 135: Frekvenčna tabela o poslušanju sodobne glasbe v šoli  

 

POSLUŠANJE SODOBNE GLASBE V 

ŠOLI 

f 

da 9 

ne 1 

skupaj 10 

 

Iz tabele 135 je razvidno, da večina intervjuvanih učencev (9) glasbo, ki so jo slišali v okviru 

glasbenih delavnic, posluša tudi v šoli. S tem so se strinjali tako učenci s pozitivnimi mnenji o 

delavnicah kot učenec z negativnim mnenjem. Izpostavili so, da tako glasbo v glavnem 

poslušajo pri glasbeni umetnosti. Le en učenec je izjavil, da take glasbe v okviri vzgojno-

izobraževalnega procesa ne poslušajo.  

 

»Glasbena dejavnost poslušanja vključuje doživljanje glasbe in razvijanje zavestnega 

zaznavanja njenih značilnosti« (Sicherl Kafol, 2015, str. 9). Pomembna je ustrezna izbira 

glasbene literature, ki izhaja iz meril umetniške vrednosti glasbenih del, heterogene 

zastopanosti glasbe različnih obdobij in okolij ter ne nazadnje glasbenorazvojnih značilnosti 

otrok in s katero razvijamo sposobnost ustvarjalne komunikacije z glasbenim delom (prav tam). 

B. Sicherl Kafol (1999) izpostavlja, da morajo biti v izbor glasbenih vsebin enakovredno 

vključeni primeri ljudske in umetne glasbe domačih in tujih avtorjev, saj le s heterogeno 

ponudbo razvijamo otrokovo odprtost do različnih načinov glasbenega ustvarjanja ter širino in 

poglabljamo otrokovo glasbeno zaznavo, doživljanje in izražanje. Estetsko kakovostne 

glasbene vsebine morajo biti izbrane premišljeno in naj bodo protiutež nasičeni plehkosti 

današnjega zvočnega okolja.  

Šola oziroma izobrazba je eden ključnih dejavnikov sekundarne socializacije. Pri tej je 

pomembna vloga širših dejavnikov in akterjev. Gre za socialno mrežo vrstnikov, prijateljev, 

medijev itd., poleg tega pa sta pri sekundarni socializaciji pomembna tudi dostop in 

izpostavljenost glasbenim izkušnjam (Rimmer, 2011). Številne izkušnje so lahko učencem 

ponujene v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, pri tem pa velja izpostaviti, da na 

načrtovanje le-tega v veliki meri vplivajo pedagogove osebnostne značilnosti, njegova socialna, 

strokovna in emocionalna kompetenca ter še posebej zavedanje odgovornosti za glasbeni razvoj 

otrok (Denac, 2002). Avtorica (prav tam) poudarja, da pozitivna čustva zbujajo interes za delo, 

ta pa vodi k boljšim glasbenim dosežkom. Žal raziskave (Sicherl Kafol in Denac, 2012) kažejo, 

da je precej glasbenih učiteljev na področju sodobne glasbe nezadostno strokovno 

usposobljenih, zato učenci nimajo priložnosti, da bi jim to glasbo približali.  

 

5.5.5 Spodbude učiteljev k poslušanju sodobne glasbe  

 

Zanimalo nas je, ali učitelji učence spodbujajo k poslušanju sodobne glasbe.  
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Tabela 136: Frekvenčna tabela o spodbudah učiteljev k poslušanju sodobne glasbe 

 

SPODBUDE UČITELJEV K 

POSLUŠANJU SODOBNE GLASBE 

f 

da 8 

ne 2 

skupaj 10 

 

Iz tabele 136 je razvidno, da je večina učencev (8) izrazilo, da jih učitelji spodbujajo k 

poslušanju sodobne glasbe, le 2 učenca sta povedala, da učitelji tega ne počnejo. Učenec z 

negativnim mnenjem se je strinjal z večino – povedal je, da ga učitelji spodbujajo k poslušanju 

sodobnih glasbenih primerov.  

 

Ob upoštevanju sekundarne socializacije je jasno, da imajo učitelji pomembno vlogo pri 

oblikovanju stališč učencev. Pri tem sta zelo pomembna motiviranost in oblikovanje podobe 

učiteljev. V liku učitelja je združenih več posameznih strukturnih elementov, ki sooblikujejo 

njegovo podobo. Strukturne elemente Strugar (1993) obravnava v dveh različnih sklopih. 

Prvega tvorijo učiteljeve osebne lastnosti (sposobnosti, motivacija, temperament, značaj), ki so 

nam po večini dane. Drugi sklop združuje učiteljeve pedagoške lastnosti (strokovna, splošna in 

pedagoška izobrazba), ki jih je moč pridobiti in izpopolniti v izobraževalnem procesu. Učitelj 

mora biti za izpopolnjevanje pripravljen sprejeti, usvojiti in izvajati strokovno-didaktične 

posebnosti področja, saj lahko le tako kakovostno uresničuje cilje, v našem primeru cilje 

glasbene umetnosti (Sicherl Kafol, 2015). Avtorica (prav tam) navaja, da morajo biti učitelji 

glasbene umetnosti radovedni in odprti za nove ideje, dobri glasbeni strokovnjaki, kritično 

naravnani in reflektivni do lastnega razvoja in razvoja svojih učencev. Le profesionalno in 

osebnostno kompetenten učitelj lahko udejanja začrtane strategije glasbenega poučevanja in jih 

prevaja v prakso.  

Za izpopolnjevanje učiteljev v izobraževalnem procesu je pomembna motivacija, ki ima hkrati 

pomemben vpliv na motiviranost učencev. Motiviranost učencev je torej v veliki meri odvisna 

od motiviranosti učiteljev, saj jo učenci pogostokrat posnemajo, jo lahko začutijo in tako 

ponotranjijo (več o tem v naslednjem podpoglavju). Odločajoči dejavniki uspešnega 

poučevanja torej vključujejo učiteljev interes do glasbene umetnosti ter njegovo motivacijo za 

glasbeno poučevanje. Kot navaja B. Oblak (1995, v Sicherl Kafol, 2015, str. 31), »uspešen 

učitelj čuti odgovornost do glasbenega razvoja učencev, razumeva pogojenost faktorjev 

glasbene kulture in njihov prenos v vzgojno-izobraževalna področja, pozna glasbene vsebine, 

obvlada dejavnosti in je kreativen.« Na navedeni osnovi lahko učitelj nepretrgoma poglablja 

lastni interes in občutljivost za estetske vrednote ter usvojeno strokovno znanje. Ozaveščanje 

vloge in pomena motivacije, vrednot, stališč ter ostalih dejavnikov osebnega razvoja v 

profesionalnem delovanju učiteljev glasbe je tako pomembna naloga formalnega in 

neformalnega izobraževanja (Sicherl Kafol, 2015).  

Pri glasbeni umetnosti ima učitelj številne možnosti za različne načine načrtovanja vzgojno-

izobraževalnega procesa, vendar je pri tem pogoj njegova lastna angažiranost, usposobljenost 

ter motiviranost. Svojo kompetentnost lahko kaže npr. z uporabo novih oblik in metod dela, 

različne izobraževalne tehnologije. Skupaj z učenci lahko širi svoja spoznanja z obiski 

glasbenih seminarjev in predavanj, koncertov, z gledanjem glasbenih oddaj in filmov, s 

poslušanjem plošč in z branjem knjig. Na ta način vpliva na osebnostni ter glasbeni razvoj 

učencev (Rotar Pance, 2006).  

V nadaljevanju bomo izpostavili še Lautzenheiserjevo opredelitev značilnosti visoko 

motiviranih učiteljev. To je pri nas izpostavila B. Rotar Pance (1995), ki je preučevala 
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motivacijsko naravnanost učiteljev glasbe. Motivacijske lastnosti in ravnanja visoko 

motiviranih učiteljev so naslednje (prav tam): 

 jasno definirani in časovno specifični cilji, 

 vztrajnost pri premagovanju težav, 

 zmožnost neprestanega analiziranja in vrednotenja svojega dela pri pouku,  

 iskanje in raziskovanje, 

 visoka raven emocionalne zrelosti, 

 neustrašnost pred neuspehi, 

 discipliniranost.  

 

5.5.6 Njihovo spodbujanje drugih k poslušanju sodobne glasbe  

 
Zanimalo nas je, ali bi učenci k poslušanju sodobne glasbe spodbudili svoje starše, prijatelje 

itn.  

 

Tabela 137: Frekvenčna tabela o učenčevem spodbujanju drugih k poslušanju sodobne glasbe 

 

UČENČEVO SPODBUJANJE DRUGIH K 

POSLUŠANJU SODOBNE GLASBE 

f 

da 9 

ne 1 

skupaj 10 

 

Intervjuvani učenci so na vprašanje, ali bi za poslušanje sodobne glasbe spodbudili druge, ne 

glede na pozitivno ali negativno mnenje, v glavnem odgovorili z da (9 učencev). Le 1 učenec 

je odgovoril, da ne ve oziroma da bi to storil kakor kdaj. 

  

V zvezi s spodbujanjem drugih za poslušanje sodobne glasbe tako kot za ostale glasbene 

vsebine velja, da bodo učenci bolj verjetno spodbujali, če bodo začutili in ponotranjili 

motiviranost učitelja in drugih, ki so jim blizu. Če ti prenesejo svoje navdušenje na učence, 

bodo vplivali na njihovo oblikovanje pozitivnih stališč, v našem primeru do sodobne glasbe. K 

spodbujanju učencev lahko v veliki meri doprinesejo možnosti aktivnega sodelovanja pri 

glasbenih dejavnost, zaželena je tudi predstavitev glasbenih znanj izven šolskih okvirov, npr. 

obiskovanje koncertov, festivalov, različnih glasbenih ustanov. S tem, ko učenci spodbujajo 

druge, kažejo lasten interes za določene aktivnosti in vsebine na glasbenem področju. Ob tem 

velja še enkrat izpostaviti, da sta stopnja izražanja interesa za glasbene dejavnosti in stopnja 

razvitosti glasbenih sposobnosti povezani s prvimi glasbenimi izkušnjami posameznika, torej 

je pomembno, da ga že družinski člani in drugi bližnji seznanjajo z glasbo različnih obdobij, 

zvrsti in žanrov. Z raznovrstnimi glasbenimi izkušnjami mu bomo pomagali oblikovati 

pozitiven odnos do različne glasbe (Denac, 2012). V povezavi s tem Campbell (2004, str. 52) 

navaja: »Kot se vaš otrok nauči prepoznavati in ljubiti materin glas, tako se bo naučil ljubiti 

tudi glasbo, ki mu jo boste peli ali predvajali.« 

V nadaljnjem obdobju bo to, ali bo učenec pripravljen spodbujati druge za poslušanje tovrstne 

glasbe, v veliki meri odvisno od spodbud in pristopa učiteljev. B. Rotar Pance (1999, str. 39) 

navaja, da so učitelji glasbe »vedno zaznani v vlogi modelov in v tem smislu sooblikujejo 

motivacijsko naravnanost učencev za glasbeni pouk in glasbo na splošno.« 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV  
 

V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšna so stališča učiteljev in učencev do vključevanja 

sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. V vzorec je bilo vključenih 123 učiteljev glasbene 

umetnosti iz različnih slovenskih osnovnih šol in 10 učencev, ki v okviru interesne dejavnosti 

obiskujejo pevski zbor v osnovni šoli Bežigrad. Opredelili smo 3 raziskovalna vprašanja, na 

katera smo na podlagi izsledkov raziskave odgovorili: 

 

1. Kako učitelji ocenjujejo pomembnost sodobne glasbe in kako pogosto jo vključujejo v  

pouk glasbene umetnosti? 

Učitelji pozitivno ocenjujejo pomembnost sodobne glasbe, kar se kaže predvsem iz odgovorov 

na naslednja vprašanja: 

 Ali je po Vašem mnenju v učbeniku, po katerem delate z učenci, zadosten delež 

posvečen sodobni glasbi? 

 Ali v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo? 

 Vključevanje sodobne glasbe v pouk ima vrsto prednosti/pomanjkljivosti.  

 Kakšno je Vaše osebno mnenje o vključevanju sodobne glasbe v pouk od 1. do 9. 

razreda osnovne šole? 

 Ali je po Vašem mnenju v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež namenjen 

sodobni glasbi? 

 Ali pri obravnavi sodobne glasbe sodelujete z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi 

ustanovami? 

 Katere prireditve sodobne glasbe obiskujete? 

 

Na podlagi odgovorov na zastavljena vprašanja lahko torej odgovorimo na 1. raziskovalno 

vprašanje. Na prvo zgoraj navedeno vprašanje (Ali je po Vašem mnenju v učbeniku, po katerem 

delate z učenci, zadosten delež posvečen sodobni glasbi?) je največ anketiranih učiteljev 

odgovorilo, da je v učbeniku zadosten delež posvečen sodobni glasbi. Slednje nam pove, da so 

učbeniki učiteljem v zadostno pomoč pri načrtovanju učnih ur, v katere vključujejo sodobno 

glasbo. Tisti, ki menijo, da je v učbenikih premajhen delež oziroma le deloma zadosten delež 

posvečen sodobni glasbi, si očitno želijo večjega deleža sodobne glasbe v učbenikih. Razlog za 

to je lahko pomanjkanje izkušenj s področja sodobne glasbe ali pa sem jim zdi tematika sodobne 

glasbe na splošno aktualnejša in v primerjavi z drugimi pomembnejša za predstavitev učencem.  

Na drugo zgoraj navedeno vprašanje (Ali v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno 

glasbo?) so skoraj vsi anketiranci odgovorili z da. Zavedajo se, da morajo pri načrtovanju učnih 

ur slediti ciljem iz učnega načrta in jih uresničevati skupaj z učenci, ne glede na pozitivna ali 

negativna stališča do sodobne glasbe. Tisti, ki v vzgojno-izobraževalni proces ne vključujejo 

sodobne glasbe, kršijo priporočila iz učnega načrta za glasbeno umetnost. Velika verjetnost je, 

da je nevključevanje sodobne glasbe v pouk posledica slabe strokovne podlage učiteljev s tega 

področja.  

Večina anketiranih učiteljev se strinja, da ima vključevanje sodobne glasbe v pouk vrsto 

prednosti, žal pa so nekateri mnenja, da ima vključevanje sodobne glasbe v pouk tudi 

pomanjkljivosti. Menimo, da so tisti, ki so odgovorili, da ima vključevanje sodobne glasbe v 

pouk vrsto pomanjkljivosti, premalo strokovno podkovani na glasbenem področju in 

nekompetentni za poučevanje glasbene umetnosti.  

Na lestvici stališč so anketirani učitelji v glavnem označevali, da se s trditvami popolnoma 

strinjajo ali se strinjajo. V nekaterih primerih se niso mogli odločiti, le malo pa jih je na dane 

trditve odgovorilo z odgovorom, da se ne strinjajo ali da se sploh ne strinjajo. Odgovori zopet 

kažejo na to, da se anketirancem zdi vključevanje sodobne glasbe v pouk nujno in zelo 

pomembno za lastno napredovanje ter napredovanje učencev na področju sodobne glasbe.  
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Pri petem zgoraj navedenem vprašanju (Ali je po Vašem mnenju v učnem načrtu za glasbeno 

umetnost zadosten delež namenjen sodobni glasbi?) prevladuje odgovor ne, kar pomeni, da 

učitelji v učnem načrtu pogrešajo delež, ki je namenjen sodobni glasbi. Delež, namenjen 

sodobni glasbi, res ni velik, vendar zadosten za načrtovanje učnih ur, v katere je vključena  

tematika sodobne glasbe. Dejstvo je, da imajo učitelji pri obravnavi omenjene tematike na 

razpolago številna didaktična in druga gradiva, s katerimi si lahko pomagajo pri načrtovanju. 

Problematičen se mi zdi odgovor ne vem, ki lahko pomeni, da učitelji pri načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega procesa ne upoštevajo učnega načrta ali pa le, da se ne morejo odločiti. 

Na vprašanje o prisotnosti sodelovanja anketiranih učitelhjev z umetniki/glasbenimi šolami/s 

kulturnimi ustanovami  je več kot polovica anketiranih učiteljev odgovorila z ne, kar pa še ne 

pomeni, da si tega tudi ne želijo. Dejstvo je, da je sodelovanje finančno omejeno in da so 

vsebine v učnem načrtu precej raznolike in obsežne, tako da se vsega ne da praktično 

preizkusiti. Anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili z da, imajo po mojem mnenju večje 

možnosti, da sodobno glasbo približajo sebi in učencem ter jim pomagajo oblikovati pozitivna 

stališča do sodobne glasbe ter vplivajo na morebitno njihovo poznejše udejstvovanje na 

glasbenem področju. 

Prireditve sodobne glasbe obiskuje le majhen delež anketiranih učiteljev, kar po vsej verjetnosti 

pomeni, da prireditvam s tega področja ne posvečajo posebne pozornosti in se raje odločajo za 

prireditve z drugo tematiko ali pa se tem celo povsem odrečejo. Po mojem mnenju imajo tisti, 

ki obiskujejo prireditve sodobne glasbe, do te glasbe pozitivnejša stališča in sodobno glasbo z 

večjo verjetnostjo uspešno približajo učencem.  

 

Podatke o pogostosti vključevanja sodobne glasbe v pouk nam podaja odgovor na 14. vprašanje 

(glejte prilogo 1). Anketirani učitelji sodobno glasbo v glavnem precej pogosto vključujejo v 

pouk. Menimo, da bi jo morali tisti, ki jo v pouk vključujejo le vsak drugi ali tretji mesec ali 

redkeje kot dvakrat na leto, vključevati pogosteje. Tematiko sodobne glasbe bi lahko 

vključevali v učne ure pri vseh predmetih (npr. poslušanje sodobne glasbe pri športu – 

ogrevanje, sproščanje; sodobna glasba kot zvočna kulisa med utrjevanjem snovi pri različnih 

predmetih) in ne le pri glasbeni umetnosti.  

 

2. Ali se stališča učiteljev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti    

razlikujejo glede na:  

 spol, 

 starost, 

 delovno dobo, 

 stopnjo izobrazbe, 

 vrsto izobrazbe, 

 dodatno glasbeno izobraževanje, 

 uporabo določene vrste didaktičnih gradiv? 

 

Pri anketiranih učiteljih so se le redko pokazale statistično pomembne razlike med njihovimi 

stališči do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti in izbranimi 

spremenljivkami (spol, starost, delovna dobam stopnja izobrazbe, vrsta izobrazbe, dodatno 

glasbeno izobraževanje, uporaba določene vrste didaktičnih gradiv).  

 

SPOL: V primerjavah spola in odgovorov na izbrana vprašanja se niti v enem primeru niso 

pokazale statistično pomembne razlike.  

 

STAROST: Statistično pomembne razlike so se pokazale pri odvisnosti med starostjo in 

mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno umetnost. 
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DELOVNA DOBA: V primerjavah delovne dobe na področju poučevanja in odgovorov na 

izbrana vprašanja se v nobenem primeru niso pokazale statistično pomembne razlike.  

 

STOPNJA IZOBRAZBE: Statistično pomembne razlike so se pokazale pri odvisnosti med 

stopnjo izobrazbe in vključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti.  

 

VRSTA IZOBRAZBE: Statistično pomembne razlike so se pokazale pri odvisnosti med vrsto 

izobrazbe in vključevanjem sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti ter pri odvisnosti med 

vrsto izobrazbe in mnenjem o zadostnosti deleža sodobne glasbe v učnem načrtu za glasbeno 

umetnost.  

 

DODATNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE: Statistično pomembne razlike so se pokazale 

pri odvisnosti med dodatnim glasbenim izobraževanjem (sodelovanjem v plesni skupini) in 

pogostostjo vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti ter pri odsotnosti 

dodatnega glasbenega izobraževanja in mnenjem o prednostih/pomanjkljivostih vključevanja 

sodobne glasbe v pouk.  

 

UPORABA DOLOČENE VRSTE DIDAKTIČNIH GRADIV: Statistično pomembne razlike 

so se pokazale pri odvisnosti med uporabo določene vrste didaktičnih gradiv in mnenjem o 

zadostnosti deleža sodobne glasbe v uporabljenih učbenikih.   

 

3. Kakšna so stališča učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti? 

Stališča učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti so v glavnem 

pozitivna, kar se kaže iz njihovih odgovorov na vprašanja. O delavnicah, povezanih s sodobno 

glasbo, so v glavnem izrazili pozitivno mnenje in verjamemo, da je izvajalcem uspelo sodobno 

glasbo približati učencem. Sodobno glasbo jih je večina doživela kot zanimivo in drugačno, kar 

je pomembno za oblikovanje pozitivnih stališč učencev do sodobne glasbe. Več kot polovica 

jih sodobno glasbo posluša doma, kar pomeni, da jih tematika po vsej verjetnosti zanima. V šoli 

sodobno glasbo poslušajo skoraj vsi, seveda pa  moramo pri tem upoštevati vpliv učiteljev 

(odgovor je namreč odvisen od tega, ali jim učitelji v šoli omogočajo poslušati sodobno glasbo). 

Učitelji učence v glavnem spodbujajo k poslušanju sodobne glasbe, s čimer nedvomno vplivajo 

na oblikovanje pozitivnih stališč učencev do sodobne glasbe. Učenci so tudi sami pripravljeni 

spodbujati druge k poslušanju sodobne glasbe, kar pomeni, da že imajo izoblikovana pozitivna 

stališča do sodobne glasbe.  

 

Anketirani učitelji se zavedajo pomembnosti vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene 

umetnosti in imajo do sodobne glasbe v glavnem pozitivna stališča. Večina učiteljev v pouk 

vključuje sodobno glasbo in izpostavlja prednosti, ki so posledica vključevanja. S trditvami, ki 

izpostavljajo prednosti vključevanja sodobne glasbe v pouk, se večina strinja. Prav tako se 

učitelji strinjajo, da je vključevanje sodobne glasbe v pouk na sploh pomembno, in to 

dokazujejo s precej pogostim vključevanjem sodobne glasbe v pouk.  

Učenci so na delavnicah aktivo sodelovali in s tem pokazali interes do vključevanja sodobne 

glasbe v vzgojno-izobraževalni proces. Pozitivna stališča do sodobne glasbe so izrazili tudi s 

tem, kar so povedali v intervjuju.  
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7 SKLEP 
 

V magistrskem delu je obravnavana tematika sodobne glasbe v didaktičnem kontekstu, še 

posebej z vidika vključenosti sodobne glasbe v osnovnošolsko izobraževanje. Teoretični del 

vključuje tri poglavja, in sicer O glasbi, Pouk glasbene umetnosti in Stališča. V prvem poglavju 

je podrobneje opredeljena sodobna glasba, velik delež pa smo namenili tudi kompozicijskim 

usmeritvam v sodobni glasbi. V drugem poglavju predstavljamo Učni načrt za glasbeno vzgojo 

(2011) in v tem okviru glasbene dejavnosti ter glasbeni jezik. Zadnje poglavje zajema temeljne 

podlage o stališčih, ki so v raziskovalnem delu v povezavi s sodobno glasbo bistvenega pomena.  

 

Tematika sodobne glasbe je v slovenskem prostoru še precej neraziskana, zato je aktualna za 

poglobljeno obravnavo. V skladu z Učnim načrtom za glasbeno vzgojo (2011) je potrebno 

učence seznanjati z glasbo različnih obdobij, zvrsti in žanrov, tako tudi s sodobno glasbo. 

Učitelj je pri izbiri glasbenih vsebin avtonomen, torej sta delež primerov in način predstavitve 

sodobne glasbe odvisna od stališč učiteljev do sodobne glasbe. B. Sicherl Kafol in O. Denac 

(2012) sta z raziskavo ugotovili, da učenci zaradi pomanjkanja izkušenj v povezavi s sodobno 

glasbo, nezadostnega vključevanja sodobne glasbe v šolski kurikulum in nezadostne strokovne 

usposobljenosti glasbenih učiteljev na tem področju nimajo priložnosti, da bi jim to glasbo 

lahko približali. Naš raziskovalni problem je bil osredotočen na vključevanje sodobne glasbe v 

pouk glasbene umetnosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako pogosto učitelji v pouk 

glasbene umetnosti vključujejo sodobno glasbo, ali se pojavljajo razlike v njihovih stališčih do 

vključevanja sodobne glasbe v pouk glede na njihov spol, starost, delovno dobo, stopnjo 

izobrazbe, vrsto izobrazbe, dodatno glasbeno izobraževanje in uporabo didaktičnih gradiv. 

Zanimalo nas je tudi, kakšna so stališča učencev do sodobne glasbe.  

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da se anketirani učitelji zavedajo pomembnosti 

vključevanja sodobne glasbe v pouk in med številnimi prednostmi navajajo, da postanejo učenci 

bolj odprti za glasbo različnih obdobij. Ob tem pa tudi izpostavljajo, da je njihova 

usposobljenost za obravnavo sodobne glasbe pri glasbeni umetnosti precej slaba. O nezadostni 

strokovni usposobljenosti glasbenih učiteljev sta v svoji raziskavi razpravljali zgoraj omenjeni 

B. Sicherl Kafol in O. Denac (2012), ki sta med drugim kot posledico nestrokovnosti učiteljev 

izpostavili, da  učenci nimajo priložnosti, da bi jim približali sodobno glasbo. Kljub temu da 

anketirani učitelji v pouk glasbene umetnosti v glavnem precej pogosto vključujejo sodobno 

glasbo (enkrat do dvakrat na mesec), še ne pomeni, da to počnejo uspešno oz. da to tudi zadošča 

za oblikovanje pozitivnih stališč učencev do sodobne glasbe. Glede na to, da je večina 

anketiranih učiteljev svojo strokovno in didaktično usposobljenost na različnih glasbenih 

področjih opredelila kot zelo slabo, lahko sklepamo, da imajo pri vključevanju sodobne glasbe 

v vzgojno-izobraževalni proces precej težav. Verjetno so ravno zaradi tega nekateri učitelji 

mnenja, da ima sodobna glasba pri glasbenem pouku tudi vrsto pomanjkljivosti (npr. učenci za 

sodobno glasbo niso zainteresirani, sodobna glasba se jim zdi »čudna«, v didaktičnih gradivih 

sodobna glasba ni dovolj zastopana).   

Iz raziskave je razvidno, da se večina anketiranih učiteljev dodatno glasbeno izobražuje 

oziroma se je dodatno glasbeno izobraževala. Redno dodatno glasbeno izobraževanje omogoča 

kontinuirano strokovno napredovanje, na kar opozarja tudi skladateljica B. Jež Brezavšček 

(2014). Dodatno glasbeno izobraževanje je dobrodošlo tako za učitelje kot tudi za učence, saj 

omogoča poglabljanje glasbenih izkušenj in posledično oblikovanje odnosa in stališč do (tudi) 

sodobne glasbe. K poglobljenemu razumevanju glasbene umetnosti lahko prispevamo tudi s 

tesnejšim sodelovanjem med šolami, umetniki, glasbenimi šolami in kulturnimi ustanovami. 

Izsledki naše raziskave so na tem področju pokazali, da le slaba polovica anketiranih učiteljev 

sodeluje z umetniki in s kulturnimi ustanovami. Navedeno dejstvo nas opozarja na potrebo po 
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nadaljnji prenovi učnega načrta za glasbeno umetnost, ki bi bolj poudarjal in spodbujal 

sodelovanje z umetniki, glasbenimi šolami in s kulturnimi ustanovami. Ob tem bi bilo potrebno 

zagotoviti tudi finančno podporo, ki bi sistemsko omogočala različne oblike sodelovanja.   

Iz rezultatov raziskave je tudi razvidno, da večina učiteljev pri pouku glasbene umetnosti 

uporablja didaktična gradiva, med katerimi so pogosto tudi nepotrjena gradiva. Na tej podlagi 

lahko sklepamo, da se učitelji ne zavedajo pomena sistematične uporabe kakovostnih 

didaktičnih gradiv za glasbeno umetnost. Uporaba kakovostnih didaktičnih gradiv namreč 

omogoča uresničevanje ciljev učnega načrta, ki vključujejo tudi sodobno glasbo. Po pregledu 

izbranih učbenikov za glasbeno umetnost ugotavljamo, da je sodobna glasba lahko kakovostno 

vključena v načrtovanje glasbenega pouka, vendar bi potrebovala še bolj poglobljeno 

zastopanost.  

Izsledki raziskave kažejo, da je po mnenju učiteljev v učbenikih za glasbeno umetnost zadosten 

delež glasbene literature namenjen sodobni glasbi, medtem ko ji učni načrt namenja premajhen 

delež. V analizi učbenikov B. Oblak in A. Pesek smo ugotovili, da je sodobna glasba v 

primerjavi z glasbo drugih obdobij sicer manj prisotna, vendar je zastopana v kakovostnem 

didaktičnem kontekstu. Sklepamo, da bi učitelji ob uporabi kakovostnih didaktičnih gradiv, v 

katerih ima tudi sodobna glasba pomembno mesto, imeli zadostno podporo za uspešno 

vključevanje sodobne glasbe v pouk. 

Učitelji med glasbenimi dejavnostmi, v katere največkrat vključujejo sodobno glasbo, 

izpostavljajo dejavnost poslušanja. Na to je v svoji raziskavi opozorila že O. Denac (2012). V 

njeni raziskavi se je izkazalo, da imajo učitelji največji interes za dejavnost poslušanja glasbe 

in poleg tega še za dejavnost petja pesmi in igranja na inštrumente. Učenci pretežni del skladb 

različnih obdobij, torej tudi sodobnega, res spoznajo prek aktivnega poslušanja, ki pa zahteva 

posebno mero pozornosti in zbranosti. Na to opozarjata tudi Lebič in Loparnik (1982, str. 205), 

ki menita, da je poslušanje glasbe »delo, samotno, osebno, z mislimi in čustvi, ki se spletajo 

med skladateljem in poslušalcem«. B. Oblak (2002) poleg poslušanja opozarja tudi na 

ustvarjanje in izvajanje (sodobne) glasbe. Učenci lahko ustvarijo lastne sodobne glasbene 

vsebine in jih primerjajo s posnetki drugih del. Tako bi se pri pouku izognili pasivnim oblikam 

dela. Raziskave (Bowles, 1998; Temmerman, 2000; Bonnie in Ebbeck, 2009; Denac, 2012) 

namreč kažejo, da so med učenci najbolj priljubljene dejavnosti glasbenega izvajanja in najmanj 

dejavnosti, v katerih sami niso aktivni. V skladu z navedenimi ugotovitvami so tudi izsledki 

naše raziskave pokazali, da so učenci v delavnici sodobne glasbe izrazili največji interes do 

izvajanja sodobne glasbe in s tem do aktivnih oblik dela.  

Rezultati raziskave nas seznanjajo, da učitelji glasbeno literaturo za sodobno glasbo največkrat 

izbirajo s spleta, na drugem mestu pa je črpanje iz različnih didaktičnih gradiv. Nekateri jo 

izbirajo s seminarjev z glasbeno vsebino ali pa jo dobijo od drugih učiteljev. Ugotavljamo, da 

didaktična gradiva B. Oblak in A. Pesek nudijo kakovostne glasbene primere in hkrati menimo, 

da moramo biti pri izbiri glasbene literature iz (tudi) ostalih virov kritični in izbirati kakovostna 

glasbena dela. 

Z raziskavo smo ugotovili, da so učitelji v glavnem naklonjeni vključevanju sodobne glasbe v 

pouk glasbene umetnosti, kar izražajo tudi s strinjanjem s trditvami na lestvici stališč. Trditve 

se nanašajo na nujnost vključevanja sodobne glasbe v pouk in s tem na razvijanje občutljivosti 

učencev do sodobne glasbe, razvijanje strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to 

glasbo tudi izvajajo. V njih je izpostavljena tudi pomembnost vključevanja sodobne glasbe v 

pouk za vzgojo aktivnega poslušanja in poznejše udejstvovanje učencev na glasbenem 

področju. Ob tem naj izpostavimo Campbellovo (2004) misel, ki je pomembna za zgodnje 

oblikovanje pozitivnih stališč. Avtor (prav tam) meni, da v zgodnjem osnovnošolskem obdobju 

otrok oblikuje stališča o glasbi, ki jo ima rad, in o tisti, ki je ne mara. V procesu oblikovanja 

stališč do glasbenih zvrsti so poleg staršev pomembni učitelji. Izsledki raziskave kažejo, da 

učenci potrebujejo podporo tako učiteljev kot tudi staršev, čeprav se njihova stališča do sodobne 
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glasbe preoblikujejo tudi v kasnejšem obdobju odraščanja. Pomembno je, da so izkušenj s 

sodobno glasbo deležni že zgodaj, saj bo ravno to vplivalo na njihov poznejši odnos do sodobne 

glasbe. Tudi Temmerman (1993, v Denac, 2012) je pomembnost izkušenj s (sodobno) glasbo 

dokazal z raziskavo, v katero pa so bili vključeni študenti prvega letnika razrednega pouka. 

Ugotovil je, da je od izkušenj z glasbenimi zvrstmi, ki si jih otrok pridobi v otroštvu, v veliki 

meri odvisen njegov poznejši odnos do glasbenih zvrsti. Pomembno je tudi, kot navaja B. 

Sicherl Kafol (2015), da ne izgubljamo reflektivnega in aktivnega odnosa do različnih glasbenih 

zvrsti. 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da stališča učiteljev do vključevanja sodobne glasbe v pouk v 

glavnem niso odvisna od izbranih spremenljivk – spola, starosti, delovne dobe na področju 

poučevanja, stopnje izobrazbe, vrste izobrazbe, dodatnega glasbenega izobraževanja in uporabe 

določene vrste didaktičnih gradiv.  

 

Glede na to, da je raziskava potekala na omejenem vzorcu 133 oseb (123 anketiranih oseb in 

10 intervjuvanih oseb), omogoča nadaljnje preučitve tematike na večjem vzorcu. Načrtovanje 

in izvajanje vključevanja sodobne glasbe v vzgojno-izobraževalni proces bi bilo potrebno 

preučevati v kontekstu praktičnega izvajanja glasbenega pouka ter na tej podlagi analizirati 

stališča učiteljev in učencev do sodobne glasbe. V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, kako 

sodobno glasbo približati tistim, ki imajo do nje negativna stališča in so pri vključevanju 

sodobne glasbe v pouk zadržani. Potrebno bi bilo raziskati tudi strokovno usposobljenost 

učiteljev glasbene umetnosti na področju sodobne glasbe in izsledke upoštevati pri njihovem 

nadaljnjem formalnem in neformalnem usposabljanju. 
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10 PRILOGE 
 

Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani, 

 

sem Neža Zdešar, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa  

Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Barbare 

Sicherl Kafol pripravljam magistrsko delo z naslovom »Stališča učiteljev in učencev do 

vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti«. V ta namen sem pripravila 

vprašalnik, ki je pred Vami. Pomembno je, da odgovarjate iskreno – tako kot dejansko mislite 

in ne tako, kot mislite, da bi nekdo pričakoval, da boste kot učitelj odgovorili. Napačnih in 

pravilnih odgovorov ni, zanima me le Vaše dejansko stališče do vključevanja sodobne glasbe v 

pouk. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalni namen. 

 

 Izraz za osebo moškega spola velja enakovredno za osebo moškega in ženskega spola. 

 Če boste pri katerem od vprašanj obkrožili možnost »drugo«, pojasnite svoj odgovor.  

 Obkrožite en odgovor, razen če piše, da je možnih več odgovorov.  

 Besedna zveza sodobna glasba je ves čas mišljena v smislu glasbe sodobnih 

skladateljev. 

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  

 

 
1. spol          M          Ž 

 

2. starost (v letih): _________ 

 

3. delovna doba na področju poučevanja (v letih): _________ 

 

4. razred/-i, v katerem/-ih poučujete glasbeno umetnost: ______________ 

 

5. Obkrožite stopnjo Vaše izobrazbe. 

a) učiteljišče 

b) visoka izobrazba 

c) višja izobrazba 

č)   študent/absolvent 

d)   drugo: ______________________ 

 

6. Obkrožite vrsto Vaše izobrazbe.  

a) profesor razrednega pouka 

b) profesor glasbe 

c) drugo: _______________________ 
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7. Obkrožite Vaše dodatno glasbeno izobraževanje. Možnih je več odgovorov.  

a) obiskovanje glasbene šole  

b) petje v pevskem zboru  

c) petje v komorni skupini  

č)   sodelovanje v plesni skupini  

d) nič 

e) drugo: ___________________________________________________ 

 

8. Kdo poučuje glasbeno umetnost v Vašem razredu? 

a) Profesor razrednega pouka.  

b) Profesor glasbe. 

c) drugo: ___________________________________________________ 

 

9. Ali pri pouku glasbene umetnosti uporabljate didaktična gradiva? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) drugo: 

________________________________________________________________ 

 

Če ste na predhodno vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim, odgovorite na vsa sledeča 

vprašanja, sicer nadaljujte s 13. vprašanjem.  

 

10.  Katera didaktična gradiva uporabljate? 

a) Didaktična gradiva Albince Pesek.  

b) Didaktična gradiva Brede Oblak. 

c) Didaktična gradiva Mirka Slosarja.  

      č)   drugo: _______________________________________________________________ 

 

11.  Na podlagi katerih kriterijev ste se odločili za uporabo zgoraj obkroženih 

didaktičnih gradiv? 

a) Na spletu so objavljene učne priprave za delo po tem učbeniku.  

b) Tako so mi svetovali drugi učitelji.   

c) Gradiva so me likovno najbolj pritegnila.  

d) Gradiva so strokovno kakovostna.  

č)   drugo: _______________________________________________________________ 

 

12.  Ali je po Vašem mnenju v učbeniku, po katerem delate z učenci, zadosten delež 

posvečen sodobni glasbi? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Deloma.  
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13. Na petstopenjski lestvici ocenite svojo usposobljenost na različnih glasbenih 

področjih. 

 

zelo dobra = 5                        4                         3                        2                        1 = zelo slaba 

strokovna usposobljenost 5 4 3 2 1 

didaktična usposobljenost 5 4 3 2 1 

 

14.  Ali v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

Če ste na 14. vprašanje odgovorili z da, prosim, odgovorite na 15., 16.  in 17. vprašanje, sicer 

nadaljujte z 18. vprašanjem.  

 

15.  Kako pogosto v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo? 

a) Enkrat tedensko. 

b) Enkrat do dvakrat na mesec. 

c) Vsak drugi ali tretji mesec.  

č)   Redkeje kot dvakrat na leto.  

 

16. Pri katerih glasbenih dejavnostih najpogosteje vključujete sodobno glasbo v pouk? 

a) Pri glasbenih dejavnostih izvajanja. 

b) Pri glasbenih dejavnostih poslušanja. 

c) Pri glasbenih dejavnostih ustvarjanja.  

 

17.  Od kod izbirate primere za vključevanje sodobne glasbe v pouk? Možnih je več 

odgovorov.  

a) Iz različnih didaktičnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov itn.).  

b) S spleta.  

c) Dobim jih od drugih učiteljev.  

č)   S seminarjev z glasbeno vsebino. 

d) drugo: _____________________________________________________ 

 

18.  Na kakšen način v pouk glasbene umetnosti vključujete sodobno glasbo oz. bi se 

Vam zdelo to smiselno izvajati? Možnih je več odgovorov.  

a) S poslušanjem zvočnih primerov sodobnih skladateljev. 

b)   S petjem pesmi sodobnih skladateljev.  

c)   Z instrumentalnim izvajanjem sodobnih glasbenih vsebin.  

č)   Z izvajanjem ob branju glasbenih zapisov.  

c) S povabilom različnih sodobnih glasbenih umetnikov (skladateljev, izvajalcev, 

dirigentov …). 

d) drugo: _______________________________________________________________ 
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19. Ali mislite, da se obravnava sodobne glasbe pri pouku razlikuje od obravnave glasbe 

drugih obdobij? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

Če ste na 19. vprašanje odgovorili z da, prosim, odgovorite na 20. vprašanje, sicer nadaljujte 

z  21. vprašanjem. 

 

20. Opredelite razliko med obravnavo sodobne glasbe in obravnavo glasbe drugih 

obdobij. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Vključevanje sodobne glasbe v pouk ima vrsto: 

a) prednosti. 

b) pomanjkljivosti. 

 

Če ste pri 21. vprašanju obkrožili a), nadaljujte z 22. vprašanjem, če ste obkrožili b), 

odgovorite na 23. vprašanje. 

 

22.  Katere so po Vašem mnenju prednosti vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti? Možnih je več odgovorov. 

a) Učenci postanejo bolj odprti za glasbo različnih obdobij.   

b) Učenci so bolj motivirani za delo pri pouku glasbene umetnosti. 

c) Učitelj lahko uresniči raznolike pristope (glasbenega) poučevanja.  

č)   Učitelj lahko učence motivira za obiske prireditev sodobne glasbe.  

d) drugo: 

________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

 

23.  Katere so po Vašem mnenju pomanjkljivosti vključevanja sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti? Možnih je več odgovorov.  

a) Učenci za sodobno glasbo niso zainteresirani.  

b) Učencem se zdi sodobna glasba »čudna«.  

c) Sodobni glasbeni jezik učencem ne omogoča ustvarjalnega izražanja. 

č)   V didaktičnih gradivih sodobna glasba ni dovolj zastopana. 

d) V didaktičnih gradivih ni dovolj didaktičnih primerov/izhodišč. 

e) drugo: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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24.  Kakšno je vaše osebno mnenje o vključevanju sodobne glasbe v pouk od 1. do 9. 

razreda osnovne šole? Prosim, da na lestvici stališč označite, v kolikšni meri se 

strinjate s posamezno trditvijo. Označite le en odgovor v vsaki vrsti. 

 

 Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se 

strinjam.  

Se ne 

morem 

odločiti.  

Se ne 

strinjam.  

Se sploh 

ne 

strinjam.  

a) Sodobno glasbo je nujno 

vključevati v pouk, saj 

učencem pomaga razvijati 

občutljivost do sodobne glasbe 

v primerjavi z glasbo starejših 

obdobij.  

     

b) Sodobno glasbo je nujno 

vključevati v pouk, saj 

učencem omogoča 

spoznavanje glasbe različnih 

obdobij, zvrsti in žanrov. 

     

c) Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk mi omogoča, da 

sem nenehno ustvarjalen.  

     

č) Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk je pomembno za 

poznejše udejstvovanje 

učencev na glasbenem 

področju.  

     

d) Vključevanje sodobne 

glasbe v pouk je pomembno za 

vzgojo aktivnega poslušanja. 

     

e) morebitna dodatna mnenja v 

zvezi s tematiko vključevanja 

sodobne glasbe v pouk 

glasbene umetnosti:  

 

 

25.  Ali si po Vašem mnenju učenci želijo vključevanja sodobne glasbe v pouk?   

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem.  
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26.  Ali je po Vašem mnenju v učnem načrtu za glasbeno umetnost zadosten delež 

namenjen sodobni glasbi? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem.  

 

27. Ali pri obravnavi sodobne glasbe sodelujete z umetniki/glasbenimi šolami/s 

kulturnimi ustanovami?  

a) Da.  

b) Ne. 

c) drugo: ______________________________________________________________ 

 

Če ste na 27. vprašanje odgovorili z da, prosim, odgovorite na 28., 29. in 30. vprašanje, sicer 

nadaljujte z 31. vprašanjem.  

 

28. S kljukico označite, s kom sodelujete  v okviru obravnave sodobne glasbe in kako 

pogosto to izvajate.  

 

 umetniki glasbene šole kulturne ustanove 

od štirikrat do 

šestkrat na leto 

   

od dvakrat do trikrat 

na leto 

   

enkrat na leto 

 

   

drugo:  

 

 

29. Na kakšen način sodelujete z umetniki/glasbenimi šolami/s kulturnimi ustanovami? 

a) Z obiski glasbenih prireditev. 

b) S skupnimi projekti. 

c) drugo: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

30. Katere prednosti zaznavate pri sodelovanju z umetniki/glasbenimi šolami/s 

kulturnimi ustanovami?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

31.  Katere prireditve sodobne glasbe obiskujete? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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32.  Ali imamo v Sloveniji festival/-e, posvečen/-e sodobni glasbi? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


