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POVZETEK  

Temeljni problem raziskave je bil proučiti značilnosti glasbeno talentiranih učencev na 

razredni stopnji osnovne šole. Proučevanje glasbenega talenta ni nov problem na področju 

nadarjenosti in glasbene talentiranosti, vendar je kljub temu do danes ne dovolj raziskan in 

pojasnjen, saj gre na teoretski ravni zaslediti nepoenotenost, ki se kaže v številnih parcialnih 

konceptualnih in metodoloških rešitvah. 

Teoretski del obravnava sodobna spoznanja s področij nadarjenosti in glasbene talentiranosti. 

Dobršen del 20. stoletja je zaznamovan z razvojem pojmovanja glasbenih sposobnosti in testi 

glasbenih sposobnosti. Ker v novejšem času številne parcialno usmerjene raziskave posegajo 

tudi na druga področja ali posamezne značilnosti glasbenega talenta, v smislu celostnega, 

večpodročnega pristopa k obravnavi glasbenega talenta, identificiramo in obravnavamo šest 

glavnih področij značilnosti glasbenega talenta: glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, 

glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti. V zvezi z 

identifikacijo glasbenega talenta prikažemo nabor številnih glasbenih testov in ocenjevalnih 

lestvic ter obravnavamo učiteljeve nominacije. 

Empirični del odgovarja na neraziskana ali ne dovolj pojasnjena vprašanja o latentni strukturi 

značilnosti, nivoju izraženosti značilnosti, skladnosti učiteljevih ocen, medsebojnih 

korelacijah posameznih področij ocenjevanja ter obstojem morebitnih statistično pomembnih 

razlik v izraženosti nabora značilnosti, vezanih na obiskovanje glasbene šole, spol in starost. 

Gre za prvo tako raziskavo, ki na identificiranih šestih glavnih področjih značilnosti proučuje 

izraženost nabora značilnosti populacije glasbeno talentiranih učencev v starostnem obdobju 

od 6 do 10 let. Za namene doktorske disertacije smo oblikovali vprašalnik, ki vključuje tudi 

učiteljeve nominacije in ocenjevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev z uporabo 7-

stopenjske ocenjevalne lestvice; le-ta v vsebinskem smislu predstavlja novost, saj omogoča 

ocenjevanje odstopanja značilnosti nominiranega učenca od hipotetičnega povprečja 

populacije. Na osnovi raziskovalnih spoznanj, predstavljenih v teoretskem delu, smo 

oblikovali in v vprašalnik vključili nabor 32 značilnosti, za katerega predvidevamo, da lahko z 

njim najbolj celostno prikažemo značilnosti fenomena glasbenega talenta v proučevanem 

starostnem obdobju. V raziskavi je sodelovalo 432 učiteljev razrednega pouka iz 90 

slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo v oddelkih od 1. do 5. razreda. Učitelji so izmed vseh 

učencev v oddelku, v katerem poučujejo, nominirali in ocenili enega učenca/učenko, ki je po 
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njihovem mnenju najbolj glasbeno talentiran/-a. Tako je bilo nominiranih in ocenjenih 432 v 

oddelku najbolj glasbeno talentiranih učencev/učenk.  

Znanstveni prispevek doktorske disertacije predstavljajo številne pomembne ugotovitve 

raziskave: ugotovljena faktorska struktura značilnosti vsebinsko dobro pokriva teoretično 

delitev področij ocenjevanja glasbenega talenta; vse proučevane značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole so statistično pomembno nadpovprečno 

izražene; učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo statistično pomembno višje izražene 

značilnosti na vseh področjih ocenjevanja glasbenega talenta; deklice imajo v primerjavi z 

dečki statistično pomembno višje izražene značilnosti na štirih področjih (glasbene 

sposobnosti, glasbena izvedba, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti); področja 

ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev (glasbene sposobnosti, glasbena 

ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti, neglasbene značilnosti) 

med seboj korelirajo; učiteljeva splošna ocena stopnje glasbenega talenta učenca je v skladu z 

oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta in s skupnim rezultatom 

ocenjevanja. Statistično pomembnega zviševanja izraženih značilnosti glede na starost nismo 

potrdili.  

Kot rezime našega teoretskega in empiričnega proučevanja področja glasbene talentiranosti 

oblikujemo Teoretski model značilnosti glasbenega talenta in Faktorski model značilnosti 

glasbenega talenta ter lastno definicijo glasbenega talenta. Na podlagi dobljenih rezultatov in 

spoznanj izpeljemo številne aplikativne možnosti in smernice za prakso. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, nadarjenost in talentiranost, talent, glasbeni talent, 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev 
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SUMMARY 

The fundamental problem of the study was to examine the characteristics of musically 

talented pupils at the elementary level of primary school. The study of a musical talent is not a 

new problem in the field of giftedness and musical talent. This field has not been sufficiently 

researched and explained yet not even up to today. This is because there is a discrepancy at 

the theoretical level. This discrepancy is reflected in a number of partial conceptual and 

methodological solutions. 

 

The theoretical part deals with the current findings in the area of giftedness and musical 

talent. A large part of the 20th century can be characterized as an era where conceptions and 

tests of musical abilities were developed. In recent times a number of researches have been 

carried out in specific areas of this field, including the individual characteristics of the musical 

talent. In terms of a holistic, several areas approach to the study of musical talent, we have 

identified and dealt with six major areas of the characteristics of musical talent: musical 

abilities, musical creativity, musical performance, musical knowledge, musical activities and 

nonmusical characteristics. In connection with musical talent identification, this part presents 

a set of several musical tests and rating scales as well as a study of teacher’s nominations. 

 

The empirical part deals with some previously unexplored or insufficiently explained 

questions about the characteristics of musical talent. These questions cover the following 

topics: the latent structure of the characteristics, the level of expression of the characteristics, 

the consistency of teacher assessments, mutual correlations of individual areas of assessment 

and the existence of possible statistically significant difference in the expression of the 

characteristics according to attending of music school, gender and age. This is the first 

research that has been based on the identified six major areas of musically talented 

characteristics. These areas were used to survey the expression of the set of characteristics 

within the population of musically talented pupils between 6 and 10 years of age. For the 

purposes of this doctoral dissertation a questionnaire was designed which included teacher 

nominations and an evaluation of the characteristics of musically talented pupils using a 7-

point grading scale. This system represents an innovation in the evaluation of characteristics 

because it allows the assessment of any deviations within the characteristics of a nominated 

pupil from a hypothetical average population. Based on the research findings presented in the 
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theoretical section, we designed and included in the questionnaire a set of 32 characteristics, 

which is expected to be the most comprehensive evaluation of the characteristics of musical 

talent in the age group studied. The study involved 432 first-fifth grade primary school 

teachers from 90 Slovenian elementary schools. Each of the teachers nominated and evaluated 

one pupil whom they believed to be the most musically talented of all the pupils in their class. 

In this way, 432 of the most musically talented pupils were nominated and evaluated. 

The doctoral dissertation includes a scientific evaluation of numerous important findings on 

this research topic. The identified factorial structure of the characteristics is in accordance 

with the six areas of assessment of musical talent which we identified in the literature on this 

topic. All the characteristics of the musically talented pupils from our survey were expressed 

statistically significant as above average. The pupils who attend music schools, expressed 

statistically significant higher level of characteristics in all areas of the assessment of musical 

talent. Girls, compared to the boys, expressed statistically significant higher level of 

characteristics in four areas (musical abilities, musical performance, musical activities and 

nonmusical characteristics). The assessment areas of the characteristics of musically talented 

pupils (musical abilities, musical creativity, musical performance, musical knowledge, 

musical activities, and nonmusical characteristics) were correlated. The teacher’s overall 

assessment of the degree of musical talent of the pupils is in accordance with the assessment 

of specific areas of the assessment of musical talent and with the overall results of the 

assessment. Statistically significant increase in the expressed characteristics according to age 

was not confirmed. 

As a résumé of our theoretical and empirical research in the field of musical talent, we 

developed the Theoretic Model of Characteristics of Musical Talent and the Factor Model of 

Characteristics of Musical Talent and came up with a definition of musical talent. On the 

basis of the results of our findings, we propose numerous applicative possibilities and 

guidelines for practice. 

 

KEY WORDS: primary school, giftedness and talentedness, talent, musical talent, the 

characteristics of musically talented pupils 
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1 UVOD 

 

Z namenom prispevati k razumevanju nekaterih ključnih aktualnih tem s področja 

nadarjenosti in glasbene talentiranosti ter poglobiti spoznanja o značilnostih glasbeno 

talentiranih učencev smo oblikovali doktorsko disertacijo, ki celostno obravnava področje 

glasbene talentiranosti in ki naj s svojim znanstvenim in aplikativnim prispevkom predstavlja 

temelj nadaljnjega proučevanja in nadgradnje spoznanj ter izhodišče za pozitivne premike na 

področju odkrivanja in dela z glasbeno talentiranimi učenci v vsakodnevni pedagoški praksi.  

Glasbeno talentirane učence in učenke v celotnem delu obravnavamo enotno, to je kot 

glasbeno talentirane učence, razen kadar spol posebej izpostavimo. 

V raziskovalnem in šolskem polju zaznavamo potrebo po izdelavi ocenjevalne lestvice za 

celostno, večpodročno obravnavo značilnosti glasbenega talenta, ki bi dosegala ustrezno 

vsebinsko in konstruktno veljavnost ter zanesljivost in bi v smislu aplikativnega prispevka 

obetala možnost vpeljave v osnovnošolsko prakso. 

S pričujočim delom prikazujemo področje glasbene talentiranosti. V raziskovalno polje 

vstopimo preko obravnave konceptualizacije nadarjenosti in področja talentiranosti ter 

preidemo na obravnavo specifičnega področja glasbene talentiranosti. Obravnavo značilnosti 

glasbeno talentiranih učencev izvedemo po vsebinskih sklopih, skladno z delitvijo področij v 

nekaterih predhodnih prispevkih (Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič, 2009; Črčinovič 

Rozman in Kovačič, 2010; Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014). Naša delitev vključuje šest 

področij: glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, 

glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti. Na podlagi delitve področij glasbenega talenta 

oblikujemo delovno definicijo oz. opredelitev glasbeno talentiranega učenca: »Učenec, ki ga 

njegov učitelj na podlagi lastne definicije glasbenega talenta izmed vseh učencev v oddelku 

najvišje ocenjuje z vidika glasbenih sposobnosti, glasbene ustvarjalnosti, glasbene izvedbe, 

glasbenega znanja, glasbenih aktivnosti in neglasbenih značilnosti, je glasbeno talentiran.« 

Oblikujemo še delovno definicijo glasbenega talenta: »Glasbeni talent je neka ugodna 

kombinacija učenčevih navadno visoko nadpovprečno izraženih značilnosti na enem ali več 

področjih značilnosti, kot so glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, 

glasbeno znanje, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti.« 
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Obe definiciji nakazujeta na celostni, večpodročni pristop obravnave fenomena glasbenega 

talenta, ki je lasten sodobnemu raziskovalnemu kontekstu. Potrditev najdemo v razpravi o 

potrebi po spremembi paradigme nadarjenosti in izobraževanja nadarjenih, v kateri se Ziegler, 

H. Stoeger in W. Vialle (2012) zavzemajo za celostni pristop oz. raziskovalni fokus. 

Proučevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev, zasnovano na teoretičnih izhodiščih, je 

umeščeno v naš šolski kontekst in vsebinsko dobro pokriva veljavni Učni načrt za glasbeno 

vzgojo (Holcar idr., 2011). Ob raziskovalnih spoznanjih, vezanih na raziskovalna vprašanja in 

hipoteze, želimo izviren prispevek doseči tudi s postopkom učiteljeve nominacije glasbeno 

najbolj talentiranega učenca v oddelku, z oblikovano ocenjevalno lestvico, ki vključuje nabor 

oblikovanih kriterijev za ocenjevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev ter 7-

stopenjsko lestvico, s katero merimo odstopanje posameznika od (hipotetičnega) povprečja 

populacije. Delo sklenemo z izpeljanimi aplikativnimi možnostmi in smernicami za prakso ter 

z oblikovanima modeloma značilnosti glasbenega talenta (teoretskim in faktorskim) ter lastno 

definicijo glasbenega talenta. 

Izkušnje nam kažejo, da je vstop v polje glasbene talentiranosti za raziskovalca izredno 

zahteven in problematičen, predvsem zaradi: terminološke pestrosti in nedorečenosti, 

konceptualne nepoenotenosti in številnih različnih definicij, razvoja številnih glasbenih testov, 

vendar brez splošnega konsenza o njihovi primernosti, in številnih parcialnih pristopih 

proučevanja. Kaže se tudi problem pomanjkanja empiričnih dokazov, ki bi nam omogočili 

neposredno primerjavo rezultatov in večjo mero kritičnosti; to lahko pripišemo pomanjkanju 

replikacije predvsem v glasbeni psihologiji. Po Frielerju idr. (2013) je replikacija namreč eden 

izmed ključnih konceptov znanstvene metode, saj povečuje zanesljivost eksperimentalnih 

rezultatov, s čimer se krepi zaupanje v znanstvena spoznanja in posledično v znanstvene 

modele in teorije na splošno. Replikacija empiričnih raziskav povečuje število opazovanj in 

zagotavlja neodvisne dokaze, ki delujejo preventivno proti metodološkim zmotam, vzročno 

vplivnim, toda neznanim (tj. naključnim) dejavnikom, svobodni volji raziskovalcev in 

goljufijam. Omenjeni avtorji so obravnavali trenutno stanje replikacije v glasbeni psihologiji. 

Proučili so objave v štirih vodilnih znanstvenih revijah (Musicae scientiae, Music perception, 

Journal of new music research, Psychology of music) s področja glasbene psihologije. 

Ugotovili so, da je odstotek replikacijskih študij in metaanaliz v omenjenih revijah manj kot 1 

% (od približno 3500 objavljenih člankov). Po njihovem mnenju gre vzrok za presenetljivo 

pomanjkanje replikacijskih študij in metaanaliz iskati v pogledu na glasbeno psihologijo kot 
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na manjvredno znanost, pri kateri so tudi posledice neustreznih teorij relativno neškodljive. 

Uvodoma velja izpostaviti tudi problem, ki je povezan z velikanskim povečanjem števila 

raziskav na področju nadarjenosti in hkrati počasnim prehajanjem spoznanj z drugih, 

povezanih področij. Ziegler idr. (2012) izpostavijo, da vpogled v nekaj zadnjih izdaj vodilnih 

revij s področja nadarjenosti (npr. Gifted child quarterly, Talent development & excellence, 

High ability studies, Journal for the education of the gifted, Roeper review in Gifted education 

international) razkriva moteče dejstvo, da so bile glavne spremenljivke ali koncepti v 

raziskavah običajno objavljeni pred več kot 30 leti; to kaže na dolgotrajen postopek 

pronicanja konceptov s področja splošnega izobraževanja in psihologije v raziskave 

nadarjenosti. Raziskave nadarjenosti tudi dolgo časa niso bile umeščene v pomembnejše 

izobraževalne in psihološke revije z visokim faktorjem vpliva. Poleg tega so empirični članki 

o nadarjenosti ali članki iz vodilnih revij za nadarjenost zelo redko kotirali v revijah z visokim 

faktorjem vpliva. 
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2 NADARJENOST IN TALENTIRANOST 

2.1 Konceptualizacija nadarjenosti 

 

Vprašanji, kaj je nadarjenost in katere so značilnosti nadarjenih učencev, spadata med ključna 

vprašanja, ki so zaznamovala pretekle tokove teorij in jih zaznamujejo še danes. 

Termin nadarjenost se nanaša na tiste posameznike, ki so nadarjeni ali talentirani. Z njim se 

srečujemo v vsakdanji rabi, predvsem pogosto rabljen pa je v pedagoškem polju in v 

znanstveni sferi, ki ta fenomen množično proučuje, kar se odraža v bogati in raznovrstni 

teoretski tradiciji. Pa vendar je odgovor na vprašanje, kaj je nadarjenost, zahteven, predvsem 

pa ni enoznačen. V znanstvenem jeziku je definirati nadarjenost precej težavno. Obstajajo 

številne definicije nadarjenosti in v literaturi ne obstaja konsenz o eni sami definiciji; teoretiki 

izhajajo z različnih teoretskih pozicij in producirajo vedno nove in nove raziskovalne pristope, 

kar rezultira v terminološki raznovrstnosti in posledično terminološki zmedi, ki je le eden 

izmed problemov, ki se pojavljajo na področju nadarjenosti.  

Razvoj razumevanja nadarjenosti ima večstoletno zgodovino. Grinder je zgodovinski pregled 

nadarjenosti razdelil v tri splošna obdobja. Prvo obdobje sega v antiko. Grki in Rimljani so 

verjeli, da se je talentiranih ali uglednih posameznikov dotaknilo božanstvo; biti dober v čem 

je pomenilo prejeti božanski navdih od muz (zaščitnic umetnosti in znanosti). V drugem 

obdobju se je premik zgodil v smeri povezovanja nadarjenosti z nevrozami. S porastom 

znanosti in humanizma v renesansi (14. do 16. stoletje) so misleci vedno več pozornosti 

namenjali posamezniku kot subjektu proučevanja. V tem obdobju je medicinska praksa 

zagotovila platformo za opazovanje človeškega telesa in vedenja ter privedla do povezave 

intelektualnih zmožnosti z živčno nestabilnostjo. Grinderjevo tretje obdobje zgodovine 

nadarjenosti se osredotoča na pomembnost mentalnega testiranja in sega v začetno obdobje 

testiranja inteligentnosti (Grinder, 1985, v Robinson in Clinkenbeard, 2008). 

Vrnimo se slabih štiristo let v preteklost, k pedagoški misli, usmerjeni k nadarjenosti, Jana 

Amosa Komenskega (1592–1670), ki je v svoji Veliki didaktiki (1632), s katero je utemeljil 

osnovno šolo, posebno pozornost namenil tudi nadarjenim (Kovačič, 2006). Komensky v 

svoji Veliki didaktiki uporablja predvsem izraz nadarjeni, tudi »bolj nadarjeni«, »manj 

nadarjeni«, izraz talent redko uporablja. Govori o šestih različnih vrstah nadarjenosti 

(bistroumni, topoglavi, mehki in upogljivi, trdi in neupogljivi, vedoželjni in tisti, ki so bolj 
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zavzeti za praktična opravila) in iz teh vrst nastane mešanica šestih različnih naravnih 

nadarjenosti: 1. bistroumni, vedoželjni, vzgojljivi otroci, najsposobnejši za študij; 2. 

bistroumni, a počasni in poslušni otroci, potrebni spodbude; 3. bistroumni in vedoželjni, a 

hkrati trmasti in uporni; 4. voljni, poslušni in vedoželjni, a počasni in neokretni; 5. slaboumni, 

zanikrni in leni ter 6. topoglavci (bebci), ki so zlobne narave in so navadno izgubljeni 

(Komensky, 1995). Pojem nadarjenost je široko zastavil. Ko govori o različnosti v 

nadarjenosti, govori o naravni harmoniji, pomanjkanju ali preobilici le-te. Za bistroumnost 

Komensky (1995) pravi, da je »natančnost in gibčnost duhovnih zmožnosti, ki preko čutil 

spoznavajo zunanji svet«, topoglavost pa je »velika duševna negibčnost in tema v možganih« 

(str. 71). Tako pojmovanje nadarjenosti je bilo v 17. stoletju zelo napredno.  

Ko Komensky (1995) govori o izobraževanju, pravi, da sta vzgoja in učenje potrebna vsem in 

da je »nadarjenim pouk še dosti bolj potreben, kajti bister duh se bo ukvarjal z marsičim 

nekoristnim, nenavadnim in škodljivim, če ni zaposlen s koristnimi stvarmi« (str. 49), in dalje, 

da je »izredni talent poln najbolj nenavadnih misli, če mu ne vsejemo semena modrosti in 

vrline«, in »tudi bister duh, če nima priložnosti, da bi bil resno zaposlen«, /.../ se »zaplete v 

prazne, čudne in škodljive stvari, da samega sebe uničuje« (str. 49). Na tem mestu nam avtor 

nakaže, da je za nadarjene nujna posebna skrb in da je nadarjenega otroka treba »negovati«. 

Ko govori o tem, da je nekaterim ljudem (zlasti topoumnim) treba pomagati, pravi, da 

»izkušnje učijo, da so si ljudje, ki so bili po naravi počasni in topoumni, usvojili v vedah 

toliko znanja, da so prekosili celo nadarjene« (str. 57). Besede pesnika Vergila, da »vztrajno 

delo premaga vse« (str. 58), je Komensky prenesel na duševne zmožnosti: »nekateri 

prezgodaj dozorijo, a se kmalu izčrpajo in otopijo, medtem ko so drugi slabotni, pa se potem 

zbistrijo in zelo napredujejo« (str. 58). Delo z nadarjenimi avtor v Veliki didaktiki 

konkretizira le, ko priporoča, da pri utrjevanju učne snovi učitelj najprej pokliče nadarjene 

učence. Nadarjeni si ob tem, poleg tega da nudi zgled počasnejšim učencem, okrepi 

samozaupanje. Priporoča tudi mešanje učencev različnih sposobnosti med seboj, nadarjeni 

učenec pa naj poučuje dva ali tri slabše učence (Komensky, 1995). 

Jasno je, da je Komensky naredil veliko uslugo razvoju področja nadarjenosti, saj je v 

takratnih družbenopolitičnih in vzgojno-izobraževalnih okoliščinah v Veliki didaktiki našel 

mesto za razmišljanja o nadarjenih v korist nadarjenim učencem. Njegovi pogledi in skrb za 

nadarjene so bili seveda primerni duhu tedanjega časa. 
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Tannenbaum označi delo Darwina in Mendla o spreminjanju vrst kot začetek znanstvenega 

proučevanja (Tannenbaum, 1958, v Robinson in Clinkenbeard, 2008). Pri proučevanju razlik 

med ljudmi so jima sledili tudi drugi. Najpomembnejši med njimi je Galton, ki je razumel 

pomen zbiranja podatkov pri proučevanju svoje teorije o genialnosti. Svoje delo zaključi s 

tem, da je nadarjenost podedovana. Preko mentalnega testiranja (danes vprašljivo) in 

biografskih študij uglednih ljudi je Galton predstavil dve metodi proučevanja nadarjenosti – 

prospektivno in retrospektivno. Z njegovo osredotočenostjo na znanstveno proučevanje in 

empirizmom je postavil temelje proučevanju nadarjenosti v 20. stoletju (Galton, 1869, v 

Robinson in Clinkenbeard, 2008). Zgodnje 20. stoletje je minilo v znamenju proučevanja 

nadarjenosti z novo razvitim orodjem inteligenčnim kvocientom (IQ), pridobljenim iz 

Stanford-Binetovega testa inteligentnosti (Robinson in Clinkenbeard, 2008). Pfeiffer (2001, v 

Pfeiffer in Blei, 2008) navaja, da večina definicij inteligentnosti temelji na stališču, da 

inteligentnost sestoji iz ciljno usmerjene mentalne aktivnosti, ki se nanaša na učinkovito 

reševanje problemov, kritično mišljenje, učinkovito abstraktno razmišljanje in izjemen 

spomin. 

Razvoj modelov nadarjenosti ima dolgo in bogato tradicijo. Kaufman in Sternberg (2008) 

podrobno predstavita štiri etape razvoja teoretskih modelov nadarjenosti: 1. področno splošni 

modeli, 2. področno specifični modeli, 3. sistemski modeli in 4. razvojni modeli. Modele 

povzemamo po omenjenih avtorjih in jih po etapah prikazujemo tabelarično. 

Tabela 1: Področno splošni modeli nadarjenosti (Kaufman in Sternberg, 2008) 

1. etapa: PODROČNO SPLOŠNI MODELI 

Galton, F. Izdal je eno izmed prvih knjig o teoriji genialnosti Hereditary Genius (l. 1869). V svojem delu iz 

leta 1892 je genialnost pojmoval kot izjemno visoko prirojeno sposobnost. Genij je genetsko 

podedovan. Teorijo je potrjeval z analizo družinskih dreves uglednih moških Evropejcev.  

Spearman, C. Leta 1904 je ugotovil, da veliko različnih kognitivnih testov med seboj korelira. S faktorsko 

analizo je ugotovil, da se v vseh testih pojavlja splošni g-faktor (splošna inteligentnost, prirojena, 

skladno z Galtonovim pogledom), s katerim pojasnimo večji del skupne variance, in faktor s 

(specifične sposobnosti), specifičen za posamezen test. Leta 1927 je predlagal, da je splošni g-

faktor rezultat mentalne energije. 

Binet, A. in 

Simon, T. 

Za identifikacijo učencev različnih starosti, ki potrebujejo alternativno izobraževanje, sta leta 

1916 objavila mentalno lestvico. Test je bil eden izmed prvih, ki je vključeval ocenjevanje višjih 

kognitivnih sposobnosti. 

Terman, L. Binet-Simonovo lestvico (l. 1916) je prilagodil v Stanford-Binetovo lestvico inteligentnosti (l. 

1916), ki je bil eden prvih testov inteligence za identifikacijo nadarjenih šolskih otrok. Leta 1925 

je prilagodil Galtonovo teorijo o prirojeni genialnosti. Nadarjenost je izenačil z visokim IQ oz. 

splošno inteligentnostjo. Izdelal je klasifikacijo nadarjenosti za šole: IQ nad 135 pomeni zmerna 

nadarjenost, IQ nad 150 pomeni izjemna nadarjenost, IQ nad 180 pomeni ekstremna nadarjenost. 
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Tabela 2: Področno specifični modeli nadarjenosti (Kaufman in Sternberg, 2008) 

2. etapa: PODROČNO SPECIFIČNI MODELI 

Thurstone, L. Z uporabo faktorske analize je leta 1938 identificiral sedem med seboj neodvisnih primarnih 

mentalnih sposobnosti: besedno razumevanje, besedna fluentnost, številske sposobnosti (hitro 

računanje), hitrost zaznavanja (prepoznavanje simbolov), induktivno sklepanje (od specifičnega k 

splošnemu), prostorska vizualizacija in spomin. 

Horn, J. L. in 

Catell, R. B. 

Avtorja sta v letu 1966 predlagala, da splošno inteligentnost sestavljata dva glavna dela: fluidna 

inteligentnost oziroma gf, ki je odvisna od učinkovitosti delovanja centralnega živčnega sistema, 

in kristalizirana inteligentnost oziroma gc, ki je odvisna od izkušenj in kulturnega konteksta. 

Stanley, J. Leta 1971 je proučeval jezikovne, prostorske, mehanske in matematične sposobnosti otrok, ki so 

prehitevali v razvoju (angl. precocious). Razvil je področno specifični koncept nadarjenosti. 

Izogibal se je terminu nadarjen (angl. gifted). 

Gardner, H. V prvi izdaji njegove knjige Frames of mind (l. 1983) je predstavil Multipli model intelektualnih 

sposobnosti, po katerem multipla inteligentnost ni le statična hierarhija sposobnosti v splošnem 

g-faktorju, temveč je vsaka inteligentnost neodvisen kognitivni sistem. Inteligentnost je definiral 

kot sposobnost ali niz sposobnosti, s katerimi posameznik rešuje probleme ali ustvarja produkte 

znotraj določenega kulturnega okolja. Namesto uporabe izključno faktorske analize je uporabil 

tudi selektivno analizo literature. Predlagal je osem inteligentnosti: jezikovno, logično-

matematično, prostorsko, glasbeno, telesno-gibalno, interpersonalno, intrapersonalno in 

naravoslovno. Dodajal je še druge, kot npr. eksistencialna inteligenca. 

Caroll, J. B. Oblikoval je tristratumski (oz. triplastni) model (l. 1993). Prvi stratum izražajo visoko 

specializirane spretnosti. Drugi stratum izražajo specializirane sposobnosti, ki se pojavljajo na 

širšem področju inteligentnega vedenja: fluidna inteligentnost, kristalizirana inteligentnost, 

splošen spomin in učenje, širša vizualna percepcija, širša slušna percepcija, širša sposobnost 

priklica, širša kognitivna hitrost in hitrost procesiranja. Tretji stratum vključuje samo eno 

sposobnost, g-faktor (splošno mentalno sposobnost). 

Catell-

Horn-Caroll 

Teorija CHC (Catell-Horn-Caroll) še vedno vključuje g-faktor, vendar je glavni poudarek na 

merjenju faktorjev srednjega oz. drugega stratuma. CHC-teorija je pomembno vplivala na razvoj 

različnih IQ-testov (peta izdaja Stanford-Binetovega testa, druga verzija Kaufman Assessment 

Battery for Children, tretja izdaja Woodcock-Johnson Cognitive Abilities Assessment). 

Tabela 3: Sistemski modeli nadarjenosti (Kaufman in Sternberg, 2008) 

 

3. etapa: SISTEMSKI MODELI 

Renzulli, J. S. Trikrožni model nadarjenosti iz leta 1978 oz. 2005 

nadarjenost prikazuje kot interakcijo treh 

značilnosti, ki predstavljajo pomembne dejavnike 

razvoja nadarjenosti: 1. nadpovprečne sposobnosti 

(splošne in specifične), ki so značilne za zgornjih 

15–20 % populacije na katerem koli področju, 2. 

ustvarjalnost in 3. zavzeto reševanje nalog. Avtor 

razlikuje med dvema tipoma nadarjenosti: 1. 

nadarjenost za šolsko delo (izjemno pridobivanje 

znanja) in 2. kreativno-produktivna nadarjenost 

(izjemna produkcija znanja). 

  (*)                          

 

 
 

Sternberg,  

R. J. 

Oblikoval je WICS (Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized) model nadarjenosti (l. 

2003 in 2005). Osnovna ideja modela je, da ljudje v življenju za produkcijo novih in originalnih 

idej potrebujemo: 1. ustvarjalne sposobnosti, za oceno kvalitete teh idej, 2. analitične sposobnosti 

oz. akademsko inteligentnost, 3. praktične sposobnosti oz. praktično inteligentnost potrebujemo 



8 

 

za izvrševanje teh idej in prepričevanje drugih o njihovi vrednosti, 4. modrost pa nam zagotavlja, 

da ideje spodbujajo splošno dobro, ne samo dobro posameznika in tistih, ki so tesno povezani z 

njim. Nadarjeni niso nujno ekstremno močni na vseh štirih vidikih. 
* Renzullijev trikrožni model nadarjenosti smo povzeli po Gagnéju (2004) in Žagarju (2006). 
 

Tabela 4: Razvojni modeli nadarjenosti (Kaufman in Sternberg, 2008) 

4. etapa: RAZVOJNI MODELI 

Tannenbaum, 

A. J. 

V teoretičnem modelu (l. 1986) je opredelil dejavnike, ki z medsebojno interakcijo vplivajo na to, 

da se potenciali nadarjenih posameznikov realizirajo v talent: izjemno visoka inteligentnost, 

izjemne specifične sposobnosti, neintelektualni moderatorji oz. pospeševalci, vplivi okolja in 

priložnosti oz. sreča. Nasprotno od Gagnéja, ki nadarjenost označuje kot potencial, Tannenbaum 

z nadarjenostjo označuje rezultat. 

Feldman,  

D. H. 

Feldmanov model (l. 1992 in 2000) temelji na proučevanju čudežnih otrok in prikazuje razvoj 

talenta, ki vključuje sedem dimenzij: kognitivni procesi, socialno-emocialni procesi, družinski 

vidiki (vrstni red rojstev in spol otrok znotraj družine), formalno in neformalno izobraževanje, 

področne značilnosti, sociokulturni kontekstni vidiki ter zgodovinska dejstva, dogodki in 

usmeritve. 

Mönks, F. J. Renzullijev Trikrožni model nadarjenosti iz leta 

1978 je predelal v Multifaktorski model 

nadarjenosti (l. 1992). Psihološkim spremenljivkam 

(motivacija, ustvarjalnost in izjemne sposobnosti) je 

dodal okoljske (šola, družina in vrstniki). 

 

 

 

 

 

 

(*) 

 
Feldhusen, 

J. F. 

Leta 1998 je oblikoval razvojni model nadarjenosti, ki temelji na sintezi različnih modelov 

nadarjenosti drugih avtorjev. V model je vključil področno specifične sposobnosti, za katere 

pravi, da so delno genetsko pogojene ter se pojavijo in razvijajo preko izkušenj znotraj 

sociokulturnega konteksta. Kot pri drugih avtorjih četrte etape gre za tranzicijo od genetsko 

pogojenih sposobnosti k specifičnim talentom. 

Na osnovi njegovega modela obstajajo genetsko pogojene sposobnosti, ki vnaprej določajo 

naravo in stopnjo intelektualnega, telesnega in čustvenega razvoja. Ob vstopu otroka v vrtec in 

kasneje v osnovno šolo so pomembni pogoji (kot so vrstniki in učitelji), ki spodbujajo 

intelektualni, telesni in čustveni razvoj. Ob hitrem pridobivanju znanja se na predšolski stopnji 

lahko pojavijo znaki prehitevanja razvoja (angl. precocity). Na razredni stopnji osnovne šole 

otroci, ki prehitevajo v razvoju, lahko začnejo izražati znake specialnega talenta. Naslednje 

starostno obdobje (od 12 do 16 let) vključuje pridobivanje znanja in spretnosti pod okriljem 

odličnih učiteljev. Na tej stopnji postanejo pomembni številni osebnostni dejavniki: 

samokontrola, notranja motivacija, samoučinkovitost. Pojavljati se začnejo predanost oz. 

usmerjenost k razvoju talenta in karierni cilji, osebni interesi postanejo bolj jasni. Sledi še zadnja 

faza, ki preko ustreznega izobraževanja privede do poklicnih priložnosti in izjemnih ter 

ustvarjalnih dosežkov. 

Gagné, F. Model razlikovanja med nadarjenostjo in talentom (Differentiated Model of Gifted and Talented 

oz. DMGT) iz leta 2005 je model nadarjenosti, ki prikazuje transformacijo genetsko pogojene 

nadarjenosti v specifičen talent na določenem področju, na kar vplivajo okoljski dejavniki, 

neintelektualne spremenljivke ter učenje, trening in vaja. 
* Mönksov Multifaktorski model nadarjenosti smo prevedli in izdelali po Mönksu in Katzkoju (2005). 
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Znanstveno proučevanje nadarjenosti je najprej temeljilo na splošni razlagi nadarjenosti in 

uporabi testov inteligentnosti (t. i. IQ-testi). Termini »nadarjenost«, »genialnost« in 

»talentiranost« so se uporabljali večinoma kot sinonimi. V drugi etapi vsi avtorji več niso 

preprosto enačili visoke splošne inteligentnosti z nadarjenostjo. Iz modelov izhaja, da je 

posameznik lahko nadarjen na različnih področjih sposobnosti. Posebej odmevna je bila 

Gardnerjeva teorija multiple inteligentnosti, objavljena leta 1983, ki pa je doživela različne 

kritike, predvsem v zvezi z empiričnimi dokazi, izborom literature, veljavnostjo, 

zanesljivostjo, nasičenost testov z g-faktorjem. V tretji etapi so se avtorji osredotočali na 

posameznike, ki prehitevajo v razvoju. Nadarjenost je sistem interakcije psiholoških procesov. 

Leta 1978 prvič objavljen Renzullijev trikrožni model (nadpovprečne sposobnosti, 

ustvarjalnost in predanost nalogi), ki je v tem obdobju naredil največji vpliv z delitvijo 

nadarjenosti (nadarjenost za šolsko delo in kreativno-produktivna nadarjenost), je tudi doživel 

različne kritike (oblikovanje teorije na osnovi proučevanja odraslih, neprikazane povezave 

med kasnejšimi dosežki in lastnostmi ali izkušnjami otrok z različnim IQ, pa tudi kritika, da 

so motivacija, zavzeto reševanje nalog in ustvarjalnost rezultat procesa razvoja talenta, ne pa 

del nadarjenosti). Kritike je doživel tudi Sternbergov WICS (Wisdom, Intelligence, and 

Creativity Synthesized) model iz leta 2003 (nejasna ločnica med ustvarjalnostjo in duševnimi 

motnjami, model ne vključuje vseh področij nadarjenosti (npr. športnega) in ne predlaga 

natančno opredeljenih postopkov za identifikacijo nadarjenih učencev in njihovo poučevanje).  

Razvojni modeli v zadnji etapi so nastali kot odgovor na preveliko poudarjanje genetske 

pogojenosti nadarjenosti. Beseda nadarjenost (angl. giftedness) se nanaša na poseben »dar« 

(angl. gift), vendar v literaturi ta dar ni nujno genetsko pogojen. Te razvojne teorije 

nadarjenosti razširjajo sistemske modele z vključevanjem zunanjih dejavnikov, ki preko 

interakcije z notranjimi dejavniki lahko privedejo do vedenja, značilnega za nadarjene. Gre za 

prehajanje od potencialov v specifičen talent (Kaufman in Sternberg, 2008).  

J. M. Pekić (2011) navaja, da različne sodobne interpretacije dosegajo konsenz v pogledu 

pojmovanja nadarjenosti kot multidimenzionalnega konstrukta, ki ima v svoji osnovi 

raznolike elemente, ki se tičejo tako sposobnosti kot tudi niza nekognitivnih značilnosti 

nadarjenih. 

Dosedanja obravnava je pokazala, da ima zadnjih sto let razvoj področja nadarjenosti bogato 

teoretsko tradicijo. Uporaba testov inteligentnosti kot edinega merila nadarjenosti je danes 

močno presežena. Proučevanje nadarjenosti se ne omejuje samo na inteligenčni kvocient, 
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ampak ima nadarjenost različne razsežnosti: ustvarjalnost, motivacija, sposobnosti, 

kognitivne, metakognitivne, nevropsihološke in socialno-emocionalne značilnosti. Novejše 

mednarodne študije iz zadnjih dveh desetletij 20. stoletja odpirajo širši pogled na nadarjenost. 

Sternberg (2004b) v uvodu v definicije in koncepte nadarjenosti predstavi glavna obravnavana 

vprašanja in primere raziskav, ki podajajo odgovore. Predstavljamo jih v spodnji tabeli.  

Tabela 5: Uvod v obravnavo definicij in konceptov nadarjenosti (Sternberg, 2004b) 

Kakšna je narava nadarjenosti in talenta? 

Passow (1991) O naravi nadarjenosti je mogoče izvedeti več preko odzivov na obogatitvene aktivnosti kot 

pa preko konvencionalnih testov. 

Sternberg in 

Zhang (1995) 

Nadarjenost vključuje odličnost, redkost, produktivnost, dokazljivost in vrednost, ki se vse 

navezujejo na posameznikove sposobnosti ali produkte. 

Kako proučevati nadarjenost? 

Jackson (1993) Pri proučevanju nadarjenosti je treba uporabljati tehnike prevladujočih psiholoških raziskav. 

Ali bi morali razširiti običajno pojmovanje nadarjenosti, in če ja, kako? 

Shore in Dover 

(1987) 

Metakognicija je pri nadarjenosti ključnega pomena. 

Runco (1993) Ustvarjalnost je pomemben vidik nadarjenosti. 

Sternberg 

(2000) 

Modrost je pomembna vrsta nadarjenosti. 

Kako, če sploh, se nadarjenost in talent razlikujeta? 

Gagné (1985) Nadarjenost se nanaša na področja človekovih sposobnosti, talenti pa na področja človekovih 

dosežkov. 

Obstajajo različni profili nadarjenosti in talenta, in če ja, kateri so? 

Betts in Neihart 

(1988) 

Šest profilov nadarjenosti in talenta je: uspešen, izzivač, podtalen, osipnik, dvojno označen 

in avtonomen. 

Walberg idr. 

(1981) 

Različne vrste nadarjenih posameznikov (npr. državnik v primerjavi z verskimi voditelji) se 

razvijajo preko različnih profilov prednosti in slabosti. 

Kako razvijati nadarjenost in talent? 

Piechowski in 

Colangelo 

(1984) 

Nadarjenost in talent se razvijata delno preko čezmerne vzdraženosti, in sicer: 

psihomotorične, čutne, intelektualne, domišljijske in čustvene. 

Feldman (1993) Čudežni otroci se razvijajo drugače kot večina nadarjenih, delno tudi zaradi priložnosti v 

njihovem okolju. 

Horowitz 

(1987) 

Nadarjenost lahko delno razumemo v smislu interakcije med organizmom in okoljem, ki 

producira raznolike razvojne rezultate. 

Kako veljavne so razpoložljive ocene nadarjenosti in talenta? 

Plucker, 

Callahan in 

Tomchin (1996) 

Merjenje multiple inteligence se na splošno zdi zanesljivo, vendar ne posebej veljavno. 

 

Navedene raziskave so nakazale na spreminjanje paradigme k širšemu pogledu na 

nadarjenost, z vključevanjem metakognicije, ustvarjalnosti, mnogoterih oblik oz. vrst 
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nadarjenosti, izpostavljena sta pomen veljavnosti tehnik proučevanja in razvojni proces. 

Trend proučevanja in opredeljevanja nadarjenosti v 20. stoletju od merjenja inteligentnosti oz. 

intelektualnih sposobnosti k širšemu pogledu na nadarjenost, ki upošteva tudi sociokulturni 

kontekst, razvojni proces, dejavnike in neintelektualne značilnosti, je privedel do obstoja 

številnih definicij nadarjenosti; v njih se kažejo različni vsebinski vidiki in raziskovalni fokus. 

Iz pregleda definicij nadarjenosti po J. E. Davidson (2012) izpostavimo naslednje vidike, ki 

jih avtorica navaja iz raziskav: izraženi dosežki in ekspertna izvedba, v primerjavi z vrstniki 

izjemni in otipljivi dosežki na določenem področju, potencial za visoke dosežke, asinhroni 

razvoj, vedenjske značilnosti, inteligenčni kvocient, šolska nadarjenost, globalna nadarjenost, 

dvojna izjemnost, prehitevanje v razvoju. Hany navaja, da v literaturi obstajajo štiri glavne 

skupine definicij nadarjenosti. Nanašajo se lahko na značilnosti, kognitivne komponente, 

uspešnost in dosežke ali vključujejo okoljski vidik (Hany, 1982, v Mönks in Katzko, 2005).  

Področje nadarjenosti sta močno zaznamovali definiciji Marlanda in Renzullija; njuni 

definiciji vključujeta nadarjenost in talent, vendar ju vsebinsko ne razmejujeta. 

Marland je leta 1972 kot komisar za izobraževanje poročal ameriškemu kongresu. Po njegovi 

takratni definiciji nadarjeni in talentirani otroci, ki so zmožni visokih dosežkov, vključujejo 

tiste z že izkazanimi dosežki in/ali potencialom na področjih (samostojno ali v kombinaciji), 

kot so: splošno intelektualno, specifično akademsko, ustvarjalno ali produktivno, vodstveno, 

vizualno in izvajalsko umetnostno ter psihomotorično področje (Marland, 1972, v Stephens, 

2008). Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je razširjena Marlandova 

definicija, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih in talentiranih 

(Gifted and Talented Children’s Education Act) iz leta 1978 in po kateri termin »nadarjen in 

talentiran« označuje otroke in mladostnike, ki na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli 

že izkazujejo sposobnosti ali potencialne sposobnosti, ki kažejo na zmožnost za visoke 

dosežke na področjih, kot so: intelektualno, ustvarjalno, specifično akademsko, vodstveno, ali 

v izvajalskih in vizualnih umetnostih, in zato potrebujejo podporo in aktivnosti, ki jih šola 

običajno ne ponuja (Stephens, 2008). V ZDA številne države pri definiranju nadarjenosti še 

danes uporabljajo razširjeno Marlandovo definicijo (1978). Večina držav uporablja besedno 

zvezo nadarjen in talentiran za opis izjemno sposobnih učencev, manj kot 15 držav pa 

definicijo omejuje samo na termin nadarjen. Skoraj vse države pri opredeljevanju značilnosti 

nadarjenih vključujejo nadpovprečno inteligentnost (Pfeiffer in Blei, 2008). Marland terminov 

nadarjenost in talent vsebinsko ni razmejil. Iz obeh navedenih definicij izhaja, da je 
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nadarjenost lahko splošna ali specifična. Razširjena Marlandova definicija vključuje še 

stopnje izobraževanja in predvideva posebno obravnavo nadarjenih in talentiranih, izpuščeno 

pa je psihomotorično področje.  

Po Renzullijevi definiciji iz leta 1978 gre pri nadarjenosti za prekrivanje med nadpovprečnimi 

sposobnostmi, zavzetim izpolnjevanjem nalog in ustvarjalnostjo na posameznem področju 

prizadevanja (Callahan, 2009; Passow, 2004; Renzulli, 2005). Nadarjeni ali talentirani so po 

njegovi definiciji tisti otroci, ki izražajo ali so sposobni razviti sestavljen niz značilnosti in jih 

uporabiti na katerem koli potencialno koristnem področju človeških dosežkov. Ti otroci 

zahtevajo širok nabor izobraževalnih možnosti in podpore, ki jih redni programi ne 

zagotavljajo (Renzulli, 1978, v Passow, 2004). 

Prav tako kot v zgornjih definicijah tudi C. Károlyi in E. Winner (2005) nadarjenost razumeta 

kot nenavadno visoko sposobnost ali potencial na katerem koli področju. Ekstremno nadarjeni 

so posamezniki, katerih potencial in/ali dosežki so nekaj standardnih odklonov nad normo. 

Tudi po definiciji, ki se uporablja v našem šolskem prostoru, je nadarjenost lahko ali že 

izražena ali kot potencial: »Nadarjeni učenci so skupina učencev z visoko nadpovprečnimi 

sposobnostmi mišljenja in/ali izjemnimi dosežki na posameznih učnih področjih, v umetnosti 

ali športu, ki za svoj razvoj v šoli potrebuje predvsem ustrezne motivacijske spodbude« 

(Juriševič, 2011, v Juriševič, 2012, str. 49). 

Dokaj jasno sliko prinaša celovita opredelitev nadarjenosti, ki jo predlagajo R. F. Subotnik, P. 

Olszewski-Kubilius in Worrell (2011) in jo vidijo kot uporabno na vseh področjih 

prizadevanja, vključuje pa tudi več vidikov nadarjenosti, o katerih obstaja precej širok 

znanstveni konsenz. Definicija pravi, da je nadarjenost manifestacija performansa ali 

produkcije, ki je nedvomno v zgornjem koncu porazdelitve na področju talenta v primerjavi z 

drugimi visoko aktivnimi posamezniki na tem področju. Nadalje se lahko na nadarjenost 

gleda razvojno, kot potencial, ki je ključna spremenljivka v začetnih fazah, v kasnejših fazah 

je merilo nadarjenosti dosežek; pri povsem razvitem talentu je to eminenca. Psihosocialne 

spremenljivke igrajo ključno vlogo pri manifestaciji nadarjenosti na vsaki razvojni stopnji. 

Tako kognitivne kot tudi psihosocialne spremenljivke so pomembne in jih je treba načrtno 

razvijati. 

V izogib nelogičnosti ali nezdružljivosti se nam zdi pomembno razmejiti dosežke od 

potenciala, saj to zahteva drugačne usmeritve pri obravnavi, vsekakor pa je treba nadarjenost 
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jasno definirati. Namreč, po mnenju številnih avtorjev je eksplicitna definicija nadarjenosti 

temelj za razvoj programov za nadarjene. Pomembna je zaradi tesne povezave, ki mora 

obstajati med definicijo in identifikacijskim procesom (Ward, 1983, Feldhusen, Asher in 

Hoover, 1984, Hoge, 1988, v Feldhusen in Jarwan, 2000). C. A. Carman (2013) opozori na 

pomanjkanje enotne definicije nadarjenosti, zaradi česar je izbira vzorcev nadarjenih v 

raziskavah zelo različna. Avtorica je proučila 104 empirične članke iz nabora 38 revij s 

številnih področij edukacije in psihologije, objavljenih med letoma 1995 in 2010, ki so 

proučevali razlike med nadarjenimi in nenadarjenimi udeleženci, ter ugotavljala najpogostejše 

metode za identifikacijo, uporabljene v raziskavah. V več kot treh četrtinah člankov je 

najpogosteje uporabljena metoda predhodne identifikacije nadarjenih za potrebe raziskav bila 

identifikacija v šoli. V raziskavah uporabljene metode glede na odstotek uporabe (padajoče) 

so: merjenje inteligence (62 %), test dosežkov (34,8 %), učni dosežki (23,9 %), priporočila 

učiteljev (22,8 %), dodatni viri dokazov  portfoliji, intervjuji in nominacije (22,8 %), 

priporočila staršev (9,8 %), interesne dejavnosti (8,7 %), priporočila šolskih komisij (5,4 %), 

priporočila svetovalnih delavcev (2,2 %). Rezultati analize kažejo na pomanjkanje konsenza o 

opredelitvah nadarjenosti pri izbiri vzorca za namene raziskovanja. Zato je rezultate raziskav 

težko posploševati in jih primerjati med seboj. 

Pomanjkanje enotne definicije nadarjenosti botruje tudi različnim ocenam populacije 

nadarjenih oz. talentiranih, ki v različnih okoljih precej variira. J. Bélanger in Gagné (2006) 

sta se ukvarjala z vprašanjem, kolikšen je delež nadarjenih/talentiranih v populaciji. Navadno 

se delež giblje med 1 % in 20 % populacije. Neposredni vpliv imajo: vrsta definicije 

(disjunktivna ali konjunktivna), število vključenih sposobnosti/značilnosti, izbrani minimalni 

prag in korelacije med vključenimi sposobnostmi. 

Mnogoterost definicij je pogojena ali pogojuje mnogoterost identifikacijskih procesov; 

enoznačne in splošno sprejete definicije tako ni mogoče pričakovati. Pomembno pa je, da 

raziskovalni ali vzgojno-izobraževalni kontekst oz. polje, v katerem delujemo, izlušči, 

poenoti, sprejema in zagovarja določeno paradigmo ter jo poskuša čim bolje razumeti, hkrati 

pa zagotavlja tudi nabor individualnih in skupinskih značilnosti nadarjenih. 

Nadpovprečnost se v populaciji nadarjenih kaže kot stalnica, ki je v definicijah nadarjenosti 

praviloma vključena (ali eksplicitno ali implicitno) (George, 1997) in predstavlja najbolj 

splošno značilnost nadarjenih. 
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Širok nabor značilnosti nadarjenih prinaša delo L. K. Silverman (1993b, v Silverman in 

Golon, 2008), ki je dobra tri desetletja proučevanja nadarjenosti strnila v nabor petindvajsetih 

značilnosti, ki so vključene tudi v lestvico značilnosti nadarjenosti – Characteristics of 

Giftedness Scale. Značilnosti so: dobra razlaga (dober mislec), hitro učenje, obsežen 

besednjak, odličen spomin, dolga pozornost (če ga zanima), občutljivost (hitro prizadeta 

čustva), sočutje, perfekcionizem, intenzivnost, moralna občutljivost, močna radovednost, 

vztrajnost na področju interesa, ogromno energije, preferiranje starejših kolegov ali odraslih, 

širok spekter interesov, smisel za humor, zgoden ali navdušen bralec (če je premlad za branje, 

ima rad, da mu berejo), zrelo presojanje za svoja leta, navdušeno opazovanje, živa domišljija, 

visoka ustvarjalnost, spraševanje odraslih, številske predstave, dobro sestavljanje sestavljank. 

Nabor navedenih značilnosti nadarjenih otrok, ki jih primerjamo z otroki iste starosti, temelji 

na naslednjih kriterijih: uporabnost za širok razpon starosti, posplošenost za otroke iz 

različnih socialno-ekonomskih in etičnih okolij, poštenost glede na spol, lahka opaznost v 

domačem okolju, kratek in jasen zapis za enostavno interpretacijo staršev in podprtost z 

raziskavami. Študije (Silverman, 1998, Rogers in Silverman, 1998, v Silverman in Golon, 

2008) kažejo dobro ujemanje rezultatov med ocenami strašev in izvedenimi IQ-testi. 

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Žagar, Artač, 

Bezić, Nagy in Purgaj, 1999) prav tako prinaša širok in večpodročni nabor številnih možnih 

osebnostnih lastnosti nadarjenih, ki pa niso neka homogena skupina: 

– značilnosti na miselno-spoznavnem področju: razvito divergentno mišljenje (fluentnost, 

fleksibilnost, originalnost, elaboracija), razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, 

posploševanje, sposobnost sklepanja), nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober 

spomin, smisel za humor; 

– značilnosti na učno-storilnostnem področju: široka razgledanost na več področjih; visoka 

učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti 

(glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), motorična spretnost in vzdržljivost; 

– motivacija: visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in 

močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, 

uživanje v dosežkih; 

– značilnosti na socialno-čustvenem področju: nekonformizem, močno razvit občutek za 

pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit 

smisel za organizacijo, empatičnost. 
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Raziskave so pokazale, da se mnogi nadarjeni učenci od drugih razlikujejo po boljših telesnih 

in zdravstvenih značilnostih, še bolj izrazite so njihove večje duševne zmožnosti, samosvoji 

pa so tudi v čustvenem, socialnem in osebnostnem razvoju (Strmčnik, 1987). A. Robinson in 

P. R. Clinkenbeard (2008) predstavljata nekatere raziskave značilnosti nadarjenih učencev, ki 

so pokazale, v čem se (intelektualno in učno) nadarjeni učenci razlikujejo od svojih 

nenadarjenih vrstnikov. Pregled izbranih raziskav po področjih prikazujemo v tabeli 6. 

Tabela 6: Pregled značilnosti nadarjenih učencev (Robinson in Clinkenbeard, 2008) 

Kognitivne značilnosti 

Rogers (1986) Razlike v stopnji in ne v vrsti kognitivnih procesov, hitrejše sprejemanje in pridobivanje 

informacij, zgodnejše, boljše in hitrejše reševanje problemov.  

Butterfield in 

Feretti (2000) 

Osebe z višjim IQ-jem: večji in učinkovitejši spomin, večja in bolje organizirana baza 

znanja, uporaba več, kompleksnejših in aktivnih miselnih strategij. 

Van Garderen in 

Montague (2003) 

Uporaba več vidno-prostorskih predstav pri reševanju matematičnih problemov. 

Davidson (1986) Hitrejši uvid problema, pogostejše selektivno kodiranje, kombiniranje in primerjanje pri 

reševanju problemov. 

Lovecky (1994) Visoko nadarjeni (IQ 170 ali več): težnja h kompleksnejšim nalogam, potreba po 

ekstremni preciznosti, hitro razumevanje kompleksnih vzorcev, zgodnje abstraktno 

mišljenje, izjemen spomin. 

 

Gross (1994) Visoko nadarjeni (IQ 170 ali več): zgodnja sposobnost prenosa znanja med področji, 

prefinjen smisel za humor. 

Sternberg in 

Davidson (1985) 

Visoka splošna inteligentnost in specifične sposobnosti področja, izkoriščanje 

sposobnosti, oblikovanje okolja, sposobnost iskanja problemov, predstave višjega reda. 

Metakognitivne značilnosti 

Shore (2000) Uporaba različnih strategij, hitrost uporabe. 

Alexander,  

Carr in 

Schwanenflugel 

(1995, 1996)  

Znanje o miselnih strategijah, prenos strategij v nove, oddaljene kontekste. 

Nevropsihološke značilnosti 

O'Boyle in Gill 

(1998) 

Večja aktivnost desne hemisfere pri reševanju različnih problemov. 

Jaušovec (2000) Intelektualno nadarjeni: manjša miselna aktivnost in več povezovanja med možganskimi 

predeli pri reševanju zaprtih problemov v primerjavi s povprečnimi učenci in večja 

nepovezanost možganskih predelov pri reševanju odprtih problemov v primerjavi z 

visoko ustvarjalnimi učenci. 
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Socialno-čustvene značilnosti 

Mayseless (1993) Nadarjeni učenci so pred in med puberteto priljubljeni vsaj tako kot drugi vrstniki, svojo 

priljubljenost pa samoocenjujejo nižje od vrstnikov. 

Kline in Short 

(1991) 

Nadarjene deklice in dečki visoko samoocenjujejo svoj odnos z vrstniki. 

Kubilius, Kulieke 

in Krasney 

(1988) 

Dobro prilagojeni, osebnostno funkcioniranje je lahko primerljivo s starejšimi učenci. 

Luthar idr. (1992) Psihološko dobro prilagojeni, manj depresivni, višja samopodoba. 

Olszewski-

Kubilius idr. 

(1988) 

Visoka notranja motiviranost, pripisovanje uspeha lastni sposobnosti in trudu ter 

pripisovanje neuspeha smoli ali napačni izbiri. 

Csikszentmihalyi, 

Rathunde in 

Whalen (1993) 

Več notranje motivacije za branje, razmišljanje in samoto. 

 

Vidimo, da intelektualno in učno nadarjeni lahko imajo v primerjavi s svojimi nenadarjenimi 

vrstniki številne »prednosti« na kognitivnem, metakognitivnem, nevropsihološkem in 

socialno-čustvenem področju. 

Opozorimo, da se v vsakdanji rabi nadarjenost in inteligentnost pogosto uporabljata kot 

sinonima. Kot nadarjen (širši pogled) se pogosto označi nekdo, ki ima visoko razvite 

intelektualne sposobnosti (ožji pogled). Inteligentnost Lubart in Zenasni (2009) vidita kot 

kapaciteto za zbiranje, prikazovanje, obdelovanje in izbiro informacij na prilagodljiv način. 

Guilford je inteligenco definiral kot zbir sposobnosti za procesiranje različnih vrst informacij 

po različnih poteh (Juntune, 2009). Glavni stališči pri proučevanju inteligentnosti sta bili, da 

inteligentnost predstavlja multiple sposobnosti (Gardner) oz. da gre za enoten, splošni 

konstrukt (Sternberg) (Makel in Plucker, 2009; Rodrigues Virgolim, 2009). V smeri iskanja 

ustreznega terminološkega razmerja med nadarjenostjo in inteligentnostjo Jurman (2004) 

primerja značilnosti visoko inteligentnih in nadarjenih. Na podlagi opazovanj ljudi avtor 

predstavlja osnovno primerjavo osebnostnih značilnosti enih in drugih (tabela 7). 
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Tabela 7: Značilnosti visoko inteligentnih in nadarjenih (Jurman, 2004) 

Osebnostne lastnosti 

pri visoko inteligentnih pri nadarjenih 

analitično mišljenje 

prevladuje logika 

prevladuje razum 

usmerjenost na dele 

hladen razum 

abstraktnost 

zapletene rešitve 

prevladujoče načrtovanje 

usmerjenost na problem 

konformizem 

moralna fluidnost 

ideološka usmerjenost 

čustvena neprizadetost 

prilagodljivost 

popustljivost 

kopičenje znanja 

vera v obstoječe 

odklonilni odnos do fizičnega dela 

sintetično mišljenje 

prevladuje intuicija 

prevladujejo emocije 

usmerjenost k celoti 

fantazija 

konkretnost 

enostavne rešitve 

prevladuje izdelovanje 

usmerjenost na rešitev 

nekonformizem 

moralna čvrstost 

antropološka usmerjenost 

čustvena prizadetost 

neprilagodljivost 

nepopustljivost 

razsipanje znanja 

sum v obstoječe 

potreba po fizičnem delu 

 

Primerjava značilnosti pokaže, da so značilnosti nadarjenih in visoko inteligentnih 

diametralno nasprotne. Merilo inteligenčnega kvocienta (IQ > 130), ki ga imata 2 % 

prebivalstva, se je tradicionalno najbolj uporabljal kot osnovni kriterij nadarjenosti, vendar je 

koncept nadarjenosti danes mnogo bolj vsebinsko razširjen, kar smo pokazali v dosedanji 

obravnavi. Dejstvo je, da je vsak nadarjeni učenec zagotovo visoko inteligenten, visoko 

inteligentni posamezniki pa niso nujno nadarjeni. Dalje se nadarjeni in visoko inteligentni po 

mnenju Jurmana razlikujejo po delovanju osebnosti z različno dinamiko, vzrok kateremu je 

različen energetski potencial. Pri inteligentnih je praviloma nizek in se uporablja za delovanje 

centralnega živčnega sistema, pri nadarjenih pa je visok in se razsipa v vsako smer. Navedene 

značilnosti so pri posamezniku lahko pomešane, vendar ena vrsta teh značilnosti prevladuje. 

Nobenega dvoma ni, da so nadarjeni tudi inteligentni. Potencial nadarjenih je celovit, 

inteligentnost v njihovi osebnostni strukturi pa je samo sklop značilnosti, zlit z drugimi 

potenciali (Jurman, 2004). 

Kljub identificiranim številnim značilnostim nadarjenih v vsakodnevni pedagoški praksi lahko 

prihaja do prezrtosti nadarjenih. J. Galbraith (1992) je zaradi težav z definicijami in načina 

njihove uporabe opozorila na neprepoznavanje nadarjenih otrok, ki ne ustrezajo merilom 

tistih, ki natanko ne vedo, kakšen naj bi bil nadarjen otrok. Izpostavila je, da so prezrti otroci 

največkrat nadarjena dekleta, ki prikrivajo ali zanikajo svoje sposobnosti, prikrajšani, 
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povzročevalci težav (razgrajači, nemirneži, razposajeni), kulturno drugačni, tisti, ki pri testih 

odpovedo, in mejni primeri. Eccles ugotavlja, da je identifikacija nadarjenosti pri deklicah 

težja zaradi redkejšega pojava ekstremno visokih sposobnosti, večje usmerjenosti deklic k 

zadovoljevanju šolskih kriterijev, a manjše usmerjenosti k širjenju in pridobivanju lastnih 

interesov ter sprejemanje spolno stereotipnih interesov ne glede na lastne sposobnosti (Eccles, 

1985, v Čudina-Obradović, 1990). M. Čudina-Obradovič (1990) opozarja, da poleg 

neprepoznavanja nadarjenih obstaja tudi velika nevarnost prepoznega prepoznavanja oz. 

odkrivanja nadarjenih. Prezrtost nadarjenih učencev je mogoče povezovati tudi z 

neuspešnostjo in učnimi težavami. Definicije neuspešnih nadarjenih učencev vključujejo 

neskladnost med sposobnostmi in dosežki (Rimm, 2009) oz. neskladnost med dejanskimi 

dosežki in inteligentnostjo (Peters, Grager-Loidl in Supple, 2000). Baum navaja, da je 

nadarjen otrok z učnimi težavami tisti, ki kaže velik talent na nekem področju in šibkost na 

drugih področjih (Baum, 1989, v Bees, 2009). Brody in Mills opredelita nadarjene učence z 

učnimi težavami kot učence z izjemno splošno intelektualno sposobnostjo, ki kažejo 

neskladnost med potencialom in dosežki predvsem na akademskem področju (branje, 

matematika, pravopis ali pisno izražanje) (Brody in Mills, 1997, v Bees, 2009). Pomanjkanje 

motivacije je pomemben del problema neuspešnosti nadarjenih učencev (Peters idr., 2000). 

V literaturi pa se v zadnjem času pojavlja tudi koncept dvojne izjemnosti, ki je relativno nov. 

Raziskave gredo v smeri proučevanja: 

– specifičnih učnih težav (Baum in Owen, 1988, Coleman, 1992, 1994, Cooper, Ness in 

Smith, 2004, Ferri, Gregg in Heggoy, 1997, Fox, Brody in Tobin, 1983, Gerber in 

Ginsberg, 1990, Hansford, 1987, Moon in Reis, 2004, Nielsen, 2002, Nielsen, Higgins, 

Wilkinson in Webb, 1994, Reis, McGuire in Neu, 2000, Shaywitz, Holahan, Freudenheim, 

Fletcher, Makuch in Shaywitz, 2001, Vespi in Yewchuck, 1992, Whitmore, 1981, 

Whitmore in Maker, 1985, v Neihart, 2008); 

– čustvenih motenj in telesne oviranosti (Baker, 1995, Eason, Smith in Steen, 1978, Gamble, 

1985, Gust-Brey in Cross, 1999, Jackson, 1998, Morrison, 2001, Neihart, 1998, 1999, 

2002, Paskewicz, 1986, Whitmore, 1981, Willard-Holdt, 1998, v Neihart, 2008); 

– vedenjskih motenj (posebno ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti ter 

Aspergerjev sindrom) (Baum, Olenchak in Owen, 1998, Cash, 1999, Cramond, 1995, 

Kalbfleisch, 2000, Kaufmann, Kalbfleisch in Castellanos, 2000, Moon, 2002, Moon, 
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Zentall, Grskovic, Hall in Stormont, 2001, Morrison, 2001, Neihart, 2000, 2001, 2003, 

Zentall, Moon, Hall in Grskovic, 2001, v Neihart, 2008; Kaufmann in Castellanos, 2000). 

Dvojna izjemnost se nanaša na otroke z dvema na videz nasprotujočima nizoma značilnosti: 

na eni strani visoke intelektualne ali umetniške sposobnosti, na drugi strani pa tiste, povezane 

s primankljaji oz. motnjami. Dvojno izjemnih naj bi bilo od 2 do 5 % nadarjenih, po nekaterih 

ocenah celo 20 % nadarjenih. Primanjkljaji se lahko nanašajo na: kratkotrajni spomin, 

občutek za čas in težko sledenje urniku, jezik (branje, pisanje, verbalno izražanje), 

matematiko, osredotočanje na predmete ali naloge, ki si jih učenci ne izberejo sami, fino ali 

grobo motoriko, vizualno ali slušno procesiranje, nesposobnost interpretacije obrazne mimike 

in glasu ter senzorno procesiranje (dotik, okus, vonj, vid in zvok) (Neumann, 2009). Učenci, 

pri katerih se jasno kažejo navedeni primanjkljaji oz. posebne potrebe, bodo v procesih 

strokovne obravnave prejeli diagnozo in ustrezno odločbo, ki bo predvidevala ustrezne oblike 

pomoči. Z vidika prezrtosti nadarjenih učencev moramo po našem mnenju posebno pozornost 

nameniti učencem, ki imajo težave s kratkotrajnim spominom ali izražanjem, vendar kažejo 

kako močno področje. Domnevamo, da so ravno ti nadarjeni učenci največkrat prezrti in 

neobravnavani, ker njihovi primanjkljaji oz. posebne potrebe zakrijejo njihov izjemen talent; 

v pedagoškem procesu se taki učenci zaradi težav s pomnjenjem in izražanjem znajdejo v 

kategoriji učno neuspešnih oz. učencev z učnimi težavami in ne nadarjenih. Posebej to lahko 

velja za nadarjene učence, ki imajo težave pri izražanju (pisnem, ustnem, besedni zaklad) in 

so posledično (bili) spregledani, kar lahko povežemo oz. primerjamo z dejstvom, ki ga navaja 

J. VanTassel-Baska (2009), da so zgodnji testi inteligentnosti inteligentnost pogosto enačili z 

visokimi verbalnimi sposobnostmi oz. sposobnostjo izražanja, ki je osnovna komponenta 

nadarjenosti pa tudi predpogoj na večini področij visokošolskega izobraževanja, kamor se 

nadarjeni vključujejo. 

Dodajmo še nekaj značilnosti neuspešnih nadarjenih. Profil učno neuspešnega učenca po 

Georgeju (1997) vključuje: slabe rezultate pri preverjanju znanja; dobro ustno izražanje, slab 

pisni del; odlično razumevanje in pomnjenje stvari, ki ga zanimajo; očitno zdolgočasenost; 

doseganje ocen pri glavnih predmetih pod pričakovanjem; nemirnost in raztresenost; površno 

opravljene ali neopravljene dnevne obveznosti; odklanjanje praktičnega dela; življenje v 

svojem svetu; neobzirnost in nestrpnost do počasnejših sošolcev; navezovanje stikov s 

starejšimi ali z odraslimi; pretirano samokritičnost; težave pri vzpostavljanju dobrega odnosa 

z vrstniki in učitelji; čustveno nestabilnost, slabo mnenje o sebi, zadržano vedenje, včasih 
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agresivno; zanimanje za celo vrsto stvari in morda je pravi strokovnjak na določenem 

področju. Nagel (1987) izpostavi: drugačnost, zahtevnost, trdovratnost, ranljivost, 

nekonformizem v konformni družbi, agresivnost, bahavost, osamljenost in socialna izolacija, 

nestrpnost, težave s sestrami in brati, depresije itd. J. Galbraith (1992) navaja osem stvari, ki 

jih nadarjeni počnejo, ko se v šoli dolgočasijo. Nadarjeni med poukom rišejo, čečkajo, 

naredijo domačo nalogo že v šoli, pišejo zgodbe, se igrajo, sami preidejo na novo snov, berejo 

knjigo, se pogovarjajo.  

Iz zgornjih opisov dvojne izjemnosti, učnih težav in značilnosti učno neuspešnih učencev 

lahko domnevamo, kot pravi tudi Nagel (1987), da mnogi nadarjeni brez ustrezne podpore ne 

morejo razviti svojih talentov. Nezanimiv in nediferenciran kurikul pogosto vodi do učnih 

težav (Rimm, 2009) ali pa jih ne odpravlja. Zato je danes vse večja zahteva po kvalitetnem 

pouku. Blažič (1994) je jasno opredelil, da je »kvaliteten pouk, ki aktivira vse učence, kjer so 

upoštevane individualne posebnosti in daje učencem široke možnosti za ustvarjalno delo, pri 

katerem prevladujejo pozitivni socialni odnosi« (str. 59), najpomembnejše sredstvo za 

pospeševanje razvoja nadarjenih učencev. 

2.2 Talent 

Uvodoma smo zapisali, da se termin nadarjenost v literaturi nanaša na nadarjene ali 

talentirane posameznike. Iz nabora doslej obravnavanih definicij in modelov nadarjenosti 

(poglavje 2.1) je večinoma razvidna ali samostojna uporaba termina nadarjenost ali pa sta 

nadarjenost in talent uporabljena kot sinonima, brez vsebinske ločnice. Globlji paradigmatski 

premik v današnjem obdobju se dogaja na nivoju zastavka razločevanja med nadarjenostjo in 

talentom. Jasnejšo sliko v smislu razločevanja nadarjenosti in talenta prinaša kontekst 

razvojno naravnanih modelov: Model razlikovanja med nadarjenostjo in talentom (Gagné, 

2000, 2005, 2009), Münchenski model nadarjenosti (Heller idr., 1992, 2001, v Heller, Perleth 

in Lim, 2005; Heller in Schofield, 2008; Ziegler in Heller, 2000;), Münchenski dinamični 

model: sposobnost – dosežek (Perleth, 1997, 2000, 2001, v Heller idr., 2005), pri katerih gre 

za dinamične in kompleksnejše modele v primerjavi s tistimi iz predhodnih etap, saj začnejo 

prikazovati razvojni proces prehoda od prirojenih sposobnosti, potencialov oz. nadarjenosti k 

dosežkom, razvitim sposobnostim oz. talentu. 
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Od omenjenih modelov nadarjenost in talent eksplicitno diferencira le Gagnéjev model. Po 

letu 1985, ko je avtor prvič objavil Model razlikovanja med nadarjenostjo in talentom (Gagné, 

2000, 2005, 2009), sta se v literaturi dobro uveljavila dva koncepta:  

1. nadarjenost označuje posedovanje in uporabo izjemnih prirojenih sposobnosti na 

najmanj enem področju sposobnosti, znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake starosti,  

2. talent označuje izjemno obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti in znanja na 

najmanj enem področju človekove aktivnosti, znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake 

starosti, ki so na nekem področju (ali na več področjih) aktivni.  

Spodnja tabela vključuje številne druge opredelitve in prikazuje vsebinsko ločnico med 

nadarjenostjo in talentom. 

Tabela 8: Vsebinska ločnica med nadarjenostjo in talentom 

Avtor Nadarjenost Talent 

(Marland, 1972, 
1978, v 

Stephens, 2008) 

Po Marlandovi definiciji nadarjeni in talentirani otroci, ki so zmožni visokih dosežkov, 
vključujejo tiste z že izkazanimi dosežki in/ali potencialom na različnih področjih. Avtor 

termina vsebinsko ne razdeli. 

(Merriam-

Webster, 2003, 

Pfeiffer, 

Kumtepe in 

Rosando, 2006, 
Stephen in 

Karnes, 2000, 

U. S. Congress, 

Javits Act, 

1988, v 

Thompson in 

Morris, 2008) 

 

 

 

 

 
V številnih definicijah nadarjenosti se termina nadarjen in talentiran uporabljata kot 

sopomenki.  

 

 

 

 

 

(Juriševič, 

2011, v 

Juriševič, 2012) 

Nadarjeni učenci so skupina učencev z visoko nadpovprečnimi sposobnostmi mišljenja in/ali 

izjemnimi dosežki na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu, ki za svoj razvoj v 

šoli potrebuje predvsem ustrezne motivacijske spodbude. 
(Gagné, 1985, v 

Sternberg, 

2004b) 

Nadarjenost se nanaša na področja 

človekovih sposobnosti. 

 

Talenti se nanašajo na področja človekovih 

dosežkov. 

(Bloom, 1985, 

v Shaklee, 
2009) 

 Talent so neobičajno visoke stopnje izraženih 

sposobnosti, dosežkov ali spretnosti na nekem 
specifičnem področju učenja ali interesa. 

(Cohen, 1981, 

Gagné, 1985, 

1995, Sternberg 

in Davidson, 

1986, v 

Thompson in 

Morris, 2008) 

Termin nadarjen se na splošno nanaša na 

otroke z izjemnimi akademskimi ali 

splošnimi intelektualnimi sposobnostmi. 

Termin talentiran se nanaša na otroke z 

izjemnimi sposobnostmi na drugih področjih, 

kot sta glasba in umetnost. 

(Feldman, 

1999, v 

Sampson in 

Chason, 2008) 

Nadarjenosti so bolj splošne, sistemske 

kapacitete. 

Talenti so specifične področne kapacitete. 
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(Feldhusen in 

Jarwan, 2000) 

Nadarjenost je bazična genetska 

opremljenost, ki je pot k razvoju 

specifičnih sposobnosti in talentov. 

Talent je (v širšem smislu) specifična 

sposobnost znotraj področij človekove 

aktivnosti (širši pogled), npr.: umetnost, glasba, 

politologija, drama ali literatura, lahko tudi 

fizični talent, kot npr. pri tenisu ipd. 

Posameznik lahko ima enega ali več izjemnih 

talentov. Večina mladostnikov ima nekaj 

posebnih talentov, ampak relativno malo jih 

ima izjemne talente. 

(Corno idr., 

2002, v 
Johnsen, 2009) 

Nadarjenost je pripravljenost za učenje in 

dobro delovanje v posamezni situaciji ali 
na področju. 
 

 

(Károlyi in 

Winner, 2005)  

 

Nadarjenost je nenavadno visoka 

sposobnost ali potencial na katerem koli 

področju. 

 

 

(Sayler, 2009) Nadarjenosti so kapacitete za učenje, 

osnovni potencial ali prirojena 

sposobnost. 

Nadarjenost sugestira na bogastvo, ki ni 

pridobljeno z delom. 

Nadarjenost je človekova splošna 

sposobnost. 
 

 

 

 

 

Nadarjenost je samostojna intelektualna 

kapaciteta, nad katero imajo posameznik, 

starši in učitelji malo ali nič nadzora. 

 

 

Talenti so definirani kot visoke stopnje razvitih 

sposobnosti ali dosežkov. 

 

Talent odraža trdo delo skozi čas.  

 

Termin talent se nanaša na odličnost na 

specifičnih področjih (umetniškem, 
ustvarjalnem, intelektualnem ali pri atletiki), 

kjer je za dosego visokih stopenj specifičnih 

dosežkov ali izvedbenih sposobnosti potrebno 

veliko vaje. 

Talent je rezultat razvitih naravnih sposobnosti 

ne glede na področje. 

Razvoj talenta je rezultat tekme med 

nadpovprečnimi prirojenimi sposobnostmi in 

področjem talenta z intervencijami in 

pospeševalskimi vplivi vzgoje in izobraževanja, 

vaje, virov, napornega dela, motivacije in 
namena. 

(Subotnik, 

Olszewski-

Kubilius in 

Worrell, 2011) 

Nadarjenost je manifestacija performansa 

ali produkcije, ki je nedvomno v zgornjem 

koncu porazdelitve na področju talenta v 

primerjavi z drugimi visoko aktivnimi 

posamezniki na tem področju.  

Na nadarjenost se lahko gleda razvojno, 

kot potencial, ki je ključna spremenljivka 

v začetnih fazah. 
V kasnejših fazah je merilo nadarjenosti 

dosežek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri povsem razvitem talentu je to eminenca. 

(Gagné, (2005, 

2009) 

Nadarjenost označuje posedovanje in 

uporabo izjemnih prirojenih sposobnosti 

na najmanj enem področju sposobnosti, 

znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake 

starosti. 

Talent označuje izjemno obvladovanje 

sistematično razvitih sposobnosti in znanja na 

najmanj enem področju človekove aktivnosti, 

znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake 

starosti, ki so na nekem področju (ali na več 

področjih) aktivni.  

 

Iz pregleda je razvidno, da opredelitve glede vsebinske ločnice med nadarjenostjo in talentom 

niso enotne. Na splošno lahko povzamemo, da se na nadarjenost pogosto gleda kot na prirojen 



23 

 

potencial, kapaciteto, talent pa se nanaša na razvite sposobnosti in dosežke – to pritrjuje 

opredelitvam nekaterih avtorjev (Gagné, 2000, 2005, 2009; Sayler, 2009). 

Razvoj talenta je razvojni proces. Po Gagnéju (2005) imajo razvojni procesi lahko štiri 

različne oblike: dozorevanje, neformalno učenje (znanje in sposobnosti so pridobljene preko 

dnevnih aktivnosti), formalno institucionalno učenje (samouk, avtodidaktičen) ter formalno 

institucionalno učenje (šola, glasbena šola ipd.). Talentirani ljudje imajo podobne faze 

psihološkega razvoja in ta razvoj traja daljše časovno obdobje (Bloom, 1985, 

Csikszentmihalyi, 1996, v Garces-Bascal, 2014). Razvoj talenta od prirojenega potenciala do 

izpolnitve talenta ob vključevanju številnih dejavnikov razvoja talenta prikazujejo štirje 

razvojno naravnani modeli nadarjenosti, ki jih bomo prikazali v nadaljevanju. 

Model razlikovanja nadarjenosti in talenta (Gagné, 2005, 2009) prikazuje transformacijo 

specifičnih prirojenih sposobnosti (nadarjenosti) v izjemne sposobnosti, značilne za 

posamezno strokovno področje (slika 1). Avtor trdi, da skoraj zagotovo ne moreš postati 

talentiran, ne da bi prej bil nadarjen. Ustrezno nadpovprečne prirojene sposobnosti pogojujejo 

izpolnitev talenta. 

Model vključuje štiri področja prirojenih sposobnosti: intelektualno, kreativno, socialno in 

telesno (senzomotorno). Vključuje tudi tri tipe katalizatorjev (pospeševalcev razvoja), ki z 

različno intenzivnostjo in v različnih smereh (pozitivni/negativni) vplivajo na razvoj talenta: 

notranji dejavniki, zunanji dejavniki in priložnosti. Pri nadarjenosti je glavna razvojna sila 

dozorevanje, nato neformalno učenje. Pri talentu je obratno, najpomembnejši sta formalno 

institucionalno in neinstitucionalno učenje. Skupna značilnost obeh konceptov je, da se oba 

nanašata na človekove sposobnosti in sta normativna v smislu, da sta usmerjena na izjemne 

posameznike, ki se razlikujejo od povprečja. In ker je talent razvojni konstrukt, je 

posameznika že kmalu po začetku učenja oz. pridobivanja spretnosti mogoče ocenjevati in 

rezultate primerjati z vrstniki, ki so bili deležni približno enake količine pouka (Gagné, 2005). 
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Slika 1: Gagnéjev Model razlikovanja nadarjenosti in talenta (Gagné, 2009) 

 

Gagné (2005, 2009) predlaga pet stopenj pri merjenju nadarjenosti ali talenta (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna in ekstremna) in merski sistem teh stopenj znotraj populacije 

nadarjenih/talentiranih, kar prikazuje spodnja tabela. 

Tabela 9: Gagnéjev merski sistem stopenj nadarjenosti/talenta (Gagné, 2005) 

 

Stopnja 

 

Oznaka 

Razmerje v 

populaciji 

 

IQ-ekvivalent 

Standardni 

odklon 

5 Ekstremno 1 : 100 000 165 +4,3 

4 Izjemno 1 : 10 000 155 +3,7 

3 Visoko 1 : 1 000 145 +3,0 

2 Zmerno 1 : 100 135 +2,3 

1 Blago 1 : 10 120 +1,3 

 

Prikazan merski sistem vidimo kot uporabno osnovo za določanje stopenj izraženega talenta, 

predvsem zaradi postopnega pojmovnega in številskega eksponentnega stopnjevanja, hkrati 

pa je zanimiv, ker povezava oznak in razmerij v populaciji kaže na restriktiven pogled, ki bi 
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ga zaradi množičnega pojava identificiranih nadarjenih učencev v slovenskih osnovnih šolah, 

in sicer v povprečju kar 26 % učencev v generaciji (Juriševič, 2011), veljalo v določeni meri 

tudi upoštevati.  

Münchenski model nadarjenosti (Heller idr., 1992, 2001, v Heller idr., 2005; Heller in 

Schofield, 2008; Ziegler in Heller, 2000) je nastal na podlagi Münchenske longitudinalne 

študije nadarjenosti, ene najdaljših v Evropi, ki je temeljila na psihometrični klasifikaciji več 

tipov faktorjev nadarjenosti in talenta. Iz modela (slika 2) je razviden prehod od 

posameznikovega potenciala do odličnih dosežkov na določenem področju. Gre za 

multidimenzionalen koncept, ki sestoji iz sedmih relativno neodvisnih skupin sposobnosti oz. 

skupin faktorjev (prediktorji – napovedniki) in različnih področij dosežkov (kriterijske 

spremenljivke). Vključuje pa tudi faktorje s področja osebnosti in socialnega okolja, ki so 

moderatorji prehoda od posameznikovega potenciala k odličnim dosežkom na različnih 

področjih. 

Münchenski model nadarjenosti je razvojnoprocesno podoben Gagnéjevem modelu, ki je v 

modelu prikazal razvoj talenta kot razvojni proces in pomembno prispeval k jasnejšemu 

razlikovanju dveh ključnih terminov obravnavanega področja (nadarjenost in talent). V 

primerjavi s slednjim vidimo pri Münchenskem modelu nadarjenosti nekaj prednostnih razlik: 

razumljivost in jasen prikaz, podrobnejša delitev napovednikov talenta (pri Gagnéju so to štiri 

področja prirojenih sposobnosti), ki poleg intelektualnih in kreativnih sposobnosti, socialnih 

kompetenc, praktične inteligence in psihomotoričnih sposobnosti vključuje tudi umetniške 

sposobnosti in muzikalnost. Opozorimo, da iz glasbene stroke izhaja, da je termin 

muzikalnost tekom razvoja glasbenih testov sčasoma zamenjala besedna zveza glasbena 

sposobnost, vendar je raba termina zaradi tradicije pogosto prisotna še danes. Dalje vidimo, 

da model med moderatorje razvoja (nekognitivne značilnosti osebnosti) vključuje le pet 

značilnosti (spopadanje s stresom, motiviranost za dosežke, delovne in učne strategije, strah 

pred ocenjevanjem in nadzor nad pričakovanji), ki pa so vsebinsko relativno široko 

zastavljene in s tem omogočajo široko teoretsko osmislitev. Enako velja tudi za pogoje v 

okolju, ki vključujejo oz. se vsebinsko navezujejo na vse deležnike, pomembno mesto pa 

najde tudi kvaliteta pouka. Tudi delitev področij dosežkov dobro pokriva najpogostejša 

področja interesov osnovnošolcev in srednješolcev; v teh obdobjih je tudi (oz. bi morala biti) 

institucionalna skrb za razvoj mladih talentov največja. Kot zadnje izpostavimo še, da termin 
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nadarjenost eksplicitno ni vključen v grafično obliko modela, ampak zgolj implicitno v smislu 

dejavnikov oz. napovednikov talenta. 

Slika 2: Münchenski model nadarjenosti (Heller idr., 2005) 

 

 

Münchenski dinamični model: sposobnost – dosežek (Perleth, 1997, 2000, 2001, v Heller idr., 

2005) temelji na Münchenskem modelu nadarjenosti. Iz grafične oblike modela (slika 3) je 

razvidno, da identificira faktorje sposobnosti, področja znanja in posameznikove značilnosti 

ter prikazuje razvojni proces. 

V modelu so prikazane tri stopnje razvoja: predšolska, šolska in univerzitetna (ali poklicna 

stopnja). Pozornost in kontrola pozornosti, navade, spominska zmogljivost, stopnja 

aktiviranosti, vidne zaznave, motorične sposobnosti in podobne posameznikove značilnosti so 

prirojene dispozicije ali prvi pogoj za učenje in dosežke. Trikotniki v modelu predstavljajo 

procese učenja. Odpirajo se proti desni, kar simbolizira razvoj sposobnosti in znanja. V 

predšolskem obdobju se razvijajo s splošnimi področji povezane kompetence in sposobnosti, 

kot so intelektualne in kreativne sposobnosti, socialne kompetence, glasbene in motorične 

sposobnosti (v Münchenskem modelu nadarjenosti so to faktorji). V prvih letih življenja 

prevladuje vpliv družine, kasneje pa imajo vse večji vpliv šolsko okolje oz. njegove 

značilnosti. Sočasno se postopno povečuje tudi vpliv vrstnikov in isto mislečih 
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posameznikov. V šolskem obdobju sčasoma začne prevladovati znanje na različnih področjih 

(jeziki, naravoslovje, družboslovje, umetnost, glasba, socialno vedenje). Znanje mora biti 

pridobljeno v načrtovanih aktivnih učnih procesih. Na univerzitetni stopnji sledita 

specializacija in razvoj strokovnega znanja na individualnih področjih. Ta specializacija pa se 

začne (in kasneje nadaljuje) pogosto že v predšolskem obdobju (Heller idr., 2005). 

Münchenski dinamični model nadarjenosti nadgrajuje Münchenski model nadarjenosti s 

prikazom dinamičnih procesov, ki delujejo v interaktivnem kontekstu razvoja talenta v smeri 

oblikovanja znanja in dosežkov do poklicne stopnje. 

Slika 3: Münchenski dinamični model: sposobnost – dosežek (Heller idr., 2005) 

 

Piramida razvoja talenta (Piirto, 2008) prikazuje kontekstualni okvir, ki vključuje osebo, 

proces in izdelek kot tudi okoljske dejavnike (slika 4). Obsega pet vidikov: genetski, čustveni, 

kognitivni, vidik področnega talenta in okoljski vidik. Na dnu pri temeljih piramide so geni 

oz. genske dispozicije za razvoj talentov, nad njimi so osebnostne značilnosti (čustveni vidik). 

Na tretjem nivoju v piramidi se nahaja minimalna intelektulna sposobnost za funkcioniranje 

na izbranem področju (kognitivni vidik, ki pa ni zelo poudarjen). Sledi vidik področnega 

talenta. Okoljski vidik, ki je v piramidi predstavljen v obliki petih sonc, ki obsijejo piramido, 

vključuje: spol, skupnost in kulturo, šolo, dom in priložnost. Osnovne predpostavke modela 
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so: kreativnost je temeljno področje, okoljski dejavniki so zelo pomembni, talent je prirojena 

nagnjenost, kreativnost in talent je mogoče razvijati, kreativnost ni splošna sposobnost, ampak 

je odvisna od področja ter vsako področje talenta ima svoja pravila in poti razvoja talenta. 

Pravila so dobro uveljavljena in poznana področnim ekspertom. 

Slika 4: Piramida razvoja talentov (Piirto, 2008) 

 

 

Predstavljeni modeli so multidimenzionalni, razvojno naravnani in vključujejo številne 

dejavnike razvoja talenta.  

Številne dejavnike razvoja talenta potrjuje tudi pregled raziskav (Reis, 2009b), ki so se 

ukvarjale z razvojem talenta pri mladih ljudeh. Nekatere ključne ugotovitve prikazujemo v 

naslednji tabeli. 
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Tabela 10: Pregled raziskav o razvoju talenta pri mladih ljudeh (Reis, 2009b) 

Avtor/-ji  

Gruber, 1982, 

Renzulli, 1978 

Razvoj talentov zahteva stalno pozornost, skrb in osredotočen trud, prizadevanje. 

Bloom idr., 1985, 

Csikszentmihalyi, 

Rathunde in Whalen, 

1993, Renzulli, 1978, 

1986, Tannenbaum, 

1986 

Ali se bo talent razvil ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov, vključno s 

sposobnostjo, ustvarjalnostjo, trudom in motivacijo za dosežke, družbeno podporo in 

apreciacijo (učenje, kaj poslušati in kako to razumeti) na področju talenta, podporo 

okolja, priložnosti ali sreče. 

 

Bloom idr., 1985, 

Csikszentmihalyi, 

Rathunde in Whalen, 

1993, Reis, 1998, 

Renzulli, 1978 

Raziskave kažejo, da so tudi podporne izkušnje v šoli, skupnosti in doma kritične sile 

v transformaciji potenciala v polno razvit talent. 

 

Amabile, 1989, 

Renzulli, 1978, 

Sternberg, 1991 

Zunajšolske in interesne dejavnosti so ključnega pomena za proces razvoja talenta, saj 

lahko talentirane otroke motivirajo za bolj prizadevno delovanje na njihovem 

področju talenta. 

Reis, 1998, Roe, 

1953 

Retrospektivne študije uglednih posameznikov kažejo, da zunajšolsko učenje, 

mentorji, odkrivanje interesov, organizirane aktivnosti ter obogatitev in poučevanje s 

strani staršev pri razvoju talentov pogosto igrajo veliko bolj pomembno vlogo kot 

programi v šolah. 
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3 GLASBENI TALENT 

 

Glasbena talentiranost spada v širše področje nadarjenosti. V strokovni literaturi ni enotne in 

splošno sprejete definicije glasbenega talenta, obstaja pa določen konsenz, da se na 

specifičnih področjih uporablja izraz talent. To pomeni, da na glasbenem področju praviloma 

govorimo o glasbenem talentu. Ker so na razredni stopnji izobraževanja učenci v starosti od 6 

do 10 let že (bili) deležni večje ali manjše količine glasbenega pouka in procesov 

sistematičnega razvijanja sposobnosti, odvisno tudi od njihove starosti in vključenosti v 

glasbene aktivnosti, na tej starostni stopnji govorimo o glasbenem talentu. 

Razvoj nadarjenosti ima zelo bogato teoretsko tradicijo, ki se odraža v številnih definicijah, 

razvoju konceptov in modelov nadarjenosti, ogromnemu številu raziskav, publikacij itd. 

Razvoj področja glasbene talentiranosti pa se danes odraža med drugim v bogati zgodovini 

tokov pojmovanja glasbenih sposobnosti ter razvitih številnih glasbenih testih in ocenjevalnih 

lestvicah. Če pregledamo nekatere temeljne novejše publikacije, npr. Encyclopedia of 

Giftedness, Creativity, and Talent (Kerr, 2009); Handbook of Giftedness in Children: 

psychoeducational theory, research, and best practise (Pfeiffer, 2008); Conceptions of 

Giftedness, Second Edition (Sternberg in Davidson, 2005); Definitions and Conceptions of 

Giftedness (Sternberg, 2004a); International Handbook of Giftedness and Talent, 2nd Edition 

(Heller, Mönks, Subotnik in Sternberg, 2000), ki v trenutku izida odražajo aktualni vsebinski 

presek tem s področja, vidimo, da je področje glasbene talentiranosti, ki spada k obravnavi 

neakademskih, specifičnih področij, po namenjeni pozornosti v primerjavi z drugimi temami s 

področja nadarjenosti slabo zastopano. Pregled do zdaj obravnavanih modelov nadarjenosti 

nam pokaže, da splošni modeli ne vključujejo podrobnejše razčlembe glasbenega talenta. Na 

področju glasbene talentiranosti se v zadnjem desetletju ali dveh avtorji le izjemoma lotevajo 

definiranja ključnih pojmov in postavljanja vsebinskih ločnic med njimi na način, da bi 

izhajali iz modelov nadarjenosti. McPherson in Williamon (2006) sta na podlagi sprejemanja 

teoretične distinkcije med nadarjenostjo in talentom predelala Gagnéjev Model razlikovanja 

nadarjenosti in talenta (2005) ter ga poimenovala Model razlikovanja nadarjenosti in talenta v 

glasbi (slika 5). Kot dodatek h Gagnéjevemu modelu predlagata vsaj osem različnih tipov oz. 

področij glasbenega talenta: izvajanje, improviziranje, skladanje, prirejanje, analiziranje, 

ocenjevanje, vodenje in poučevanje. Vsi so povezani s profesionalnimi poklici in področji 

disciplin, v katerih lahko glasbeniki zaslužijo za življenje. 



31 

 

Slika 5: Model razlikovanja nadarjenosti in talenta v glasbi (McPherson in Williamon, 2006) 

 

Doprinos tega modela vidimo v razčlenitvi glasbenega talenta, ki kaže na možne razsežnosti 

posameznikovega delovanja na glasbenem področju. Nakazan pa je tudi proces razvoja od 

nadarjenosti h glasbenemu talentu. Dodajmo, da se v literaturi razprave o dilemi prirojeno – 

pridobljeno nagibajo k stališču, da glasbeni talent ni prirojen, ampak gre za rezultat razvoja 

sposobnosti in dosežkov (Haroutounian, 2009a). 

Razvoj glasbenega talenta je pomembna tema, ki prinaša ugotovitve različnih avtorjev in 

vpogled v faze razvoja.  

M. Matuszewska (1990, v Garces-Bascal, 2014) je izvedla kvalitativno raziskavo, v kateri je 

proučevala faze razvoja talenta, strukturo glasbenega vedenja, motivacijo in dosežke; 

biografska študija je vključevala 165 poljskih poklicnih glasbenikov, starih od 21 do 89 let. 

Avtorica je oblikovala šest faz razvoja glasbenega talenta. Za prvo fazo je značilno 

oblikovanje in razvoj prirojene muzikalnosti, ki se kaže v spontanem glasbenem izražanju in 

aktivnostih (prvih 6 let življenja). Druga faza je obdobje vodenega, namernega razvoja, v 

katerem se osnovne in tehnične kapacitete pridobivajo v odnosu učitelj – učenec. Tretja faza 

se konča z diplomo na glasbeni akademiji. Četrto fazo označuje poklicna stabilizacija in čas 
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največje izvajalske aktivnosti. Peta faza je faza poučevanja, prenosa znanja na mlajše 

ambiciozne glasbenike. V šesti fazi glasbeniki sistematično odstopajo od poklicne dejavnosti 

in se upokojijo. 

Hargreaves in Galton (1992, v Garces-Bascal, 2014) sta trdila, da razvoj glasbenega talenta 

poteka podobno Piagetovim fazam kognitivnega razvoja; skladno s tem sta oblikovala pet faz 

glasbenega razvoja, ki zajemajo petje, grafične predstavitve, melodično zaznavanje in 

komponiranje glasbe. Za senzomotorično fazo (02 leti) je značilno blebetanje in ritmični 

ples; figuralna faza (25 let) je opisana kot fuzija spontanih in kulturnih pesmi; shematska 

faza (58 let) se pojavi, ko so očitni »prvi osnutki« pesmi; v četrti fazi – pravilo-sistemi (815 

let) se otrok uči intervale, lestvice, osnove komponiranja; peta – profesionalna faza (15 let in 

več) pa vključuje aktivne in refleksivne glasbenikove strategije. 

S. M. Reis (2009b) je na podlagi številnih raziskav oblikovala deset faz razvoja glasbenega 

talenta. Prve štiri faze se nanašajo na zgodnji razvoj glasbenega talenta do obdobja 

adolescence. Naslednje faze potekajo med težavnim obdobjem adolescence, če je talentiran 

mlad glasbenik imel podporo in bil uspešen v prejšnjih fazah. Prva faza vključuje 

prepoznavanje izjemne glasbene sposobnosti ali talenta v zgodnjih letih. Starši to sposobnost 

običajno prepoznajo med opazovanjem, kako se njihovi otroci učijo peti ali igrati, se hitro 

naučijo pesmi, se odzivajo na note in kažejo višje stopnje interesa ali potenciala. V drugi fazi 

je pomembno domače glasbeno življenje, ki ga zaznamujejo priložnosti za glasbeno 

stimulacijo in obogatitev, interes staršev za glasbo in izpostavljenost različnim vrstam 

glasbenih doživetij za otroke. Talentirani otroci začnejo uživati v glasbi. Raziskave kažejo, da 

so mnogim uspešnim glasbenikom starši v otroštvu peli, jih jemali s seboj na koncerte, 

izpostavili različnim glasbenim inštrumentom, zagotavljali so obiskovanje različnih glasbenih 

aktivnosti, otroških zborov, kot tudi dodatne glasbene izkušnje, ko se je njihov interes okrepil. 

Te prijetne zgodnje glasbene izkušnje vodijo do občutkov sreče, ki jih spremljajo pozitivne 

spodbude in podpora staršev. Tretja faza vključuje glasbeni pouk v zgodnji starosti šestih ali 

sedmih let, z učitelji s toplino in skrbjo. Izbira glasbenega učitelja, ki bo otroku všeč in s 

katerim bo lahko razvil topel odnos, se zdi kritična odločitev. Najbolj glasbeno talentirani 

glasbeniki so si svojega prvega učitelja zapomnili kot toplega in skrbnega, namen zgodnjega 

poučevanja pa se zdi spodbujanje ljubezni do glasbe. Četrta faza je potrditev glasbenega 

talenta ali nadarjenosti s strani staršev in drugih. Sloboda (1996, v Reis, 2009b) je ugotovil, da 

zaznavanje talenta prispeva k motivaciji za delo v prizadevanju mladih glasbenikov, da 

postanejo boljši. Ko starši in učitelji prepoznajo talent in se tega veselijo, se lahko učenci 
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počutijo motivirane ali celo dolžne razvijati talent, kar ima za posledico bolj usmerjeno obliko 

motivacije (Renzulli, 1978, v Reis, 2009b). Peta faza vključuje odnose z glasbeno 

talentiranimi, zainteresiranimi in vključenimi vrstniki, ki so v tem času postali bolj pomembni 

kot učitelji in starši. Šesta faza predvideva iskanje kvalitetnih učiteljev, vključevanje v 

specializirane umetniške šole, šole s specializiranimi programi ali univerzitetne programe 

glasbenega izobraževanja ter tekmovanja. Sedmo fazo zaznamuje udeleževanje na 

tekmovanjih, ki mladim glasbenikom omogočajo, da se primerjajo z drugimi, kar brez dvoma 

pozitivno ali negativno vpliva na samoučinkovitost. V osmi fazi gre za združitev 

posameznikovih glasbenih znanj in lastne identitete v kritičnem trenutku, ko se mladi 

glasbeniki začnejo identificirati kot glasbeniki in so ločeni od svojih staršev in drugih 

vrstnikov. V deveti fazi se stopnjuje prepričanje o smiselnosti usode ob neprestani vaji ter 

naraščajočih spretnostih in tekmovanjih. V deseti fazi pride do odločitve o nadaljnji glasbeni 

prihodnosti, glasbenem izobraževanju in vodi do najvišje ravni vaje za kariero v umetnosti, 

bodisi s podporo ali včasih tudi ob nasprotovanju družine, učiteljev ali prijateljev (Reis, 

2009b). 

Razvojni procesi zaradi vpliva najrazličnejših dejavnikov (Gagné, 2009; Heller idr., 2005; 

Piirto, 2008) pri posameznikih potekajo z različno hitrostjo. Na podlagi Gagnéjevega Modela 

razlikovanja med nadarjenostjo in talentom sta P. S. K. Ho in S. N. Y. Chong (2010) v študiji 

primera proučevali dejavnike, ki vplivajo na proces razvoja talenta glasbeno nadarjene 

adolescentke (starost: 14 let). Pet glavnih tem se je izkazalo kot ključni katalizatorji 

(pospeševalci razvoja), ki so vplivali na razvoj talenta v proučevanem primeru: prirojene 

sposobnosti, zgodnje glasbene izkušnje, opolnomočenje in motivacija za uspeh, podpora od 

pomembnih drugih ter kulturno znanje in vrednote. 

 

Bistvenih premikov paradigme na področju glasbene talentiranosti v zadnjem času ne 

zasledimo. Zdi se, da tudi po več kot sto letih intenzivnega razvoja in pogostega proučevanja 

področja glasbene talentiranosti, ki je najprej temeljilo predvsem na razvoju in uporabi 

glasbenih testov (Hallam, 2006; Rojko, 1981), kasneje pa tudi na oblikovanju ocenjevalnih 

lestvic (Haroutounian, 2000a; Renzulli idr., 2013), nimamo pravega konsenza o rabi ključnih 

pojmov, kot so: glasbeni talent, glasbena nadarjenost, glasbena sposobnost, muzikalnost ipd. 
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Izpostavimo, da je vzpostavitev jasnih terminoloških razmerij eden od ključnih problemov 

področja, kar lahko ima za posledico vsebinske nejasnosti in (nenamerne) napačne oz. 

neveljavne interpretacije. 

Obstaja širok spekter različnih idej, opredelitev in prepričanj o tem, kaj je glasbeni talent.  

Navedimo nekaj začetnih eksplicitnih opredelitev glasbenega talenta. Schoen je leta 1928 

zapisal, da je glasbeni talent prirojena kapaciteta. Umetniška izvedba temelji na prirojenem. 

Talent ni nekaj, kar se lahko tekom življenja pridobi, ampak ga posameznik ob rojstvu ima ali 

nima. Glasbeni talent je seštevek individualnih, elementarnih, specifičnih kapacitet, ki 

prispevajo delež pri umetnikovem delu kot celoti. Schoen je identificiral posamezne talente, 

ki sestavljajo glasbeni talent kot celoto: akustična občutljivost, glasbena občutljivost in 

glasbena virtuoznost (Reis, 2009b). Lowery (1940/41, v Reis, 2009b) je diferenciral dve 

teoriji glasbenega talenta: a) integrativna teorija, po kateri je glasbeni talent seštevek številnih 

različnih psiholoških dejavnikov, in b) celostna teorija, ki predpostavlja, da glasbeni talent ni 

le vsota individualnih sposobnosti. Glasbeni talent po tej teoriji je celovit odziv posameznika 

in zato bi po avtorjevem mnenju vsaka študija glasbenega talenta morala potekati znotraj 

enotnih glasbenih situacij in ravno zato je tudi manj merjenj. Revesz (1954) s pojmom talent 

označuje kapacitete za nadpovprečnost na določenem področju človekove aktivnosti. Loči dva 

tipa glasbenega talenta: kreativni in reproduktivno-interpretativni talent (zadnjega deli še na 

inštrumentalno-virtuozni talent in talent za dirigiranje). Reproduktivno-interpretativni talent 

se pogosteje odraža že zelo zgodaj v otroštvu, kreativni talent mnogo redkeje. Laszlo (1969, v 

Reis, 2009b) je glasbeni talent definiral kot posebno sposobnost nekaterih ljudi, da glasbo 

naredijo ekstremno dobro; razlikoval je med poslušalskim, skladateljskim in izvajalskim 

talentom. 

Po novejši opredelitvi J. Haroutounian (2009a) glasbeni talent v ožjem smislu pomeni 

sposobnost globokega zavedanja zvokov, notranjega občutenja in manipuliranja z zvoki ter 

komuniciranja z drugimi z osebno interpretacijo. Večplastna narava glasbenega talenta 

vključuje fino razlikovanje zvokov (glasbena sposobnost), spreten kognitivno-razvojni proces 

učenja preko glasbe (glasbena inteligentnost), fizično sposobnost dobre izvedbe in 

ustvarjalno/interpretativni proces komuniciranja z idejami in čustvi preko glasbe. Dodajmo še 

indikatorske značilnosti glasbeno talentiranih otrok, ki jih navaja J. Piirto (2008): spontan 

odziv na ritem in glasbo, veselje do petja znanih in izmišljenih pesmi, relativni ali absolutni 
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posluh in močan občutek za tonalnost, visoko razvite poslušalske sposobnosti, sposobnost 

povezovanja tonskih višin z vizualnimi simboli, apreciacija estetske strukture glasbe, 

sposobnost razlikovanja kontrastnih stavkov oz. delov skladbe in glasbenih kompozicij, želja 

po glasbenem pouku ali igranju inštrumenta, koncentracija na glasbo (otrok se ustavi in 

prisluhne glasbi). J. M. Pekić (2011) izpostavi nekaj ključnih vidikov obravnave glasbenega 

talenta: občutljivost za strukturo glasbe (tonaliteta, harmonija, ritem), razlikovanje tonskih 

višin, glasbeni spomin, zaznavanje in reprodukcija ritma, zaznavanje harmonije ali tonov, ki 

simultano zvenijo, multiple predstave glasbenih relacij (zmožnost ustvarjanja miselnih 

predstav iste skladbe), absolutni posluh, branje notnega zapisa prima vista, izgradnja 

kompetenc, doseganje stopnje ekspertize in vrhunski nivo izvedbe. 

Novejše navedbe vključujejo številne značilnosti glasbeno talentiranih učencev, kar pritrjuje 

in usmerja k širšemu pogledu na glasbeni talent. 

Na glasbenem področju pa se, sicer redko, pojavljajo tudi čudežni otroci, za katere je 

rezervirana etiketa glasbeno nadarjen. Schroth in Helfer (2009) navajata, da čudežne otroke 

najdemo na različnih področjih, največ pa na področju glasbe, pri matematiki, šahu. Glasbena 

nadarjenost ali izjemni talent se v glasbi nanaša na »čudežne« otroke, ki pri starosti deset let 

ali prej izražajo glasbene sposobnosti na nivoju odraslih profesionalcev (Callahan, 2009; 

Haroutounian, 2009a, 2009b; Morelock in Feldman, 1999, v Morelock in Feldman, 2000). 

Glasbena nadarjenost čudežnih otrok se lahko pokaže že pri starosti enega ali dveh let, kar je 

prej kot na drugih področjih (Scott in Moffett, 1977, Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, Shuter-

Dyson, 1986, v Winner in Martino, 2000). Temu v prid govori tudi dolg seznam čudežnih 

otrok na glasbenem področju (glej 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_child_music_prodigies), kamor spada tudi verjetno 

najbolj poznan primer: W. A. Mozart. 

V literaturi zasledimo številne značilnosti glasbeno nadarjenih otrok. Glasbeno nadarjeni oz. 

čudežni otroci imajo izjemen posluh, pogosto imajo absolutni posluh razvit že zelo zgodaj. 

Zaradi izjemnega spomina lahko reproducirajo zahtevno glasbo po enem poslušanju ali hitrem 

pregledu zapisa. Retencija memoriranega repertoarja daleč prekaša norme. Vztrajno in 

trdovratno vadijo (Haroutuonian, 2009b). E. Winner (1996, v Piirto, 2008) navaja naslednje 

značilnosti: »besno« ustvarjanje glasbe, osupljiv glasbeni spomin, improvizacijsko vedenje, 

nenehno izboljševanje dela, zgodnje in močno uživanje v glasbi, sposobnost transponiranja 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_child_music_prodigies
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glasbe in sposobnost spreminjanja fokusa med glasbeno interakcijo v skupini (med svojim 

igranjem, notnim zapisom, celotno zvočno sliko in strukturo skladbe). E. Winner (1996, v 

Winner in Martino, 2000) navaja tudi tri vidike podobnosti med visoko sposobnimi učenci na 

umetnostnem (vizualna umetnost, glasba) in akademskem področju: prehitevanje v razvoju na 

področju (učijo se hitreje in prej obvladajo kot povprečni učenci), želja po obvladanju (so 

močno motivirani, kažejo obsesiven interes in sposobnost močne koncentracije na področju; 

na glasbenem področju, kjer se visoke sposobnosti navadno prej opazijo pri izvedbi kot pri 

skladanju, to pomeni, da učenec razvije večji glasbeni repertoar, ki ga lahko izvede), drugačno 

učenje (učijo se sami, z minimalno pomočjo odraslih, probleme rešujejo na nov, samosvoj 

način). E. Winner in Martino (2000) trdita, da tehnična in analitična sposobnost nista prava 

pokazatelja izjemnega talenta (oz. glasbene nadarjenosti). Bistvena značilnost glasbeno 

nadarjenega otroka je občutljivost za strukturo glasbe – tonaliteta, harmonija, ritem in 

sposobnost slišati ekspresivne lastnosti glasbe. Občutljivost za strukturo otroku omogoča, da 

si glasbo zapomni in jo z lahkoto ponovno zapoje ali zaigra, transponira, improvizira, izmisli 

oz. predela. 

Glavne značilnosti glasbeno nadarjenih učencev/čudežnih otrok/izjemnih talentov po E. 

Winner in Martino (2000): 

– Zanimanje za glasbeni zvok. Prvi znak glasbene nadarjenosti sta lahko močan interes in 

navdušenje nad glasbenimi zvoki (Scott in Moffett, 1977, Sosniak, 1985, Radford, 1990, v 

Winner in Martino, 2000), vendar povečana pozornost do zvokov sama po sebi še ne 

pomeni dokaza za glasbeno senzitivnost (Sloboda, 1985, v Winner in Martino, 2000). 

– Glasbeni spomin. Eden najzgodnejših znakov glasbene nadarjenosti je sposobnost 

natančno odpeti slišano pesem, kar je mogoče ob izjemnem glasbenem spominu, najbolj 

osrednji sposobnosti glasbenega talenta (Judd, 1988, v Winner in Martino, 2000). 

Glasbeno nadarjeni otroci lahko začnejo peti preden začnejo govoriti (Shuter-Dyson, 1986, 

v Winner in Martino, 2000). 

– Absolutni posluh. Absolutni posluh – sposobnost poimenovanja slišanih tonov in 

sposobnost petja zahtevanih tonov, kot tudi sposobnost igranja na prvi pogled, nista nujno 

povezana z glasbeno nadarjenostjo (Walters, Krechevsky in Gardner, 1985, v Winner in 

Martino, 2000). Absolutni posluh se povezuje z zgodnjo starostjo začetka z glasbenim 

učenjem (Sergent in Roche, 1973, v Winner in Martino, 2000). 
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– Sposobnost transponiranja, improvizacije in skladanja. Po R. S. Persson (1997, v Winner 

in Martino, 2000) se sposobnost skladanja v zgodnjem otroštvu pojavlja redkeje in kasneje 

od sposobnosti izvedbe. Gre za dve ločeni vrsti glasbenega talenta. 

– Multipli prikazi glasbenih povezav. Glasbeno nadarjeni otroci imajo nenavadno kapaciteto 

za predstavljanje glasbenih povezav na številne različne načine in (npr. pri sestavljanju 

znane melodije) uporabljajo različne strategije (Bamberger, 1986, v Winner in Martino, 

2000). 

– Ekspresija. E. Winner in Martino (2000) menita, da je pri obravnavi glasbene nadarjenosti 

ob notaciji in analitičnih vidikih glasbe zanemarjen nenotacijski, ekspresivni vidik 

(občutljivost za ekspresivne značilnosti glasbe: register, barva, dinamika, artikulacija in 

fraziranje). 

Čudežni otroci v pričujočem delu niso prioriteta. Pred obravnavo področij glasbenega talenta 

opozorimo, da naš fokus ni usmerjen v iskanje in obravnavo čudežnih otrok z izjemnimi 

sposobnostmi in dosežki, kot je bil npr. W. A. Mozart, ampak ciljamo na glasbeno talentirane 

učence, ki v populaciji vrstnikov glede na izražene značilnosti predstavljajo zgornjih nekaj 

odstotkov. 

3.1 Glasbene sposobnosti 

Teoretični koncepti v zvezi z naravo glasbenih sposobnosti (Bogunović, 2008; Mirković-

Radoš, 1983; Pesek, 1988) so se v preteklosti razvijali v dve smeri. Pojmovanje glasbenih 

sposobnosti od začetka 20. stoletja dalje lahko delimo na elementaristično in unitaristično 

pojmovanje glasbenih sposobnosti. Pri elementarističnem pojmovanju gre za razumevanje 

glasbene sposobnosti kot vsote v glavnem neodvisnih, večinoma senzornih lastnosti. Pri 

unitaristični smeri pa je govora o eni splošni sposobnosti. Raba terminov, kot so glasbene 

sposobnosti, nadarjenost, glasbeni talent ipd., je močno prepletena in tekom razvoja področja 

ni bila dosledno oz. konsenzualno urejena, kar velja še danes. In to bo razvidno v 

nadaljevanju tudi iz pestrega nabora različnih terminov. 

Začetnik elementarističnega toka pojmovanja glasbenih sposobnosti je bil ameriški 

raziskovalec Seashore. Po Seashoru (1938, v Mirković-Radoš, 1983; Pesek, 1988) glasbeni 

talent ni en sam talent, temveč hierarhija talentov, ki so del glasbene zavesti. Med seboj 

neodvisne osnovne senzorne sposobnosti (zaznavanje višine, glasnosti, trajanja in barve) 

tvorijo sestavljene senzorne sposobnosti: občutek za ritem, kvaliteto tona, konsonanco in 
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glasnost, ki pa jih je treba ocenjevati same zase, ne s pomočjo osnovnih sestavin. Avtor je 

menil, da glasbeni talent sestavljajo štiri osnovne skupine sposobnosti: tonske (občutljivost za 

višino in barvo tona), dinamične (slušna občutljivost za spremembe v glasnosti in dinamično 

niansiranje), temporalne (občutljivost za ritem, tempo in trajanje) in kvalitativne (občutljivost 

za barvo in harmonske zveze). O relativno neodvisnih specifičnih sposobnostih, ki sestavljajo 

glasbeno sposobnost, pa tudi o mogoči prisotnosti enega širšega, neglasbenega faktorja, ki 

vpliva na uspešnost na glasbenem področju, je govoril oz. jih zagovarjal tudi Britanec 

Mainwaring. Schoen je menil, da muzikalnost sestavljajo nekatere specifične sposobnosti 

(večinoma senzomotorične, pa tudi intelektualne in afektivne). Predpostavljal je 

dopolnjevanje dveh vidikov glasbenih sposobnosti: višja stopnja receptivne sposobnosti 

(muzikalnost v ožjem smislu) omogoča boljšo glasbeno produktivnost (aktivna muzikalnost) 

(Mirković-Radoš, 1983; Pesek, 1988).  

Britanec Bentley je kot nekakšen kompromis med elementarističnim in unitarističnim 

pojmovanjem narave glasbenih sposobnosti zavzemal stališče o proučevanju posameznih 

delov celote, o kateri ne vemo mnogo, vemo pa, da je sestavljena. Bentley kot osnovne 

sposobnosti za ukvarjanje z glasbo navaja tri sposobnosti: sposobnost razlikovanja tonskih 

višin, melodični in ritmični spomin ter sposobnost analize akordov (Mirković-Radoš, 1983; 

Pesek, 1988). 

Pri unitarističnem pojmovanju glasbenih sposobnosti je govora o eni splošni sposobnosti. Prvi 

predstavnik je Revesz, ki razlikuje pojem muzikalnost (opozorimo, da je v zvezi z glasbenimi 

testi prvotno rabljen termin muzikalnost izpodrinila besedna zveza glasbena sposobnost) in 

glasbeni talent, vendar ju natančno ne razmeji. Po Reveszu (1954) je muzikalnost izražena 

celostno z osebnostnimi značilnostmi posameznika. Avtor poudarja estetsko komponento 

muzikalnosti. Stopnja muzikalnosti se pri posameznikih razlikuje in se izraža v značilnostih, 

kot so: občutljivost za umetniško kvaliteto, sposobnost estetskega vrednotenja in umetniške 

izvedbe glasbenih del, poglobljeno razumevanje glasbene oblike in strukture glasbenega dela, 

prefinjen občutek za stil in dobro organizacijo procesa glasbenega mišljenja, sposobnost 

sledenja in predvidevanja skladateljevih namenov. 

Naslednji predstavnik celovitosti muzikalnosti je Mursell. Poudarja pomen zavesti v smislu, 

da človek sliši tisto, kar hoče njegova zavest, ne tisto, kar pride do njegovega ušesa. 

Muzikalnost je po Mursellu kombinacija različnih mentalnih procesov, med katerimi so trije 

osnovni: 1. afektivno reagiranje, odziv na ton in na melodijsko-ritmične sklope, 2. perceptivna 
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zavest o zvezah med toni in 3. perceptivna zavest ritmičnega grupiranja. Melodija je za 

avtorja najpomembnejši glasbeni fenomen, dobro sprejemanje melodije in dober melodični 

odgovor štejeta za najpomembnejša diagnostična kriterija muzikalnosti. Pomembne so tudi 

naslednje sposobnosti: sposobnost prepoznavanja in reprodukcije intervalov, analiza akordov, 

diskriminacija višine, občutek za tonaliteto, sposobnost percepcije in izvajanja ritma, glasbeni 

spomin, v diagnostičnem smislu manj pomembno pa je Mursell označil sposobnost 

ugotavljanja estetskih kvalitet v glasbenem materialu ali načinu njegovega izvajanja 

(Mirković-Radoš, 1983; Pesek, 1988). Wing je menil, da muzikalnost definirata dva nivoja 

sposobnosti, ki sta kvaliteti zavesti kot celote. Osnovna predpostavka njegovega dela je bila 

predpostavka, da obstaja (delno prirojena) obča mentalna sposobnost, ki omogoča 

učinkovitost pri delu z glasbenim materialom. Ta sposobnost ima dva najosnovnejša vidika: 

slušno ali glasbeno sposobnost in diskriminativne sposobnosti višjega reda, v smislu 

občutljivosti za kvaliteto glasbe in njenega izvajanja (Mirković-Radoš, 1983). Michel je 

razlikoval med glasbenimi sposobnostmi in glasbeno nadarjenostjo. Glasbene sposobnosti v 

grobem deli na slušne, kinestetične občutke in zaznave, spominske sposobnosti, motorične 

sposobnosti in duhovne sposobnosti. Glasbena nadarjenost pa je po avtorju šele dialektična 

povezava več specifičnih glasbenih sposobnosti, ki zagotavlja uspešnost nekega glasbenega 

udejstvovanja. Razločeval je več nivojev nadarjenosti: manj, srednje, visoko in najvišje 

nadarjeni (Pesek, 1988). 

Uporaba faktorske analize je raziskovalce pripeljala do različnih zaključkov pri vprašanju 

glede obstoja enega občega faktorja glasbene sposobnosti oz. več samostojnih. Britanski 

teoretik Wing (1941, v Mirković-Radoš, 1983) je poročal o enem splošnem glasbenem 

faktorju ali faktorju splošne glasbene sposobnosti. Trdil je, da je ritem najelementarnejša 

sposobnost od vseh glasbenih sposobnosti in lahko obstaja neodvisno od višjih, sestavljenih 

vidikov muzikalnosti (npr. razumevanje in estetsko ocenjevanje melodijske in harmonske 

strukture glasbenega dela). Same zase pa ritmične sposobnosti niso veljavni pokazatelji 

muzikalnosti. O splošnem faktorju je poročal tudi McLeish (1968, v Mirković-Radoš, 1983), 

pa tudi Seashore, Hevner in Shuter (Mirković-Radoš, 1983). Nasprotno ameriški avtor Karlin 

(1942, v Mirković-Radoš, 1983) v obsežnem faktorskem proučevanju med devetimi 

identificiranimi faktorji ni uspel pokazati obstoja splošnega faktorja. Švedska avtorja Franklin 

(1956, v Mirković-Radoš, 1983) in Holmström sta v svojih analizah in reanalizah drugih 

avtorjev dokazovala obstoj skupinskih faktorjev. V glavnem gre za dva faktorja, vsebinsko 
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vezana na višino in glasbeni spomin (Mirković-Radoš, 1983). Na podlagi rezultatov mnogih 

analiz nimamo enoznačnega odgovora na vprašanje faktorske strukture spremenljivk v testih 

glasbenih sposobnosti. 

Kapaciteto za razlikovanje zvokov je mogoče zaznati pred rojstvom in opazovati od otroštva. 

Glasbeni psihologi to kapaciteto za slušno diskriminacijo definirajo kot glasbeno sposobnost. 

Po Seashoru in Gordonu se glasbena sposobnost pri otrocih pokaže že zelo zgodaj, pred 

glasbenim izobraževanjem, se ne spreminja z inteligentnostjo in jo je mogoče zanesljivo 

meriti pri starosti deset let (Haroutounian, 2009a).  

»Ob glasbenih izkušnjah, tj. ob glasbenem izvajanju, ustvarjanju in poslušanju, si otrok 

razvija glasbene sposobnosti in spretnosti, na temelju katerih razvija glasbeno mišljenje. V 

začetnem obdobju osnovne šole se razvijajo temeljne glasbene sposobnosti, kot sta ritmični in 

melodični posluh, postopno pa tudi sposobnosti višjega reda, kamor sodita harmonski posluh 

ter sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja. Glasbene spretnosti vključujejo razvoj 

izvajalske tehnike igre na otroška glasbila in oblikovanje pevskega glasu.« (Sicherl Kafol, 

2001, str. 95) 

Glasbene sposobnosti predstavljajo primarni dejavnik glasbene uspešnosti ter pogoj za učenje 

glasbe in pridobivanje vokalno-inštrumentalnih izvedbenih kompetenc. Nivo in kvaliteta 

glasbenih sposobnosti sta eden od osnovnih predpogojev, kriterij selekcije na začetku 

specialnega glasbenega izobraževanja ter osnova za učinkovitost pri glasbenih aktivnostih, 

pridobivanju glasbenega znanja, izvajalskih spretnosti ter razvoju ekspertnosti in 

profesionalne kariere (Bogunović, 2008). 

Pojmovanje glasbene sposobnosti v današnjem času ima številne vsebinske razsežnosti, kar 

nakazuje na problematiko razumevanja in uporabe terminov. S. Hallam in J. Schaw (2002) sta 

proučevali konstrukt glasbene sposobnosti na vzorcu 490 oseb, razdeljenih v osem skupin 

glede na igranje (ali neigranje) glasbenega inštrumenta in stopnjo glasbene izobrazbe. 

Rezultati, pridobljeni s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice, so pokazali, da je bila 

glasbena sposobnost najpogosteje (in visoko nad povprečjem lestvice) pojmovana (v 

nadaljevanju navedeno padajoče glede na povprečno vrednost) v povezavi z občutkom za 

ritem, organizacijo zvoka, komunikacijo, motivacijo, osebnostnimi značilnostmi, spretnostmi 

in skupinsko izvedbo. Sledijo (padajoče): odzivanje na glasbo, metakognicija, igranje ali 

petje, posluh, slušno razumevanje, ustvarjalnost, apreciacija, tehnika, vrednotenje, skladanje 
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in improvizacija, branje glasbe in znanje. V novejši raziskavi pojmovanja glasbene 

sposobnosti je S. Hallam (2010) prišla do precej podobnih povprečnih rezultatov. Avtorica je 

v tej raziskavi proučevanim kategorijam dodala tudi opise iz prejšnje kvalitativne raziskave 

(Hallam in Prince). Vprašalnik, ki vsebuje 77 opisov, je bil uporabljen na vzorcu 660 

udeležencev; med udeleženci sta bila 102 glasbenika, 95 učiteljev, ki niso bili učitelji glasbe 

oz. glasbeno aktivni, 132 odraslih amaterskih glasbenikov, 60 odraslih, ki niso bili aktivno 

vključeni v glasbi, 193 otrok, ki so se aktivno ukvarjali z glasbo zunaj šole, in 71 otrok, ki so 

bili glasbeno neaktivni zunaj šole. Stopnjo strinjanja so udeleženci izrazili z uporabo 5-

stopenjske lestvice stališč. S faktorsko analizo je bilo ugotovljenih šest faktorjev: 1. igranje 

inštrumenta ali petje, 2. glasbena komunikacija, 3. vrednotenje, apreciacija in odzivanje na 

glasbo, 4. komponiranje, improviziranje in povezane spretnosti, 5. ukvarjanje, motivacija, 

osebna disciplina in organizacija ter 6. ritmična sposobnost, tonske spretnosti in razumevanje. 

V kontekstu pojmovanja glasbene sposobnosti zasledimo uporabo termina muzikalnost. Kot 

navaja S. Hallam (2006), se je na področju testiranja najprej uporabljala zveza »testiranje 

muzikalnosti«, sčasoma se je uveljavilo »testiranje glasbene sposobnosti«. Revesz je s 

terminom »muzikalnost« označil sposobnost za estetsko doživljanje glasbe, ki jo je pri 

posamezniku meril z dokazovanjem zmožnosti globine poslušanja in razumevanja umetniške 

strukture kompozicije. Večini testov muzikalnosti je bilo skupno, da so merili slušno 

percepcijo, posameznik je bil pasiven (zgolj poslušalec), ne pa aktiven ustvarjalec glasbe. 

Tudi po Moogu (1968) gre pri muzikalnosti za sposobnost doživljanja glasbe. V vsakodnevni 

jezikovni uporabi razumemo to sposobnost kot posebno (specialno) sposobnost za doživljanje 

glasbe, ki je pri enem človeku manj, pri drugem pa bolj razvita. Muzikalnost zagotovo ni 

sposobnost, ki bi bila nepovezana z drugimi področji doživljanja, ampak je dispozicija za 

aktualiziranje splošnih sposobnosti na področju glasbe. Dosežke in učinke muzikalnosti 

moramo obravnavati samo ob upoštevanju celotne strukture človekovih sposobnosti. B. 

Bogunović (2008) navaja, da muzikalnost najpogosteje pomeni sposobnost odzivanja na 

glasbo, občutljivost za estetsko in afektivno vrednost glasbe in tudi sposobnost razumevanja, 

doživljanja in vrednotenja glasbe. Izpostavimo, da sicer pogosto uporabljenega termina 

muzikalnost v naš empirični kontekst ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta ne 

vključujemo kot samostojen kriterij oz. spremenljivko, saj je muzikalnost po našem mnenju 

povezana oz. vkomponirana v različna področja obravnave glasbenega talenta: glasbene 

sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba in glasbeno znanje. Poudariti velja tudi, 
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da poseben problem na področju glasbenih sposobnosti predstavlja merjenje sposobnosti 

višjega reda, predvsem estetske komponente glasbe. Zato estetskost vključujemo v kontekst 

glasbene izvedbe (poglavje 3.3). 

Aktualna tema na področju proučevanja glasbenih sposobnosti je tudi absolutni posluh. J. 

Haroutounian (2009b) navaja, da je absolutni posluh bolj pogost pri glasbenikih, ki so začeli z 

glasbenim poukom v zgodnjih letih. Tudi po letih intenzivne vadbe veliko talentiranih 

glasbenikov ne razvije absolutnega posluha. Nasprotno navaja C. S. Chin (2003), da se pri 

otrocih, ki so bili deležni individualnega pouka pred starostjo 5–7 let, zelo verjetno razvije 

absolutni posluh. V literaturi se na eni strani pojavlja ideja, da ima vsak posameznik 

potencial, da razvije absolutni posluh, vendar le v nekem določenem obdobju otroštva. Po 

drugi strani je pri mlajših otrocih razvoj absolutnega posluha verjetnejši, ker so razvojno 

nagnjeni bolj k opazovanju absolutnih kot pa relativnih značilnosti informacij (Takeuchi in 

Hulse, 1993, v Chin, 2003). Kljub številnim raziskavam še nimamo razlage, zakaj vsi otroci, 

ki zelo zgodaj začnejo z glasbenim poukom, ne razvijejo nujno absolutnega posluha. C. S. 

Chin (2003) trdi, da je absolutni posluh kognitivna sposobnost, ki se razvije pri posameznikih, 

ki imajo genetske predispozicije za poseben kognitivni stil in so deležni neke določene vrste 

glasbenega pouka med kritičnim obdobjem njihovega otroštva. Zavzemamo stališče, da 

absolutni posluh, pri katerem gre za sposobnost prepoznavanja in petja tonskih višin brez 

zunanje reference, velja izločiti iz našega konteksta obravnave ocenjevanja značilnosti 

glasbenega talenta. Ocenjevanje te značilnosti je namreč problematično (teoretska podlaga, 

kaj točno merimo, kako merimo, kompetentnost ocenjevalcev, pojavnost, starostna stopnja 

ocenjevanih učencev, (pred)znanje učencev ipd.). 

Kot je pokazala dosedanja obravnava, je pojmovna raba na področju glasbenih sposobnosti 

pestra in zaradi uporabe številnih terminov v različnih kontekstih tudi zahtevna. Termin 

sposobnosti je v konceptih in definicijah na področju nadarjenosti in v teorijah, povezanih z 

glasbenim talentom, zelo pogosto vključen oz. uporabljen. Termin sposobnosti ima ob sebi 

navadno pridevnik ali besedno zvezo, ki se nanaša na nadpovprečnost, npr.: nadpovprečne 

sposobnosti (Renzulli, 2005; Renzulli, 1978, v Callahan, 2009; Renzulli, 1986, v Bezić, 

2006), neobičajno visoka stopnja izraženih sposobnosti (Bloom, 1985, v Shaaklee, 2009a), 

izjemne sposobnosti (Gagné, 2005, 2009), visoke stopnje razvitih sposobnosti (Sayler, 2009) 

itd. To nas usmerja k splošni predpostavki, da imajo glasbeno talentirani učenci v primerjavi z 

vrstniki nadpovprečno izražene oz. razvite glasbene sposobnosti in spretnosti, kar izhaja iz 
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številne literature (Baum, Owen in Oreck, 2004; Črčinovič Rozman in Kovačič, 2010; Hallam 

2006; Hallam in Schaw, 2002; Haroutounian, 2000a, 2000b; Kay in Subotnik, 2004; Kovačič 

in Črčinovič Rozman, 2014; McPherson, 2005; Moore, 1994; Moore, Brotons in Castillo, 

1997; Rojko, 1981; Sloboda, 1997). To potrjujejo tudi rezultati raziskave (Blažič idr., 2009), 

katere glavni namen je bil proučiti nekatere značilnosti glasbeno talentiranih učencev, ki so 

povezane z glasbenimi sposobnostmi in spretnostmi. Izdelan in uporabljen je bil zanesljiv 

vprašalnik (vrednost Cronbachovega koeficienta alfa je 0,972), ki je vseboval petindvajset 

postavk. Uporabljena je bila 7-stopenjska lestvica Likertovega tipa. Rezultati te empirične 

raziskave so pokazali visoko nadpovprečno razvitost oz. izraženost vseh proučevanih 

značilnosti, izjema je le absolutni posluh. Pri dveh tretjinah spremenljivk so povprečne 

vrednosti presegle vrednost 6. To so: igranje ponavljajočih se vzorcev, natančno ponavljanje 

ritmičnih vzorcev, čakanje na točen trenutek za začetek, zapomnitev zvoka, ohranjanje 

enakomernega ritma, razlikovanje ritmov, zapomnitev melodije in ritma, zmožnost 

natančnega petja, odzivanje na spremembe ritma in tempa, ujemanje tonske višine, pevske 

sposobnosti, izražanje ritma s telesom, gibi, zaznavanje razlike med tonskimi višinami, 

poslušanje z usmerjeno koncentracijo, zapomnitev in ponavljanje melodičnih fraz, relativni 

(priučeni) posluh, zmožnost iskanja osnovnega pulza in ritma, dovzetnost za dinamiko, 

razločevanje tonov na različnih inštrumentih, občutek za harmonijo, sozvočja. Nekoliko nižje 

povprečne vrednosti so bile pri naslednjih spremenljivkah: tonalna stabilnost, estetska 

občutljivost (učenec opazi neznatne spremembe razpoloženja, dinamike in barve tonov), 

kontekstualna diskriminacija (identifikacija vzorcev, melodij in inštrumentov v glasbenem 

kontekstu), perceptivno poslušanje (zaznavanje majhne razlike v ritmu, melodiji in med 

tonskimi višinami). 

V kontekstu obravnave glasbenih sposobnosti si poglejmo še razlike med spoloma. V 

literaturi je na tem področju le malo dokazov o obstoju razlik med spoloma, ki bi nam pri 

našem delu omogočali ustrezno empirično primerjavo rezultatov. Uporaba glasbenih testov je 

praviloma namenjena enotno glede na spol. Testov, ki bi bili apriori namenjeni zgolj dečkom 

oz. deklicam, ne zasledimo. To dejstvo utegne dokazovati, da večina avtorjev razlik med 

spoloma niti ne pričakuje in jih zato posebej ne obravnava ter testov ne prilagaja za ločeno 

uporabo glede na spol. S. A. O'Neill (1997) navaja, da je eden izmed razlogov za 

pomanjkanje raziskav s področja razlik med spoloma v glasbeni sposobnosti prav v 

pomanjkanju splošnega strinjanja raziskovalcev o tem, kaj bi glasbena sposobnost naj bila (ali 



44 

 

zmožnost zaznavanja in razumevanja glasbene strukture ali številne različne sposobnosti, ki 

so lahko prisotne ali odsotne v različnih stopnjah). Poglejmo nekaj raziskav, ki so ugotavljale 

morebitne razlike med spoloma. Na temelju testov glasbene sposobnosti ali slušnega 

zaznavanja (Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, v O'Neill, 1997) niso bile najdene zanesljive 

razlike med spoloma. Kjer pa so se razlike pokazale, so bile pojasnjene na način, da so bile 

deklice v primerjavi z dečki deležne večje količine glasbenega pouka in vaje (Gilbert, 1942, v 

O'Neill, 1997). Good, Aggleton, Kent in Neave (1997) so na vzorcu 897 sedemletnikov in 

osemletnikov proučevali povezanost med rezultatom na Bentleyjevem standardiziranem testu 

glasbene sposobnosti (Bentley Measures of Musical Ability) in nekaterimi dejavniki. Test je 

sestavljen iz treh delov: razlikovanje tonskih višin, spomin in analiza akordov. Primerjava 

rezultatov sedemletnikov in osemletnikov je pokazala, da skupni rezultat na testu ni bil 

povezan s spolom. R. S. Moore (1994) pri pevsko talentiranih učencih, starih od 8 do 11 let, 

ni ugotovila statistično pomembnih razlik glede spola pri sposobnostih ujemanja tonskih višin 

s petjem, so pa R. S. Moore idr. (1997) ugotovile, da deklice pri učenju pesmi na pamet v 

obdobju od 6. do 9. leta prekašajo dečke. S. A. O'Neill (1997) navaja dejstvo, da se več deklic 

vključuje v glasbene aktivnosti na šoli in so uspešnejše od dečkov, medtem ko kasneje moški 

dominirajo v glasbenem poklicu in dosegajo boljše uspehe v glasbenih karierah. V raziskavi o 

značilnostih glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti (Blažič idr., 

2009; Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014) so učitelji razrednega pouka, ki so morali 

nominirati in oceniti značilnosti enega najbolj glasbeno talentiranega učenca ali učenko v 

oddelku, nominirali in ocenili kar 72,1 % deklic in le 27,9 % dečkov. Pričakovali smo 

približno enakomerno porazdelitev nominacije učencev glede na spol. Razmišljamo lahko v 

smeri, da glasbeno talentirane deklice na razredni stopnji izobraževanja močneje izražajo 

nekatere značilnosti, povezane z glasbenim talentom, zato jih učitelji pogosteje nominirajo. S 

tem v zvezi bo treba opraviti raziskave, ki bodo potrdile ali ovrgle naše domneve. Kljub temu 

da so učitelji nominirali mnogo več deklic, smo pri našem proučevanju morebitnih razlik med 

spoloma (Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014) v glavnem potrdili hipotezo, da spol ni 

dejavnik razlik med značilnostmi glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih 

sposobnosti. Od 25 spremenljivk se je statistično pomembna razlika namreč pokazala le pri 

dveh spremenljivkah, to sta: poslušanje z usmerjeno koncentracijo, ki je povprečno višje 

izražena pri deklicah, in tonalna stabilnost, ki je višje izražena pri dečkih. 
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Glasbeni razvoj je tema, ki se v literaturi nanaša predvsem na razvoj glasbenih sposobnosti. 

Obravnava glasbenega razvoja prinaša splošni okvir, značilen za neko starostno obdobje.  

Kaj vključuje glasbeni razvoj? Po besedah avtorice B. Sicherl Kafol (2001) glasbeni razvoj 

vključuje »razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, ter 

glasbenih sposobnosti višjega reda, kot so sposobnosti estetskega oblikovanja in vrednotenja, 

harmonski posluh in analitično poslušanje« (str. 82–83). 

Splošen okvir glasbenega razvoja oriše v spodnji tabeli predstavljen pregled razvoja glasbenih 

sposobnosti (Denac, 2012; Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, v Sicherl Kafol, 2001). 

Tabela 11: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti (Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, v Sicherl Kafol, 2001) 

Starost  

v letih 

 

0–1 odzivi na zvok 

1–2 spontano ustvarjanje glasbe 

2–3 začetek reproduciranja fraz pesmi, ki jih otrok sliši 

3–4 usvojitev okvirne melodije; možnost razvoja absolutnega posluha, če se otrok uči igranja na 

inštrument 

4–5 razlikovanje med tonskimi legami in odmevanje preprostih ritmičnih vzorcev s ploskanjem 

5–6 razumevanje pojmov glasneje/tiše; razlikovanje pojmov enako in različno v lažjem tonalnem 

ali ritmičnem vzorcu 

6–7 napredek petja v intonaciji; boljše dojemanje tonalne kot atonalne glasbe 

7–8 presojanje konsonance oz. disonance 

8–9 napredek v izvajanju ritmičnih nalog 

9–10 napredek v percepciji ritma; napredek v razvoju glasbenega spomina; usvojitev dvodelnih 

melodij; občutek za kadence 

10–11 razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe 

12–17 napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem odzivanju na glasbo 

 

Navedimo najprej nekaj splošnih ugotovitev različnih avtorjev, ki jih zasledimo v literaturi. J. 

Hartoutounian (2000c) navaja, da se glasbena percepcija začne že v materinem trebuhu, ko se 

otrok odziva na materin glas in številne zvoke iz okolja. Pri dveh mesecih otrok gruli, pri 

šestih mesecih se igra z glasovi (predbesedni glasbeni pogovori). Pozorni starši lahko 

prepoznajo zgodnje znake glasbenega talenta pri starosti dveh let, ko otrok ujame dele pesmi 

in se giblje skladno z glasbo. Pri normalnem glasbenem razvoju do relativno uglašenega petja 

pesmi pride med petim in šestim letom starosti, do sposobnosti ploskanja nespremenjenega 
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pulza pri šestih letih ali kasneje. Otroke z močnim zavedanjem zvoka privlači glasbeno 

igranje, tekoče se ritmično gibljejo, primerno pojejo pesmi in že pred petim letom kažejo 

znake potencialnega glasbenega talenta. Po Gordonu (1986, v Sicherl Kafol, 2001) glasbeni 

razvoj zelo intenzivno poteka do devetega leta starosti, nato pa se stabilizira. Raziskave 

kažejo, da se glasbene sposobnosti v starosti od 5 do 10 let izboljšujejo (Moore, 1994) ter da 

je dolžina glasbenega treninga pozitivno povezana z glasbenim znanjem in stopnjo 

sposobnosti (Ericsson idr., 1990, v Dai in Schader, 2002). V obdobju od 6. do 9. leta se 

statistično pomembno izboljšuje učenje pesmi na pamet (Moore idr., 1997). Na podlagi 

ugotovitev številnih raziskav K. Mirković-Radoš (1983) obdobje med 6. in 9. letom starosti 

označi kot obdobje naglega razvoja melodičnih in ritmičnih vidikov sposobnosti, po 10. oz. 

11. letu starosti pa se začnejo pojavljati višji vidiki sposobnosti. Na splošno se elementarni 

vidiki glasbenih sposobnosti (kot npr. razna razlikovanja v glasbenem kontekstu, 

prepoznavanje in reprodukcija intervalov, melodični in ritmični spomin) pojavljajo prej, 

njihov razvoj traja krajše časovno obdobje in se tudi prej zaključi kot pri višjih vidikih 

sposobnosti (kot npr. sposobnost harmonske analize, različni vidiki estetskega vrednotenja, 

ustvarjalna sposobnost). Harmonski razvoj je dobro raziskano področje psihološkega 

raziskovanja, vendar z različnimi rezultati; v zvezi s harmonsko diskriminacijo je bilo 

ugotovljeno, da se pojavi kasneje kot diskriminacija drugih konceptov, kot so barva glasu, 

glasnost, tempo, trajanje in tonske višine (Bentley, 1966a, 1966b, Franklin, 1956, McDonald 

in Simons, 1989, Moog, 1976, Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, Simons, 1986, Zimmerman, 

1971, v Miyamoto, 2007). Druge raziskave so pokazale, da majhni otroci niso občutljivi za 

harmonijo (Bentley, 1966b, Moog, 1976, Petzold, 1969, v Miyamoto, 2007). Nasprotno pa 

številne raziskave kažejo, da so otroci sposobni zaznati harmonijo pri nižji starosti (Buckton, 

1982, Hair, 1977, 1987, Pflederer, 1964, Zenatti, 1969, v Miyamoto, 2007). 

B. Sicherl Kafol (2001) je na osnovi številnih raziskav glasbenega razvoja povzela značilnosti 

otrok v starosti od 6 do 7 let ter od 8 do 9 let; z avtoričinim pregledom, predstavljenim v 

nadaljevanju, dobimo dober vpogled v splošne značilnosti populacije v omenjenem 

starostnem obdobju, zato ga v nadaljevanju v celoti navajamo. 

Značilnosti glasbenega razvoja otrok, starih od 6 do 7 let: 

– »Prevladuje sintetično sprejemanje glasbe in šele postopno prepoznavanje posameznih 

glasbenih elementov (dinamika, tempo, ritem itn.). 
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– Melodična reprodukcija pesmi je večinoma pravilna, v intonančni čistosti intervalov pa še 

ne, manj je ritmičnih napak kot intonančnih, besedilo je v pomoč pri petju zahtevnejših 

ritmov. 

– Začenja se oblikovati zavest o tonaliteti, čeprav otroci pri zadevanju intervalov še 

transponirajo v druge tonalitete in se po napačno zapetem tonu redko vrnejo v izhodiščno 

intonacijo, dobro sledijo pentatoniki in pozneje tudi durovi in molovi tonaliteti. 

– Petje pesmi »pot-pourri« ter kombinacije spontanih in naučenih pesmi je še navzoče, otroci 

pogosto variirajo porazdelitev besedila, vstavljajo petje v nevtralni zlog, spreminjajo 

melodijo ali ritem. 

– Ločijo enake in različne tonske višine; ko usvojijo pojma višje in nižje, lahko določijo tudi 

smer gibanja intervala. 

– Ločijo enaka in različna ter daljša in krajša zvočna trajanja; ko razvijejo občutek za mero, 

dokaj pravilno ploskajo, udarjajo, hodijo, korakajo na preproste ritme (doba, prva 

poddelitev). 

– Ločijo glasno in tiho izvajanje, slabše razlikujejo naraščanje in pojemanje. 

– Ločijo hitro in počasno izvajanje, slabše razlikujejo pohitevanje in zadrževanje.  

– Ob poslušanju narašča sposobnost prepoznavanja izraznih sredstev (značaj skladbe, zvočna 

barva, tempo, dinamika, načela oblikovanja – ponavljanje/različnost itn.), izvajalskih 

sredstev (inštrument, pevec) in znanih pesmi v inštrumentalni izvedbi. 

– Narašča pestrost, koordinacija in skladnost gibnega odzivanja na glasbo, namesto 

predhodnih celostnih gibnih odzivov prevladujejo odzivi posameznih delov telesa, značilno 

je ponavljajoče se gibno izražanje, otroci dobro sledijo (dvodobnemu) taktu in metrumu, 

naklonjeni so motorično spodbudni glasbi« (Sicherl Kafol, 2001, str. 90–91). 

Značilnosti glasbenega razvoja otrok, starih od 8 do 9 let: 

– »Značilen je razvoj od sintetičnega k analitičnemu sprejemanju glasbe, narašča sposobnost 

zaznave posameznega glasbenega dejavnika. 

– Narašča sposobnost prepoznavanja glasbene celote kljub spremembi posameznega 

elementa (konzervacija), konzervacija ritma povzroča manj težav kot konzervacija 

melodije. 

– Naraščajo kognitivne sposobnosti: klasifikacija (razvrščanje zvočnih značilnosti na osnovi 

podobnosti) in seriacija (razvrščanje zvočnih značilnosti na osnovi razlik). 
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– Otroci so sposobni razlikovati tonske višine (visoko/nizko), trajanje (dolgo/kratko), jakost 

(glasno/tiho, naraščanje/pojemanje), hitrost (hitro/počasi, pohitevanje/zadrževanje), 

oblikovna načela (ponavljanje/različnost). 

– Oblikuje se zavest o tonaliteti in intervalnih odnosih. 

– Postopno zaznavanje večglasij (zvočna barva, ritem, melodija)« (Sicherl Kafol, 2001, str. 

91–92). 

L. Gooding in J. M. Standley (2011) predstavita obsežen pregled raziskav glasbenega razvoja 

(tabela 12), ki vključuje ključne glasbene razvojne mejnike in značilnosti učenja v različnih 

starostnih obdobjih od zgodnjega otroštva do adolescence. Obdobje srednjega otroštva (57 

let in 711 let) v celoti pokriva starost v pričujočem delu obravnavanih učencev, ki obiskujejo 

razredno stopnjo osnovne šole (od 1. do 5. razreda). Pregled glasbenega razvoja razširimo še 

na obdobje zgodnjega otroštva (35 let), saj se v tem obdobju že lahko pojavijo znaki 

glasbene nadarjenosti), ter na obdobje adolescence (1120 let), saj bi nekateri glasbeno 

talentirani učenci na razredni stopnji že lahko izražali značilnosti, ki kažejo na prehitevanje v 

glasbenem razvoju. Pregled je predstavljen po področjih: a) odzivanje na zvok in avditorne 

značilnosti učenja, b) odzivanje na glasbo, c) ton, tonalnost in harmonske sposobnosti, d) 

ritmične sposobnosti, e) gibalne sposobnosti, f) pevske sposobnosti, g) inštrumentalne 

izvajalske spretnosti ter h) odzivanje na druge glasbene elemente (barva zvoka, dinamika itd.). 

Tabela 12: Glasbeni razvoj in značilnosti učenja v zgodnjem otroštvu (Gooding in Standley, 2011) 

GLASBENI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI UČENJA  

V ZGODNJEM OTROŠTVU  

(starost 35 let) 

Odzivanje na zvok/avditorne značilnosti učenja 

Starost: 

35 let 

 Fizični razvoj otroka poteka cefalokavdalno (od glave navzdol) in proksimodistalno (od sredine 

telesa navzven; Hooper in Umansky, 2009). Otrok bo osnovni utrip (metrum oz. mero) sposoben 

najprej ploskati, šele nato korakati.  

 Korakanje po meri se pojavi okrog 4. leta starosti (Kenney, 1997; Rainbow, 1977). 

 Modeliranje (otrok posnema učitelja), visok učiteljev vpliv in primeri olajšajo učenje pri 

predšolskih otrocih (Merrion, 1989). 

Odzivanje na glasbo 

Starost: 

35 let 
 Majhni otroci se odzivajo spontano in z manj samozavesti (Philpott, 2001). 

 3–4-letniki se odzivajo (so občutljivi) na čustveni pomen v glasbi (Trainor, Clark, Huntley in 
Adams, 1997). 

 Predšolski otroci kažejo preference za »popularno« glasbo (to je priljubljene otroške pesmi), so 
pa prav tako odprti tudi za široko paleto glasbenih slogov (Miyamoto, 2007). 

 Ponavljanje lahko poveča preference (Merrion, 1989). 
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Ton, tonalnost in harmonske sposobnosti 

Starost: 

35 let 

 Otroci pri 3 letih lahko neverbalno izražajo svoje razumevanje s tonskimi višinami povezanih 

elementov (Miyamoto, 2007). 

 Med 4. in 5. letom se pri otrocih razvije natančnejša sposobnost zadevanja tonov, čeprav so 

včasih tonalno nestabilni (Miyamoto, 2007). 

 Inštrumenti, kot je vertikalno orientirani ksilofon, se lahko uporabijo za konkretno reprezentacijo 

intervalov in odnosov visoko – nizko (Huang, 2007). 

 Raziskave glede občutljivosti predšolskih otrok do harmonije so mešane (Miyamoto, 2007). 

 Otroci med 3. in 5. letom se natančneje odzivajo pri nalogah, povezanih s tonskimi višinami, pri 
katerih gre za uporabo neverbalnih sredstev, kot sta taktilni in vizualni način (Miyamoto, 2007). 

Ritmične sposobnosti 

Starost: 

35 let 

 Večina otrok postane sposobnih zaznave in izvedbe ritmov med 3. in 5. letom starosti (Reifinger, 

2006). 

 Mlajši otroci preferirajo hitrejše tempe (Reifinger, 2006). 

 Pri treh letih otroci začnejo ustvarjati vzorce preko ponavljanja (Miyamoto, 2007). 

 Triletniki najboljše reproducirajo ritem z glasom (Reifinger, 2006). 

 40 % do 60 % štiriletnikov lahko vzdržuje osnovni pulz s ploskanjem/tapkanjem (Reifinger, 

2006). 

 Vrtčevski otroci so ritmično najbolj natančni pri ritmični izreki (Loong in Lineburgh, 2000; 

Reifinger, 2006). 

 Gibanje ob glasbi lahko pospeši ritmične sposobnosti pri izvajanju gibalnih spretnosti; vendar pa 

je pomembno, da ostanejo ploskanje in gibalne aktivnosti preproste (Miyamoto, 2007). 

 Tri- in štiriletniki lažje izvajajo ritme z glasom, zato se naj pri učenju ritmov uporablja glas 

(Gembris, 2006). 

Gibalne sposobnosti 

Starost: 

35 let 

 Večina temeljnih motoričnih vzorcev se pojavi pred 5. letom (Loong in Lineburgh, 2000). 

 Deklice običajno prekašajo dečke pri koordinaciji gibalnih vzorcev in koordinaciji roka – oko 
(Miyamoto, 2007). 

 Koordinirano gibanje ob glasbi narašča pri 3 letih, pri 4 letih postaja bolj kompleksno in pri 4 

letih je otrok zmožen skokov, preskokov, galopa in drsanja (Loong in Lineburgh, 2000; 

Miyamoto, 2007). 

 Tendenca je, da se predšolski otroci po navadi gibljejo enakomerno po dobah v tempu 120–176 

udarcev na minuto (Huang, 2007). 

 Na gibanje ob glasbi močno vpliva opazovanje vrstnikov (Merrion, 1989). 

 Gibalne aktivnosti z uporabo velikih ritmičnih gibov so preprostejše v primerjavi z manjšimi 

(Loong in Lineburgh, 2000). 

Pevske sposobnosti 

Starost: 

35 let 

 Nekatere raziskave kažejo, da je vokalni razpon 3- do 4-letnikov od približno a do g2, medtem ko 

druge raziskave kažejo, da je razpon od c1 do c3 (Kim, 2000; Miyamoto, 2007). 

 V tem obdobju je boljši ženski vokalni model (Miyamoto, 2007). 

 Pridobivanje pesmi si sledi po naslednjem vrstnem redu: besede, ritem, tonska višina (Hargreaves 

in Zimmerman, 1992). 

 Pri starosti 3 in 4 let otroci kombinirajo dele/pesmi v nekaj, kar je kot melodija (Gembris, 2006). 

 Domišljijsko, spontano petje se pojavi med 3. in 4. letom (Moog, 1976). 

 Približno 50 % otrok zna zapeti nekaj verzov z minimalnimi napakami (Miyamoto, 2007). 

 Veliko število 45 let starih otrok pri petju modulira (Miyamoto, 2007). 

Inštrumentalne izvajalske spretnosti 

Starost: 

35 let 

 Otroci med 3. in 5. letom uživajo pri igranju in raziskovanju zvokov novega inštrumenta (Frostik 

idr., b. d.). 

 Uspešna inštrumentalna izvedba je bila ugotovljena pri uporabi Suzuki metode pri 3–5 let starih 

otrocih, ob visoki podpori staršev/učiteljev (Miyamoto, 2007). 
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 Tri- in štiriletni otroci lahko igrajo preproste ritmične inštrumente (Loong in Lineburgh, 2000). 

 Raziskave kažejo, da imajo 35-letniki raje bobne kot melodične inštrumente (Loong in 
Lineburgh, 2000). 

Druge glasbene spretnosti in/ali dejavniki 

Starost: 

35 let 

 Otroci se ukvarjajo z zvočnimi barvami in raziskovanjem zvoka (Swanick in Tillman, 1986). 

 Otroke na tej stopnji impresirajo ekstremi v dinamiki, barvi ipd. (Philpott, 2001). 

 Otroci med 3. in 6. letom lahko primerjajo zunajglasbene značilnosti z glasbo (Gembris, 2006). 

 Štiri- in petletniki začnejo razumevati koncepte, kot so visoko – nizko in glasno – tiho (Kenney, 
1997). 

 Mlajši otroci se najbolj osredotočijo na pomembne vidike glasbe (centracija) (Warrener, 1985). 

 Med 3. in 4. letom otrok začne razlikovati med hitrim in počasnim (Gembris, 2006). 

 Okrog 4. leta se začne pojavljati ekspresivnost, v začetku predvsem spontana (Swanick in 

Tillman, 1986). 

 Predšolski otroci imajo raje hitrejši tempo in izkazalo se je, da so pri hitrejšem tempu tudi bolj 

natančni (Huang, 2007). 

 Zgodnja slušna diskriminacija je pri učenju usmerjena na glasnost, barvo in tonsko višino 

(Hargreaves in Zimmerman, 1992). 

 Pri predšolskih otrocih pozornost pri poslušanju traja približno 2 minuti (Merrion, 1989; Sims, 

1986). 

 Aktivne glasbene dejavnosti so povezane z višjimi stopnjami udeležbe (Fox, 2000). 

GLASBENI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI UČENJA  

V SREDNJEM OTROŠTVU  

(starost 511 let) 

Odzivanje na zvok/avditorne značilnosti učenja 

Starost: 

57 let 

 Otroci obvladajo sposobnost za selektivno poslušanje ob vstopu v šolo (Werner, 2007). 

 Otroci lahko premagajo posplošene odzive in kažejo diskriminativne odzive (Connolly, 1972). 

Starost: 

711 let 

 Dolžina trajanja pozornosti se povečuje s starostjo (Merrion, 1989). 

 Oblikovanje preferenc lahko izboljša učenje (Merrion, 1989). 

Odzivanje na glasbo 

Starost: 

57 let 

 Preference za tonalnost se povečajo okrog starosti 6 let (Gembris, 2006). 

 Odprtost za nezahodno glasbo se začne zmanjševati približno pri starosti 56 let (Gembris, 
2006). 

Starost: 

711 let 

 Otroci imajo raje rock, pop in glasbene skupine kot pa jazz ali umetniško glasbo; ta usmerjenost 

k pop glasbi se začne pri starosti med 8 in 10 leti (Gembris, 2006). 

 Odprtost za različne zvrsti glasbe se začne zmanjševati med drugim in tretjim razredom 

(Gembris, 2006). 

 Glasbeno potrošništvo začne naraščati pri približno 10 letih (Gembris, 2006). 

 Raziskave kažejo, da otroci preferirajo igranje inštrumentov bolj kot vse druge glasbene 

aktivnosti (Bowles, 1998). 

 Otroci imajo raje hitrejši tempo (LeBlanc, Colman, McCrary, Sherrill in Malin, 1988). 

 Preference se lahko povečajo z večkratnim poslušanjem, vendar pa lahko preveč izpostavljanja 

vodi do nasičenosti (Merrion, 1989). 

Ton, tonalnost in harmonske sposobnosti 

Starost: 

57 let 

 Pred starostjo 6 let sta tonska in melodična diskriminacija zelo zahtevni (Miyamoto, 2007). 

 Pri starosti 6 let se začne izboljševati natančnost pri zadevanju tonov (Kenney, 1997). 

 Občutek za tonaliteto se razvije okrog 7. leta (Kenney, 1997). 

Starost: 

711 let 

 Otroci začnejo oblikovati močan občutek za melodijo in lahko pojejo pesem brez spreminjanja 

ključa (ohranjanje/vzdrževanje brez sprememb) (Warrener, 1985). 

 Razvoj harmonske percepcije se začne okrog 8. leta starosti (Huang, 2007). 
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 Nekatere raziskave kažejo, da deklice zadevajo tone bolje od dečkov (Kim, 2000). 

 Sposobnost slišati simultane zvočne dogodke (tj. harmonija) se začne med 10. in 12. letom 

starosti (Merrion, 1989). 

 Pri starosti 10 let učenec običajno razume vračanje k toniki (Serafine, 1988). 

Ritmične sposobnosti 

Starost: 

57 let 

 Sposobnosti, ki se nanašajo na metrum in ritmične vzorce, naraščajo med 5. in 7. letom 

(Paananen, 2006). 

 Med 4. in 6. letom narašča razvoj sposobnosti ploskanja, pri 5 letih je otrok sposoben tapkati 

ritme, ploskati preproste ostinate in vzdrževati meter/enakomeren utrip (Gembris, 2006; 

Miyamoto, 2007). 

 Petletniki lahko slušno ali vizualno določijo, ali sta dva ritma različna (Miyamoto, 2007). 

 Poudarki pomagajo petletnikom razlikovati ritmične vzorce (Reifinger, 2006). 

 V prvem in drugem razredu učenci bolj natančno izvajajo ritme, ko ploskajo (Loong in 

Lineburgh, 2000). 

 Zlogovanje ob zvoku ritma izboljša sposobnost pomnjenja in izvajanja vzorcev (Reifinger, 

2006). 

Starost: 

711 let 

 Po nekaterih avtorjih se sposobnost ritmične izvedbe po 7. letu ne izboljša brez treninga 

(Reifinger, 2006). 

 Otrokova ritmična izvedba in natančnost percepcije se izboljša, ko je tempo hitrejši (Ellis, 1992). 

 Glede na raziskave je razvojno zaporedje v ritmičnih konceptih: doba, ritmični vzorci in 

meter/metrum, ki se razvije okrog 9. leta (Hargreaves in Zimmerman, 1992). 

Gibalne sposobnosti 

Starost: 

57 let 

 Od 5. leta dalje otroci razvijejo boljšo koordinacijo pri grobi in fini motoriki (Huang, 2007). 

 Od 4. do 6. leta pojema spontano gibanje (Miyamoto, 2007). 

 Petletniki so sposobni izvesti preproste gibalne koreografije (Miyamoto, 2007). 

Starost: 

711 let 

 Pri otrocih se poveča hitrost, moč, agilnost in ravnotežje (Rathus, 2008). 

 Fine motorične spretnosti se izboljšajo do stopnje kot pri odraslih (Rathus, 2008). 

 Pri starosti 7 let imajo otroci dovolj motorične kontrole za natančno izvedbo poudarkov 

(Reifinger, 2006). 

Pevske sposobnosti 

Starost: 

57 let 

 Obseg in natančnost se povečata po 5. letu, s petjem znanih in improviziranih pesmi postajajo pri 

starosti 6 ali 7 let vse bolj stabilni (Hargreaves in Zimmerman; Kim, 2000). 

 Obseg, intervali (kvantiteta in kvaliteta) ter besedilo pesmi vplivajo na natančnost petja 
(Mizener, 2008). 

 Pri starosti 67 let je glasovni obseg učencev približno ena oktava (z vsemi stopnjami) (Gembris, 
2006). 

 Petletniki se pri učenju nove pesmi naučijo najprej besede, nato ritem, potek melodije in končno 

intervale (Kenney, 1997). 

 Za izboljšanje natančnosti je treba uporabiti odrasli ženski model brez vibrata; moški naj poje v 

falzetu (Mizener, 2008). 

Starost: 

711 let 

 Pri starosti 8 let otroci pojejo z večjo tonalno stabilnostjo (Hargreaves in Zimmerman, 1992). 

 Do starosti 10 let imata moški in ženski glas podobne kvalitete (Gackle, 1991). 

 Deklice bolj natančno zadenejo višje tone, dečki pa nižje (Loong in Lineburgh, 2000). 

 V tretjem razredu se glasovni obseg razširi do dveh oktav (Warrener, 1985). 

 Ženska tesitura (obseg, v katerem glas najbolje zveni) v starosti od 8 do 10 let je od d1 do d2 

(Gackle, 1991). 

 Glasovne spremembe pri moških se pojavijo med 10. in 17. letom; raziskave kažejo, da se 

običajno pojavljajo prej (med 5. in 6. razredom) (Frostik idr., b. d.; Killian, 1997, 1999). 

 Otroci so pevsko bolj natančni pri pesmih, pri katerih so uporabljeni postopi in majhni intervali 

(Mizener, 2008). 
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Inštrumentalne izvajalske spretnosti 

Starost: 

57 let 

 Otroci razvijajo sposobnost igranja preprostih tolkal; lahko so že zmožni igrati melodije na 

inštrumente, kot sta ksilofon in klaviature (Frostik idr., b. d.). 

 Otroci ne smejo začeti z igranjem trobil/pihal vsaj do starosti 67 let, 
da se zagotovi, da so fizično sposobni igrati instrumente (McPherson, 2006). 

Starost: 

711 let 

 Igranje preprostih melodičnih inštrumentov, kot je klavir, se lahko vključi okoli drugega razreda 

(Warrener, 1985). 

Druge glasbene spretnosti in/ali dejavniki 

Starost: 

57 let 

 Raziskave kažejo, da je še posebej pomembno obdobje v glasbenem razvoju med 5. in 7. letom 

starosti (Hargreaves in Zimmerman, 1992). 

 Petletniki lahko izvajajo spominske naloge, kot je ploskanje melodije pesmi (Miyamoto, 2007). 

 Odkrivanje zvočne barve je po 56 letu starosti dokaj natančno (Gembris, 2006). 

 Zvok je lahko povezan s simboli, začenši pri starosti okrog 5 let (Miyamoto, 2007). 

 Otroci pri starosti 7 let so še vedno na improvizatorski stopnji (Miyamoto, 2007). 

 Okrog 6. leta lahko otroci začnejo uporabljati glasbeno notacijo (Kenney, 1997). 

 Raziskave kažejo naslednjo razvojno zaporedje pri 5 let starih otrocih in starejših: volumen, 

barva glasu, tempo, trajanje, tonska višina in harmonija (Miyamoto, 2007). 

 Konzervacija (sposobnost za usklajevanje različnih vidikov) se pojavi po starosti 7 let (Davidson 

in Scripp, 1988; Warrener, 1985). 

 Osnovnošolci pogosto razumejo glasbene pojme, vendar jim primanjkuje besedišča, da bi jih 

natančno opisali (Hargreaves in Zimmerman, 1992). 

Starost: 

711 let 

 Otroci razvijejo sposobnost koncentracije na nedominantne vidike glasbe okoli 10 leta starosti 

(Warrener, 1985). 

 Raziskave kažejo na porast glasbene ustvarjalnosti med 2. in 4. razredom (Kiehn, 2003). 

 Estetsko odzivanje na glasbo na tej stopnji je podobno kot pri odraslih (Paul, 2008). 

 Začenši okrog starosti 7 let lahko otroci hkrati vključijo več kot en glasbeni element (Davison in 

Scripp, 1988; Warrener, 1985). 

 Uporaba glasbene notacije že v drugem razredu hitreje omogoča natančno izvedbo vzorcev 

(Reifinger, 2006). 

 Preference za popularno glasbo se pojavijo okrog 8. leta (Gembris, 2006). 

 Stabilizacija številnih glasbenih pojmov se pokaže okrog 9. leta (Hargreaves in Zimmerman, 

1992). 

 Sposobnost klasificiranja glasbe se pojavi od 10. leta dalje (Sloboda, 1985). 

GLASBENI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI UČENJA  

V OBDOBJU ADOLESCENCE  

(starost 1120 let) 

Odzivanje na zvok/avditorne značilnosti učenja 

Starost: 

1120 let 

 Učenci se najbolje odzivajo ob hkratni uporabi pozitivnih in negativnih primerov (Merrion, 

1989). 

 Učenčeva udeležba in ego vključenost (pripisovanje pomembnosti določeni stvari) vodita k 

izboljšanju učenja (Merrion, 1989). 

 Ponavljanje lahko pozitivno vpliva na preference (Merrion, 1989). 

 Z različnimi stili učenja, vgrajenimi v glasbene cilje, se lahko izboljša učenje (Merrion, 1989). 

 Sofisticirane miselne sposobnosti se razvijejo okoli starosti 11 let (Merrion, 1989). 

Odzivanje na glasbo 

Starost: 

1120 let 

 Glasbene preference so bolj pomembne in bolj stabilne v obdobju adolescence (Gembris, 2006). 

 Nezahtevni poslušalci preferirajo popularno glasbo, ki ima diatonične melodije s postopi 

(Merrion, 1989). 

 Samozavest se lahko v tem obdobju poveča (Philpott, 2001); upoštevati je treba, da nekateri 

otroci (predvsem dečki) v tej fazi lahko potrebujejo več spodbude za glasbeno odzivanje, zaradi 
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samozavedanja fizičnih sprememb (Killian, 1997, 1999). 

 Naslednji dejavniki močno vplivajo na glasbeno udejstvovanje/odzive v obdobju adolescence: a) 

povečana funkcionalna uporaba, b) razširjeno glasbeno poslušanje, c) okoljski in socialni 

dejavniki, d) socialni vidiki glasbe in e) močna identifikacija s posameznimi zvrstmi (Gembris, 

2006; Hargreaves, Marshall in North, 2003; McPherson, 2006). 

Ton, tonalnost in harmonske sposobnosti 

Starost: 

1120 let 

 Natančnost melodične percepcije se v tem obdobju izboljša le, če je posameznik glasbeno aktiven 
(Gembris, 2006). 

Ritmične sposobnosti 

Starost: 

1120 let 

 Izziv za starejše učence so lahko sinhronizacija v hitrejšem tempu, pospeševanje tempa in 

nepoudarjene dobe (Reifinger, 2006). 

 Nezahtevni poslušalci preferirajo hitro glasbo (Merrion, 1989). 

Gibalne sposobnosti 

Starost: 

1120 let 

 Pri najstnikih se zaradi hitre rasti lahko pojavi nekoordinacija (Ruffin, 2009). 

Pevske sposobnosti 

Starost: 

1120 let 

 Povprečna starost spremembe moškega glasu je 13,8 leta (Killian, 1997, 1999). 

 Glasovne spremembe pri dečkih privedejo do omejenega glasovnega obsega, zadihanega zvoka, 

nepopolne fonacije (tvorjenje glasu) v določenih delih razpona, nezmožnosti obvladovanja 

tonskih višin, pomanjkanje pevske vzdržljivosti in omejen nadzor glasnosti (Killian, 1999). 

 Nekateri raziskovalci priporočajo, da se privatne pevske lekcije ne začnejo pred adolescenco 

(Killian, 1999). 

 Pri deklicah se kaže večji vokalni razpon, več doslednosti pri spreminjanju registrov, kakovost 

petja je bolj podobna odraslim. Dekliški glasovi začnejo spreminjati težo in barvo (Gackle, 

1991). 

 Splošna dekliška pevska tesitura se pri starosti 13–14 let zoža na bc2, zatem se pri starosti 

1415 let poveča na ag2. 

Inštrumentalne izvajalske spretnosti 

Starost: 

1120 let 

 Adolescenti lahko sodelujejo v glasbenih zasedbah in pridobivajo dodatne inštrumentalne 

spretnosti s pomočjo zasebnega pouka (McPherson, 2006). 

Druge glasbene spretnosti in/ali dejavniki 

Starost: 

1120 let 

 Tehnična, ekspresivna in strukturna kontrola se razvijejo okrog 13./14. leta starosti (Swanick in 

Tillman, 1986). 

 Adolescenti zmorejo kritično in analitično razmišljati o glasbi (Frostik idr., b. d.). 

 Začenši okrog 15. leta, adolescenti razvijajo vse večji občutek za čustveno moč glasbe (Swanick 

in Tillman, 1986). 

 Adolescenti kažejo izboljšano sposobnost artikulacije o glasbi (Frostik idr., b. d.; Swanick in 
Tillman, 1986). 

 Ozaveščenost in povečano razumevanje različnih glasbenih stilov in tradicij se začne okrog 15. 

leta starosti (Philpott, 2001). 

 

Obsežen pregled raziskav, povzet po L. Gooding in J. M. Standley (2011), kaže, da je 

glasbeni razvoj dinamičen in kompleksen proces, ki ima številne razsežnosti. 

V našem prostoru je bila opravljena zanimiva raziskava v zvezi z razvojem ritmičnega in 

melodičnega posluha. K. Zadnik (2011) je na vzorcu 165 osemletnih učencev, ki v glasbeni 
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šoli obiskujejo 2. razred predmeta Nauk o glasbi, proučevala, kako vpliva zgodnje glasbeno 

izobraževanje na predšolski stopnji v glasbeni šoli na kasnejši razvoj ritmičnega in 

melodičnega posluha. Rezultati niso potrdili hipoteze, da imajo osemletni učenci iz 2. razreda 

Nauka o glasbi, ki so predhodno obiskovali programa Predšolska glasbena vzgoja in/ali 

Glasbena pripravnica, ritmični in melodični posluh bolje razvit kot učenci, ki so predhodno 

obiskovali le 1. razred Nauka o glasbi. Pokazale so se minimalne razlike, večinoma v korist 

učencev, ki so bili deležni več predhodnega glasbenega izobraževanja, vendar ne na ravni 

statistične pomembnosti. 

Na splošno glede na predstavljena spoznanja, povezana z glasbenim razvojem, pričakujemo, 

da se spretnosti, sposobnosti oz. izražene značilnosti učencev v obdobju do adolescence 

stopnjujejo. Vendar pa nekatere raziskave kažejo, da se nivo sposobnosti posameznikov s 

starostjo statistično pomembno ne razlikuje oz. nivo sposobnosti ostaja enak. R. S. Moore 

(1994) je proučevala ujemanje tonov s pevskimi nalogami (ponavljanje melodičnega vzorca in 

petje določenih tonov akorda). Ugotovila je, da vse harmonske naloge ujemanja tonov niso 

primerne za talentirane otroke. Pri sozvočju dveh tonov otroci lažje zadenejo višje tone. Pri 

trozvokih najtežje zadenejo srednji ton. Razlik glede na starost R. S. Moore (1994) ni 

ugotovila, kar pomeni, da imajo talentirani učenci, stari od 8 do 11 let, podobne sposobnosti 

ujemanja tonov. Gordon (1971, v Mirković-Radoš, 1983) je v raziskavi, v kateri je uporabil 

svoj test Musical Aptitude Profile (MAP), pokazal, da so pri desetletnikih in tudi starejših 

otrocih njihovi rezultati ostajali konstantni tudi po intenzivni vadbi in učenju. De Yarman 

(1975, v Mirković-Radoš, 1983) je ugotovil, da vrsta in dolžina glasbenega izobraževanja pri 

6–10 let starih otrocih ni vplivala na izboljšanje rezultatov na Gordonovem testu MAP. In te 

ugotovitve so po mnenju R. Shuter (1979, v Mirković-Radoš, 1983) potrdile rezultate 

longitudinalne študije Pecolda, da so otroci z visokimi oz. nizkimi rezultati na inicialnem testu 

v prvem razredu tudi v naslednjih razredih dosledno dosegali iste rezultate, torej verjetno 

zavzemali isti relativni položaj med vrstniki. Rezultati starejših otrok so se izkazali za 

konstantnejše v primerjavi z mlajšimi. Bentley (1977, v Mirković-Radoš, 1983) je poročal o 

podobni konsistentnosti na svojem testu dobljenih rezultatov otrok od 7. leta starosti dalje. 

Tudi v novejši raziskavi (Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014) se v rezultatih, dobljenih 

preko učiteljevih ocen, starost nominiranih glasbeno talentiranih učencev (6–10 let) ni 

izkazala kot dejavnik razlik med značilnostmi glasbeno talentiranih učencev s področja 
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glasbenih sposobnosti. Pokazala so se le manjša nihanja v rezultatih, ki pa niso bila linearno 

izražena. 

3.2 Glasbena ustvarjalnost 

Ustvarjalnost zavzema v literaturi s področja nadarjenosti zelo pomembno mesto in ima zelo 

bogato tradicijo proučevanja. 

Kaufman, Plucker in C. M. Russell (2012) povzemajo, da večina teorij nadarjenosti vključuje 

ustvarjalnost kot osrednjo komponento, zato ima ocenjevanje ustvarjalnosti osrednjo vlogo pri 

ocenjevanju nadarjenosti. Ustvarjalnost predstavlja pomemben vidik nadarjenosti (Runco, 

1993, v Sternberg, 2004b), v modelih nadarjenosti ima pomembno mesto: v Trikrožnem 

modelu nadarjenosti (Renzulli, 1978, 2005, v Kaufman in Sternberg, 2008) gre pri 

nadarjenosti za prekrivanje med nadpovprečnimi sposobnostmi, zavzetim reševanjem nalog in 

ustvarjalnostjo, avtor pa loči nadarjenost za šolsko delo in kreativno-produktivno nadarjenost; 

po Sternbergovem WICS modelu nadarjenosti (2003, 2005, v Kaufman in Sternberg, 2008) 

ljudje za produkcijo novih in ustvarjalnih idej potrebujemo ustvarjalne sposobnosti; v 

Mönksovem Multifaktorskem modelu nadarjenosti (Mönks, 1978, v Kaufman in Sternberg, 

2008) je ustvarjalnost psihološka spremenljivka ob motivaciji in izjemnih sposobnostih; v 

Modelu razlikovanja nadarjenosti in talenta (Gagné, 2009) in Modelu razlikovanja med 

nadarjenostjo in talentom v glasbi (McPherson in Williamon, 2006) je ustvarjalnost eno izmed 

področij nadarjenosti oz. prirojenih sposobnosti; v Münchenskem modelu nadarjenosti (Heller 

idr., 2005) spadajo ustvarjalne sposobnosti med dejavnike oz. napovednike talenta; v 

Münchenskem dinamičnem modelu (Heller idr., 2005) so ustvarjalne sposobnosti prikazane v 

procesu oblikovanja sposobnosti; v Piramidi razvoja talentov (Piirto, 2008) ustvarjalnost 

spada med osebnostne značilnosti.  

Na odličnost na ustvarjalnem področju se nanaša termin talent (Sayler, 2009). Runco (2009b) 

poudari, da je pri definiranju ustvarjalnega talenta, ki je kompleksen, treba vključiti različne 

stvari, saj en sam prediktor ali značilnost ni dovolj. Ustvarjalnost je interakcija med 

zmožnostjo, procesom in okoljem, v katerem posameznik ali skupina ustvari opazen izdelek, 

ki je nov in uporaben v socialnem kontekstu (Plucker, Beghetto in Dow, 2004, v Kaufman 

idr., 2012). Ustvarjalnost je lahko definirana tudi kot videnje stvari na nove načine (Higgins in 

Morgan, 2000, v Economidou Stavrou, 2012). Omeniti velja, da v mnogih raziskavah 

ustvarjalnost ni natančno opredeljena. Plucker, Beghetto in Dow (2004, v Kaufman idr., 2012) 
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so s ključno besedo »ustvarjalnost« izbrali 90 različnih člankov, ki so bili objavljeni v elitnih 

revijah s tega področja. V le 38 % vseh člankov je bilo eksplicitno opredeljeno, kaj je 

ustvarjalnost. 

S. M. Reis in Renzulli (2009) ugotavljata, da proučevanje ustvarjalnosti pogosto poteka 

znotraj ene od štirih kategorij definicij: ustvarjalna oseba, ustvarjalni proces, ustvarjalni 

izdelek ali okolje. Ustvarjalna oseba ima navadno visoko stopnjo ustvarjalnega potenciala, ki 

se izraža v ustvarjalnih izdelkih. V razpravah v literaturi so značilnosti ustvarjalnega izdelka 

navadno originalnost, elaboracija, novost pa tudi družbena koristnost. Mnogi raziskovalci 

definirajo ustvarjalni izdelek kot nekaj novega, kar je bilo ustvarjeno namenoma. Ustvarjalno 

okolje je običajno opisano ali kot družbeni ali kot psihološki kontekst, nujen za razvoj 

ustvarjalnosti. 

Izhodišče proučevanja ustvarjalnosti mnogih avtorjev predstavljajo različni modeli 

ustvarjalnosti, ki vpeljujejo temeljno terminologijo in osnovne predpostavke. Predstavljeni 

bodo nekateri najbolj odmevni modeli; kot bomo videli, so nekateri zastavljeni bolj statično, 

drugi kot proces.  

Wallas je v letu 1926 predlagal štiristopenjski model za opisovanje procesa ustvarjalnosti, ki 

vključuje stopnjo priprave, inkubacije, iluminacije in verifikacije (Huang, 2009a). 

Na področju proučevanja ustvarjalnosti, predvsem z uporabo Guilfordovih in Torranceovih 

testov ustvarjalnega mišljenja, obstajajo multifaktorski, enofaktorski in dvofaktorski modeli. 

Guilford je v svojih faktorskih analizah v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

opisal splošni faktor divergentne produkcije kot ustvarjalni proces. Sestavil je Model strukture 

intelekta, ki ima tri dimenzije: proces, vsebino in produkt. Nekaj avtorjev je odkrilo, da testi 

obeh omenjenih avtorjev (Guilford in Torrance) merijo zgolj eno dimenzijo ali en splošni 

faktor. Kim je s sodelavci ugotovil, da je dvofaktorski model ustreznejši od modela, ki 

vsebuje en splošni faktor. V dvofaktorskem modelu je govora o »inovativni« in 

»prilagodljivi« ustvarjalnosti. Ugotovljeno je bilo, da ustvarjalnost sestoji iz dveh ločenih 

elementov, originalnosti in prilagodljivosti. Poleg originalnosti, ki ni zadosten pokazatelj 

ustvarjalnosti, so potrebni še družbena vrednost, estetsko ugodje in primernost (Kim, 2009b).  

Torrance (1979) je oblikoval model ustvarjalnega vedenja, ki vsebuje sposobnosti, znanje in 

motivacijo. Po modelu se morajo omenjena področja ustrezno prekrivati. Šele v tem primeru 

pride do ustvarjalnega vedenja. V literaturi zasledimo zanimivo ugotovitev, da je ustvarjalnost 
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lahko tudi naučena. Huang (2009b) navaja, da je leta 1972 Torrance proučil kar 142 študij v 

zvezi s treningom oz. razvijanjem ustvarjalnosti pri otrocih. Rezultati so pokazali, da je bilo 

od teh »uspešnih« skupno 72 % raziskav, kar nakazuje, da se ustvarjalnosti da naučiti. 

Najuspešnejši poskusi so vključevali tako kognitivno kot tudi emocionalno funkcioniranje, 

dane so bile možnosti za vključitev, vajo in interakcijo z drugimi. 

Model ustvarjalnosti T. M. Amabile sestoji iz treh faktorjev: področno-relevantne 

sposobnosti, ustvarjalno-relevantne sposobnosti ter motivacija za opravljanje nalog in 

sodelovanje na področju znanja (Huang, 2009a). 

Huang (2009a) opiše multidimenzionalni, interaktivni procesni model človekove 

ustvarjalnosti, katerega avtorji so Alexander, Parsons in Nash. Model vsebuje štiri 

predpostavke konstrukta ustvarjalnosti: 1. povezanost, nerazcepljenost (ne govorimo o tem, 

ali so ljudje ustvarjalni ali ne, pač pa o stopnjah in različnosti, raznovrstnosti ustvarjalnosti ter 

o značilnostih, 2. je dinamičen, interaktivni in multidimenzionalni proces (manifestacija 

ustvarjalnosti vključuje veliko interakcij med različnimi faktorji med posameznikom in 

okoljem), 3. lahko vsebuje namero, zahteva zavest (povezava med afektom in ustvarjalnostjo 

je glavna tema v razumevanju procesa ustvarjalnosti) in 4. je intelektualni proces višjega reda 

(vključuje kognitivne sposobnosti: divergentno mišljenje, sposobnosti prenosa, občutljivost za 

problem in njihovo odkrivanje, tendenca k alternativnim rešitvam, sposobnosti uvida in 

sinteze, sposobnosti vrednotenja). Štiri komponente tega modela, katerih interakcije 

predstavljajo osnovo za ocenjevanje testov in rabe teorije ustvarjalnosti ter jih lahko 

pojmujemo kot raziskovalne domene, so: 

– biološke komponente, ki vključujejo genetiko, nevrologijo, anatomijo in psihologijo; 

– psihološke komponente, ki vključujejo osebnost, motivacijo in emocionalno ugodje; 

– sociološke komponente, ki vključujejo družbo, kulturo in ekonomijo; 

– komponente konceptualnega znanja (vso tiho in eksplicitno znanje o specifičnem 

konceptu ali ideji) in komponente splošnega strateškega znanja (sklepanje, reševanje 

problemov, samoregulacijski procesi). 

Zadnji predstavljeni model nam je še posebej zanimiv, ker je vsebinsko bogat, kompleksen, 

nakazuje na več mogočih vidikov proučevanja ustvarjalnosti in v nasprotju od večine prej 

predstavljenih modelov ustvarjalnost v njem ni predstavljena zgolj statično, ampak kot 

intelektualni proces višjega reda, ki lahko vsebuje namero in zahteva zavest.  
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Ustvarjalni proces na splošno lahko definiramo kot skupek kognitivnih ali mentalnih 

procesov, ki določajo produkcijo novih in hkrati uporabnih idej. Namesto hkratne obravnave 

so se psihologi v svojih raziskavah pri razlagi ustvarjalnega procesa večinoma osredotočali 

zgolj na posamezne faktorje, ki vplivajo nanj: faktorji pozornosti, motivacijski faktorji in 

faktorji sposobnosti. Prihodnji razvoj v razumevanju ustvarjalnega procesa bo zahteval 

integrativni pristop k proučevanju determinant ustvarjalnosti (Chamorro-Premuzic, 2009). 

Ustvarjalnost se v literaturi obravnava tudi v razmerju do inteligentnosti. B. Sriraman in Y. 

Kyymaz (2009) v svoji razpravi v zvezi z razmerjem med ustvarjalnostjo in inteligentnostjo 

navajata, da obstaja splošno strinjanje glede prekrivanja med konstruktom ustvarjalnosti in 

inteligence. Ni mogoče biti ustvarjalen, ne da bi bil inteligenten, lahko pa je nekdo 

inteligenten in hkrati ne nujno ustvarjalen. Raziskave so pokazale zmerno povezanost med 

ustvarjalnostjo in inteligenco (Huang, 2009a).  

 

V literaturi zasledimo številne značilnosti ustvarjalnih oseb: 

– Fleksibilnost. Fleksibilnost oz. prilagodljivost je zmožnost odkrivanja različnih, a hkrati 

primernih oziroma smiselnih idej (Guilford, 1986). 

– Fluentnost. Fluentnost je sposobnost produciranja številnih idej (Kim, 2009c) oz. 

sposobnost odkrivanja velikega števila rešitev (Guilford, 1986). 

– Originalnost. Originalnost oz. izvirnost je sposobnost odkrivanja in produciranja novih, 

nenavadnih in domiselnih, duhovitih in asociativno oddaljenih idej ali rešitev (Guilford, 

1986). Originalnost pomeni novo ali nenavadno vedenje in ideje. Originalnost je potrebna 

za ustvarjalnost. Raziskave podpirajo obstoj visokih korelacij med originalnostjo in 

fluentnostjo pri večini merjenj ustvarjalnosti. Merjenja originalnosti po navadi 

napovedujejo ustvarjalno vedenje bolj natančno kot merjenja fluentnosti. Preko fluentnosti 

se povečuje priložnost produciranja originalnih idej (Kim, 2009c). 

– Divergentno mišljenje. Po Runcu (2009b) divergentno mišljenje predstavlja potencial za 

ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov. Ni sinonim za ustvarjalno vedenje, je pa 

dokazano, da se ga z njim da dobro ocenjevati. Divergentno mišljenje se da najbolje 

definirati kot nasprotje konvergentnemu mišljenju. Konvergentno mišljenje se ocenjuje s 

pravilnostjo odgovora. Odgovori pri nalogah, ki zahtevajo divergentno mišljenje, pa so 

lahko zelo različni, številni in originalni. Poleg originalnosti, ki je nujna za divergentno 
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mišljenje, so pomembne tudi druge značilnosti, kot sta: idejna fluentnost (številne ideje ob 

posameznih vprašanjih) in fleksibilnost (število kategorij ali tem v idejnem nizu). 

– Ustvarjalno reševanje problemov. Na področju ustvarjalnosti govorimo tudi o ustvarjalnem 

reševanju problemov (Kim, 2009a), ki zahteva določene spretnosti, gre pa v bistvu za 

presežek običajnega oz. za produciranje izrednega, posebnega, nenavadnega, za originalne 

rešitve. Pred začetkom reševanja problemov je potrebno določeno široko in podrobno 

strokovno znanje o neki stvari ter tudi trdna motivacija in sposobnost preseči osebne 

izkušnje in znanje. N. B. Hertzog (2009) reševanje problemov opiše kot proces uporabe 

kompleksnega niza miselnih sposobnosti za razrešitev ali dokončanje naloge. Ta proces 

vključuje tako divergentno kot konvergentno mišljenje. Spretnosti reševanja problemov 

pogosto vključujejo fluentnost, fleksibilnost, originalnost in elaboracijo (obdelavo) idej. 

Guilford (1986) poleg omenjenih navaja še nekatere druge sposobnosti, ki so potrebne za 

ustvarjalno mišljenje: občutljivost do problemov, sposobnost sinteze, analitične sposobnosti, 

redefinicija, sposobnost ponovne definicije, sposobnost hkratnega ravnanja s številnimi 

idejami in sposobnost vrednotenja. 

Obravnava kaže, da je ustvarjalna osebnost lahko zelo kompleksna. Poleg do zdaj 

predstavljenih ključnih značilnosti ustvarjalnih oseb se v literaturi pojavljajo še številne druge 

značilnosti. Prikazana terminološka pestrost pojmov lahko služi tudi iskanju asociacij z 

lastnimi pedagoškimi izkušnjami. 

S. M. Conrad (2009) navaja nekaj pomembnih avtorjev, ki so proučevali značilnosti 

ustvarjalne osebnosti: Feist; Ivcevic in Mayer; Dacey in Lennon; Vervalin; Stein; Barron; 

Amabile; Csikszentmihalyi. V delih teh avtorjev se znotraj skupine ustvarjalnih ljudi 

pojavljajo najrazličnejše osebnostne značilnosti, kot so: odprtost za nova doživetja, 

manjobičajnost, skrbnost, zadovoljstvo s samim seboj, samozavest, dominantnost, sovražnost, 

ambicioznost, impulzivnost, kreativna vloga, vztrajnost, sposobnost delati z intenzivno 

energijo na specifičnem področju učenja v daljšem časovnem obdobju, tveganje, divergentno 

mišljenje, notranja motivacija, toleranca za dvoumnost, sposobnost razmišljanja izven 

okvirjev, sposobnost predstave, kako uporabljati stvari izven njihovega osnovnega namena, 

fleksibilnost, nagnjenost k neredu in kompleksnosti, pripravljenost za odlašanje 

nagrade/užitka, neodvisnost od stereotipov o spolni vlogi, zmožnost prenašanja frustracij, 

premagovanja ovir, pogum za nadaljevanje kreativnih prizadevanj kljub posledicam, estetska 
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občutljivost, samozadostnost, potreba po redu, intuitivnost, samozavest, radovednost, 

empatičnost, neodvisno mnenje. Poglejmo še nekaj opredelitev, ki kažejo na pestrost 

značilnosti ustvarjalne osebnosti. Ustvarjalnost domnevno zahteva spajanje šestih različnih, a 

medsebojno povezanih področij: intelektualne sposobnosti, znanje, stili mišljenja, osebnost, 

motivacija in okolje (Sternberg in Lubart, 1999, v Tafuri, 2006). Po Eysenckovi teoriji (1995, 

v Makarovič, 2002) struktura ustvarjalne osebnosti vsebuje osem skupin sposobnosti in 

lastnosti: inteligentnost, divergentna produkcija, senzorika, motorika, odprtost, moč jaza, 

nevrotizem in psihotizem ter introvertiranost. Gardner (1995) je ustvarjalnega posameznika 

opredelil tako, da je definicija usklajena z njegovo definicijo inteligence. »Ustvarjalen 

posameznik je nekdo, ki redno rešuje težave ali narekuje značilnosti izdelkov na nekem 

področju in čigar delo razgledani člani danega polja obenem priznavajo kot novo in 

sprejemljivo.« (str. 20) Kernberg pravi, da »ustvarjalnost zahteva veliko sposobnosti biti 

pristen, sproščen notranjih vzgibov in veliko spontanosti /…/. Tako je nagnjenje k igrivosti pri 

večini umetnikov in drugih ustvarjalnih ljudeh nekaj čisto naravnega in pristnega. Igrivost je 

zanje hkrati prava velika sprostitev in način, kako si opomoči od velikega, izčrpavajočega 

ustvarjalnega napora« (Kroflič, 2002, str. 69). 

Izpostavimo še, da je v povezavi z ustvarjalnostjo in nadarjenostjo že dolgo pomembna 

variabla tudi družinsko ozadje, vendar je vpliv družine težko določiti. Ustvarjalne družine 

posamezniku zagotavljajo več priložnosti za učenje in tudi visoka, vendar realna 

pričakovanja, cilje, vrednote, večjo podporo, spodbude in boljše možnosti, usmerjajo razvoj 

ustvarjalnega posameznika. Ustvarjalne družine so kot nekakšen odprt, dinamičen, 

interaktivni sistem (Reilly, 2009); v ustvarjalnih družinah vidimo pomembne razvojne 

prednosti, ki vplivajo na razvoj in izraženost ustvarjalnosti. 

Ocenjevanje ustvarjalnosti posameznika in njegovih ustvarjalnih dosežkov je kompleksno. 

Vključuje teste, ček liste osebnosti in kognitivnih karakteristik, opazovanja vedenja in presoje 

ustvarjalnih dosežkov (Piirto, 2009). Najboljše ocenjevanje ustvarjalnosti na določenem 

področju so običajno kolektivne presoje ustvarjalnih produktov s strani priznanih 

strokovnjakov s področja (Kaufman idr., 2012). Pri proučevanju ustvarjalnosti otrok v 

šolskem obdobju ne zasledimo raziskovalnega pristopa, ki bi bil oblikovan apriori za dečke ali 

deklice, vselej gre za enotno obravnavo glede na spol. Nasprotno velja za proučevanje 

ustvarjalnosti v odraslem obdobju; S. M. Reis (2009a) navaja, da je večina raziskav visoke 
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ustvarjalnosti in produktivnosti v odraslem obdobju usmerjenih na moške ter da so moški na 

tem področju uspešnejši od žensk. 

 

Kontekst obravnave ustvarjalnosti zožimo na glasbeno ustvarjalnost, ki sodi v širok spekter 

področij človekove ustvarjalnosti. 

Nekateri avtorji (Balkin, 1990, Hickey in Webster, 2001, Webster, 1990, Wiggins, 1999b, v 

Economidou Stavrou, 2012) navajajo, da je ustvarjalnost izraz na področju glasbenega 

izobraževanja, ki je bil pogosto zlorabljen, zmedeno uporabljen in napačno razumljen ter je 

izgubil velik del svojega pomena in moči. Iz predstavljenega pojmovanja bo razvidno, da se 

ustvarjalnost na glasbenem področju lahko nanaša na: proces (Haroutounian, 2009a), 

dejavnosti (Haroutounian, 2009a; Humphreys, 2006, v Economidou Stavrou, 2012; Pucihar, 

2014), sposobnost (Padula, 2009a), izdelke (Runco, 2009a) oz. dosežke (Sicherl Kafol, 2004), 

metodo učenja (Sicherl Kafol, 2004), aktivnosti in naloge (Padula, 2009a), mišljenje 

(Haroutounian, 2002, v Economidou Stavrou, 2012; Webster, 1996). 

J. Haroutounian (2009a) opredeli glasbeno ustvarjalnost kot proces glasbenega ustvarjanja, ki 

vključuje notranjo realiziranje in interpretativno manipuliranje z zvokom ter komuniciranje z 

drugimi v edinstveni smeri. Na zgodnji stopnji glasbenega učenja je glasbena ustvarjalnost 

opazna preko glasbene improvizacije ali igranja. Tekom glasbenega razvoja se ustvarjalnost 

realizira preko glasbene improvizacije ali skladanja oz. skladateljske dejavnosti, 

interpretativno preko glasbene izvedbe, nadalje pa vključuje ustvarjalno poslušanje in kritiko. 

J. Haroutounian, Sloboda in Webster se po navedbah avtorice strinjajo, da je ustvarjalna 

interpretacija pri glasbeni izvedbi, poslušanju in kritiki sestavni del profila glasbenega talenta. 

A. Padula (2009a) glasbeno ustvarjalnost definira kot sposobnost, preko katere osebe lahko 

izražajo njihov lasten, oseben odnos s področjem zvoka, uporabljajo sposobnosti mišljenja, 

telesa in duše. Najdemo jo lahko v vseh aktivnostih, povezanih z ustvarjanjem/produciranjem 

glasbe, kot so: poslušanje, izvajanje, dirigiranje, prirejanje, skladanje itd. Glasbeno nadarjeni 

in talentirani ljudje imajo visoko stopnjo te sposobnosti – Gardner to definira kot glasbeno 

inteligenco, katere en vidik je glasbena ustvarjalnost. Večina ljudi ima kapaciteto za 

ustvarjanje glasbe in to glasbeno sposobnost je treba razvijati že zelo zgodaj. Večina 

raziskovalcev meni, da se glasbena ustvarjalnost lahko vzgaja, večina glasbenih sposobnosti 

(kot npr. sposobnost izvedbe ali uglasbitve dela, sposobnost glasbene improvizacije) pa je bolj 
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povezana s ponujenimi priložnostmi v okolju, glasbenim poukom, kot pa s talentom. 

Dandanes je preseženo mišljenje, da se glasbena ustvarjalnost lahko izraža v glavnem preko 

skladanja in improvizacije. Glasbeni pedagogi trdijo, da je ustvarjalnost v središču vseh 

glasbenih aktivnosti in se nahaja v različnih vrstah nalog: poslušanje, analiziranje, 

ocenjevanje glasbe, izvajanje, improvizacija in skladanje. Pri ustvarjalnem poslušanju, 

analiziranju in ocenjevanju gre za aktivno vključenost v odkrivanje, primerjavo in 

ocenjevanje ritmičnih, melodičnih in harmonskih elementov, glasbenih struktur, stilov itd. Pri 

izvedbi posamezniki lahko izražajo ustvarjalnost preko osebnih odločitev na mnogih 

področjih, npr. pri dinamiki, tempu, agogiki, zvočni barvi, okraskih. Pri improvizaciji in 

skladanju posamezniki kažejo ustvarjalnost pri izbiri elementov, skladnih njihovemu 

teoretičnemu znanju in praktičnim izkušnjam, ki jih združijo na nove načine: ritmični in 

melodični vzorci, ponavljanje in variacije, tonalna stabilnost, glasbena oblika in stil itd. 

Ustvarjanje je aktivna metoda (glasbenega) učenja pri vseh glasbenih dejavnostih. Preko 

ustvarjalnosti učenci odkrivajo izrazne prvine glasbe, pridobivajo glasbene izkušnje ter 

znanja. Skozi ustvarjalno učenje otrok spontano in postopno oblikuje lastne glasbene vsebine 

(pevske in inštrumentalne izmišljarije, poustvarjalne interpretacije glasbenih vsebin, likovno, 

besedno in gibalno izražanje glasbenih doživetij in zaznav). Lastno doživljanje in 

(pre)oblikovanje zvočnega gradiva otrok izraža v ustvarjalnih dosežkih, ki so nove 

kombinacije znanih glasbenih elementov (ki odsevajo raven otrokovega glasbenega mišljenja) 

ter čustvenega in kritičnega odnosa do glasbe (Sicherl Kafol, 2004). V glasbenem 

izobraževanju se glasbena ustvarjalnost nanaša na dejavnosti kompozicije in improvizacije ali 

pa pomeni želeni način razmišljanja (Pucihar, 2014). I. Pucihar (2014) izpostavi, da »učni 

načrti za pouk inštrumenta v glasbeni šoli med vzgojno-izobraževalna področja sicer 

vključujejo tudi razvoj glasbene ustvarjalnosti, vendar je uresničevanje le-te odvisno od 

odgovornosti, znanj, stališč, presoje, ustvarjalnosti in naravnanosti v ustvarjalnost 

posameznega učitelja« (str. 4). Dodajmo, da je po Elliottu (1995) glasbena ustvarjalnost (in 

njen razvoj) odvisna tudi od angažiranih učencev, dovzetne klime, iskanja glasbenih 

priložnosti, učenčeve analize dosežkov, časa, motivacije. 

Webster (1990, v Economidou Stavrou, 2012) predlaga, da bi zaradi številnih definicij in 

uporabe besede »ustvarjalnost« v mnogih kontekstih bilo bolj smotrno uporabljati izraz 

»ustvarjalno mišljenje«. Po J. Haroutounian (2002, v Economidou Stavrou, 2012) ustvarjalno 

mišljenje vključuje naslednje značilnosti: fluentnost idej in rešitev, fleksibilnost pri gledanju 
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na temo iz različnih perspektiv, izvirnost v smislu zmožnosti za ustvarjanje lastnih idej in 

sposobnost širjenja in nadaljnjega razvoja teh idej. 

Webster (1996) je za prikaz in razlago ustvarjalnega mišljenja oblikoval model ustvarjalnega 

mišljenja v glasbi. Domišljijo poimenuje glasbena fantazija – intelektualna sposobnost 

mišljenja »v tonu«, kjer gre v bistvu za divergentno mišljenje. Avtor v modelu ustvarjalno 

mišljenje predstavi kot dinamičen duhovni proces, ki se izmenjuje med divergentnim 

(domišljija) in konvergentnim (opirajoč se na resničnost) mišljenjem. Kompozicijo, nastop, 

improvizacijo in analizo (pisno in slušno) imamo na začetku ustvarjalnega mišljenja kot cilje 

ali težnje (intencije) ustvarjalca, hkrati pa so tudi končni produkti ustvarjalnosti. Intencije 

šoloobveznega otroka so navadno omejene znotraj trenutnega izobraževalnega sistema. Pri 

vsakem rezultatu intencije pride med ustvarjalnim procesom do razlik, ampak notranje 

funkcije procesa so verjetno precej podobne. V procesu ustvarjalnega mišljenja je pomemben 

skupek več sposobnosti. Zajema fleksibilnost (področje glasbenega izražanja v smislu 

dinamike, tempa in metruma), originalnost (nenavadnost izražanja), strokovnost, estetsko 

občutljivost, razumevanje pojmov. Poleg omenjenih variabel ustvarjalni proces omogočajo še 

nekatere druge, ki niso glasbene: prevzemanje odgovornosti, spontanost, odprtost, 

bistroumnost, usmerjenost razpoloženja in preference k zapletenosti. 

Rezultat glasbenoustvarjalnega procesa je glasbenoustvarjalni dosežek ali izdelek, ki mora biti 

originalen. J. Tafuri (2006) pravi, da glasbena novost mora biti originalna. V splošnem 

ustvarjalnost pomeni delo in proces izdelave nečesa novega. Na področju razvoja lahko 

novost pomeni, da je otrok namerno nekaj izdelal (izumil, iznašel) prvič, ne da bi pri tem 

kopiral, ponavljal ali posnemal. Gre za novost z avtorjevega vidika. 

Ustvarjalni izdelki so vedno originalni, če niso, niso ustvarjalni. Poleg originalnosti pa so 

potrebne tudi efektivnost, primernost, ustreznost. Torej, ustvarjalni izdelki morajo biti tako 

originalni kot tudi efektivni. Vendar se poraja vprašanje: »Efektivni za koga?« (Runco, 

2009a). To vprašanje nakazuje na problematičnost ocenjevanja in vrednotenja ustvarjalnih 

izdelkov, ki ga J. Piirto (2009) preferira; namesto odkrivanja ustvarjalne sposobnosti, ki ima 

mnogo zablod, avtorica predlaga identifikacijo specifičnega (ustvarjalnega) talenta, ki je 

odkrit preko posameznikovih izdelkov. 

Pristopi k ocenjevanju glasbene ustvarjalnosti so lahko različni. Do osemdesetih let prejšnjega 

stoletja se je na področju glasbene ustvarjalnosti pojavilo zgolj nekaj testov. Na podlagi 
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predstavljenih testov v delu Rojka (1981) ugotavljamo, da se je predmet merjenja testov na 

področju ustvarjalnosti nanašal na: sposobnost improvizacije (Stumpf, Mjoen, Wagner), 

sposobnost igranja po posluhu (Mjoen, Revesz), sposobnost komponiranja (Mjoen), 

produktivno fantazijo, ustvarjalnost (Revesz) in dokončanje kratkih melodičnih fraz (Gaston).  

Webster (1994, v Hickey in Lipscomb, 2006) je sestavil test Merjenje kreativnega mišljenja v 

glasbi, pri katerem se zahteva igranje oz. improviziranje ob domiselnih, fantastičnih scenah. 

Pri tem se ocenjujejo: ekstenzivnost (težnja po razširjanju), obsežnost, fleksibilnost, 

originalnost, skladnja in splošna glasbena ustvarjalnost.  

M. Hickey in Lipscomb (2006) navajata primer ocenjevanja učenčevih ustvarjalnih produktov 

z uporabo tehnologije (računalnik, program, klaviature), o uporabi katere so bili predhodno 

poučeni. V raziskavi sta avtorja analizirala skladbe 86 petošolcev, vključenih v projekt 

glasbene ustvarjalnosti. Iz Lomaxove ocenjevalne lestvice iz leta 1962, ki vsebuje 37 

elementov, sta izbrala, preoblikovala in opazovala 13 elementov: teksturo, ritmično 

koordinacijo, ritmično strukturo, melodični lok, glasbeno obliko, dolžine fraz, število fraz, 

položaj zaključnega tona, obseg intervalov, tremolo in poudarke. Na podlagi rezultatov sta 

primerjala dve skrajni skupini učencev: skupino 7 učencev z najbolj nenavadnimi, drugačnimi 

skladbami in skupino 79 učencev z bolj podobnimi skladbami. Največ razlik se je pokazalo 

pri melodičnih značilnostih pa tudi pri ritmičnih in dinamičnih značilnostih (poudarki). 

Specifične glasbene značilnosti »drugačne« skupine so bile: svobodna ritmična struktura, 

skladbe z močnim poudarjanjem ali skoraj brez poudarjanja, inovativno dodajanje gibanja 

melodičnega loka šablonski ritmični podlagi, prevladujoča uporaba poltonov in velikih 

intervalov (kvarta, kvinta), raje neponavljanje kot variacije ter daljša dolžina fraz. 

T. M. Amabile (1983, v Hickey in Lipscomb, 2006) predlaga konsenzualno tehniko 

ocenjevanja kvalitete umetniških izdelkov, ki so rezultat kreativnega prizadevanja, truda. 

Avtorica zavzema stališče, da je nemogoče oblikovati objektivne kriterije, zato je po njenem 

mnenju najbolj veljavno ocenjevanje strokovnjaka z ustreznega področja. Pri izbiri nalog 

morajo biti izpolnjeni trije pogoji, in sicer naloga se mora končati z jasnim izdelkom ali 

odgovori, uporabnimi za ocenjevanje, naloga mora dopuščati fleksibilne in neobičajne 

odgovore in naloga ne sme biti preveč odvisna od posebnih sposobnosti zaradi razlik v njihovi 

razvitosti pri posameznikih.  
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M. Hickey (2000, v Hickey in Lipscomb, 2006) je ugotovila, da so najbolj zanesljivi 

ocenjevalci ustvarjalnosti pri otrokovem skladanju učitelji glasbe, ki so učencu blizu, in ne 

profesionalci. M. Hickey (2001) je primerjala še zanesljivost ocen med skupino skladateljev, 

glasbenih teoretikov, učiteljev inštrumenta, učiteljev, ki kombinirano poučujejo inštrument in 

zbor ali glasbo, učiteljev na elementarni stopnji izobraževanja z nekaj izkušnjami z zborom, 

skupino učencev 7. razreda in skupino učencev 2. razreda. Kot najbolj zanesljivi ocenjevalci v 

raziskavi so se izkazali glasbeni učitelji, ki poučujejo otroke glasbo in zbor (koeficient 

zanesljivosti 0,81). Koeficient zanesljivosti vseh skupin je 0,50 ali več, razen pri skupini 

skladateljev (0,04), kar kaže na to, da njihove ocene niso zanesljive. 

 

Obravnavo glasbene ustvarjalnosti usmerimo še na glasbeno improvizacijo, ki je aktualna 

tema znotraj področja. 

Improvizacija je vključena v Model razlikovanja nadarjenosti in talenta v glasbi (McPherson 

in Williamon, 2006), v katerem spada med vrste glasbenega talenta. Haverkaate (1994) 

ugotavlja, da improvizacijski modeli temeljijo na štirih orientacijskih točkah: občutek za 

ritem, občutek za mero, občutek za melodijo in občutek za obliko.  

V ožjem smislu gre pri glasbeni improvizaciji za izvajalsko tehniko ustvarjanja, izmišljanja 

oz. izvajanja glasbe brez predhodne priprave, to je na podlagi trenutnega navdiha. Poglejmo 

nekaj opredelitev glasbene improvizacije. 

Beseda improvizacija je samostalnik; njegov nastanek je povezan z glagolom improvizirati, to 

pa pomeni »posredovati, poustvarjati kaj brez priprave, načrta« (SSKJ, 1997). Improvizacija 

je način muziciranja, pri katerem se glasbene misli in ideje med nastajanjem ali takoj zatem 

udejanjijo in dozorijo v zvenečo glasbeno obliko (Eckhardt, 1996). T. Umemoto (1997) 

improvizacijo označi kot prvobitno obliko glasbene ustvarjalnosti. Pimmer (1992) loči osem 

vrst glasbene improvizacije: zvočna, melodična, ritmična, harmonska, nadzorovana, vokalna 

in inštrumentalna improvizacija. O improvizaciji kot o pedagoškem sredstvu Globokar (2002) 

pravi: »Z improvizacijo se da učencu dopovedati, da je mogoče vse, kar je izvedel, celo 

nečiste zvoke, ki so nastali zaradi njegove nenavajenosti in neuspele artikulacije, vključiti v 

glasbeni kontekst, ki dovoljuje sleherni zvočni dogodek, da je le bil nameren. Pri 

improvizaciji se učenec nauči ravnati z glasbenim materialom, ga izbirati, razvijati in se 

izogibati uhojenim potem« (str. 46). 
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Pedagoške izkušnje nam kažejo, da glasbeno talentirani učenci pri glasbeni improvizaciji niso 

nujno izrazito uspešni, tudi zaradi pomanjkanja izkušenj. Sposobnosti glasbene improvizacije 

(kot skupek oz. neka ugodna kombinacija vseh potrebnih sposobnosti in lastnosti) in njihov 

razvoj vidimo kot proces, ki se kaže v učenčevih improvizacijah. Ob ustrezni podpori oz. 

zagotavljanju priložnosti za improviziranje lahko ugodno vplivamo na razvoj sposobnosti 

glasbene improvizacije oz. na uspešnost učencev pri nalogah, ki zahtevajo improvizacijo. 

Weber in R. Weber (1992) predlagata postopek izmišljanja glasbe, ki naj poteka v več fazah: 

uvodna motivacija, faza preizkušanja, faza »intuitivne učinkovite domislice« in faza 

»dodajanje idej«. Motiviranost učencev, pridobljeno v uvodni motivaciji, je treba vzdrževati 

tudi v naslednjih fazah pouka. Kot navaja Ansohn (1992), učenci za ustvarjanje glasbe 

potrebujejo medij, material, spretnosti, izhodiščno točko ter jasen cilj. Največji uspehi pri 

ukvarjanju otrok z improvizacijo nastanejo, če so dane naslednje predpostavke: a) dobra 

zaznavna sposobnost (lahko pomnjenje slišanega, dobro razločevanje in pomnjenje slušnih 

vtisov) v ustreznem glasbenem okolju, b) dar za miselno povezovanje, c) sposobnost tehnične 

reprodukcije, d) metodični napotki (Bresgen, 1973). 

Od splošnih opredelitev preidimo sedaj še na raziskave s področja glasbene improvizacije 

otrok v starostnem obdobju od 6 do 10 let; raziskave večinoma kažejo na razvoj sposobnosti s 

področja glasbene improvizacije v starostnem obdobju od 6 do 10 let. 

Koutsoupidou (2008) je v raziskavi na podlagi Websterovega (1987, 1994) instrumenta za 

merjenje ustvarjalnega mišljenja v glasbi ocenil ustvarjalno mišljenje dveh skupin 

šestletnikov, in sicer pred programom in po njem. Eksperimentalna skupina je bila deležna 

glasbenega pouka, obogatenega z improvizacijo, pouk kontrolne skupine pa ni vključeval 

improvizacije. Ustvarjalno mišljenje učencev je bilo ocenjeno na podlagi njihove sposobnosti, 

da manipulirajo glasbo v smislu štirih glasbenih parametrov: ekstenzivnost (trajanje), 

fleksibilnost (tonske višine, tempo, dinamika), izvirnost in sintaksa (vzorci ponavljanja, potek 

in kontrast). Rezultati so pokazali, da so učenci v eksperimentalni skupini dosegli povprečno 

višje povprečne rezultate ustvarjalnega mišljenja. Statistično pomembna razlika se je pokazala 

pri fleksibilnosti, izvirnosti in sintaksi. 

Paananen (2006) je proučeval razlike med ritmičnimi improvizacijami otrok glede na njihovo 

različno starost. V raziskavo je bilo vključenih 36 otrok, starih od 6 do 11 let. To obdobje 

sovpada s tretjo (dimenzionalno) stopnjo avtorjevega modela glasbenega razvoja, ki vsebuje 
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tri glavne stopnje: 1. senzomotorna stopnja (4–18 mesecev, razvijajo se odnosi med glavnimi 

parametričnimi spremembami zvoka), 2. relacijska stopnja (1,5–5 let, razvijajo se nasprotni 

odnosi med glasbenimi vzorci in znotraj njih) in 3. dimenzionalna stopnja (5–11 let, razvijajo 

se hierarhični odnosi glasbenih struktur). Glede na Caseovo teorijo iz leta 1985 (Case, 1985, v 

Paananen, 2006) vsaka glavna stopnja vključuje tri podstopnje: 1. enosrediščna koordinacija, 

ko se nova struktura lahko uporabi izolirano, 2. dvosrediščna koordinacija, pri kateri gre za 

zaporedno uporabo dveh enot, in 3. dovršena koordinacija, pri kateri sta dve (ali več enot) 

uporabljeni istočasno in vključeni v povezan sistem. Šest do sedem let stari otroci, ki so bili 

zajeti v raziskavo, so večinoma improvizirali ponavljajoče se kombinacije dveh ritmičnih 

motivov, osem- in devetletniki so producirali ločene skupine fraz, deset- in enajstletniki so 

povezovali motivično strukturo z metrumom. Število motivov in motivičnih variacij se 

povečuje s starostjo. Avtor strne ugotovitve v opise treh dimenzionalnih (5–11 let) podstopenj 

ritmične improvizacije pri otrocih: 1. pri improvizaciji je osredotočen na ponavljanje ali 

grupacijo (razvrščanje), izdelki so običajno vrste ponavljajočih se vzorcev, oblika je 

nehierarhična; 2. pri improvizaciji je osredotočen na meter ali na fluentno motivično 

produkcijo, oblika je hierarhična in 3. pri improvizaciji producira kompleksne in metrično 

organizirane ritme, pulz je običajno stabilen in dobro sinhroniziran s tempom (enakomernimi 

udarci) (Paananen, 2006). 

Brophy (2002) je na vzorcu 280 otrok, starih od 6 do 12 let, proučeval melodične, ritmične in 

strukturne značilnosti improviziranih melodij. Otroci so igrali na altovski ksilofon v obsegu 

pentatonike. Rezultati so pokazali, da se ritmične, strukturne in kombinirane značilnosti 

improvizacij izboljšujejo in spreminjajo s starostjo, kar pa ne velja za melodične značilnosti 

improvizacij. Opažene spremembe se kažejo v smislu naravnega razvoja, povečanja števila 

ponovitev in razvijanja motivov, boljše osredotočenosti na pulz, izvajanja ritmičnih vzorcev 

in strukturne organizacije. Razlike med spoloma niso bile ugotovljene. 

Kiehn (2003) je v svoji študiji primerjal glasbeno improvizacijsko ustvarjalnost učencev 2., 4. 

in 6. razreda. Vzorec je vključeval 89 učencev. Rezultati so pokazali statistično pomembno 

nižje rezultate učencev 2. razreda v primerjavi z učenci 4. in 6. razreda. Med učenci 4. in 6. 

razreda statistično pomembne razlike niso bile ugotovljene. Dečki so v raziskavi dosegli 

statistično pomembno višje rezultate kot deklice. Vendar pa avtor opozarja, da je bil vzorec 

(N = 89) premajhen, da bi lahko rezultate posploševali. 
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Delo avtorice J. Tafuri, ki bo predstavljeno v nadaljevanju, presojamo kot dobro vsebinsko 

oporo pri kvalitativnem ali kvantitativnem proučevanju glasbene improvizacije ter tudi kot 

dobro oporo pri pedagoškem delu učiteljev na razredni stopnji poučevanja, predvsem pri 

presojanju, oblikovanju in izvajanju nalog, pri katerih so v ospredju ustvarjalnost, 

improvizacija oz. izmišljanje glasbe, ter tudi pri vrednotenju učenčevih dosežkov. Pedagoške 

izkušnje nam kažejo, da učitelji in študenti razrednega pouka pogosto ne vedo natančno, kam 

usmeriti pozornost pri analizi učenčevih glasbenih izmišljarij, katere so oporne točke ipd. 

J. Tafuri (2006) ugotavlja, da se v raziskavah s področja otrokovega izmišljanja glasbe 

pojavljajo trije tipi nalog: a) navodila za izražanje razpoloženja in izmišljanje glasbe, kot npr. 

»robot«, »sončno je in jaz sem srečen« ipd.; b) navodila se nanašajo na določen strukturni 

vidik, npr. izmišljanje ob začetnem, srednjem ali zaključnem delu skladbe, ali improviziranje 

v posebni obliki, meri, s kontrasti ipd.; c) navodila za izmišljanje pesmi ali dela pesmi na 

pripravljenih inštrumentih. V skladu s temi tipi nalog je avtorica pri vsakem tipu oblikovala 

po dve nalogi: a) »semantika« (pomenoslovje) – izmišljanje skladbe, ki spominja na »starca in 

otroka«, izmišljanje skladbe, ki spominja na »prebujanje«, b) »pravila« – izmišljanje skladbe, 

ki temelji na pravilu alternacije (izmenično petje), izmišljanje skladbe, ki temelji na repeticiji, 

in c) »material« – izmišljanje skladbe ob igranju na pet ploščic ksilofona (od C do G), 

izmišljanje skladbe s tremi različnimi zvoki tamburina. 

J. Tafuri (2006) je v raziskavi 792 improvizacij 132 osnovnošolcev v starosti od 7 do 10 let 

analizirala z vidika strategij skladanja: repeticija, kontrast, alternacija, stopnjevanje, 

pojemanje, fraziranje, variacija in simetrija med frazami. Avtorica podrobno razčleni 

kategorije začetkov in zaključkov. Kategorije začetkov: eksploracija/raziskovanje, 

predstavitev teme, priprava na začetek, postopno naraščanje, postopen začetek, napad 

presenečenja, ustvari vzdušje. Kategorije zaključkov: apoteoza/povzdigovanje, 

retorični/govorniški zaključek, logična sklenitev, povzemanje, zaključni sprint, končevanje po 

pravilu, peklenski hrup, gredoč počasi stran, zadnji udarec, konec v milnem mehurčku, 

prekinitev, umirjanje, pojemanje, zapuščanje v dvomu, neskončen, neprekinjen, ponoven 

začetek ciklusa. Avtorica razčleni tudi uporabo organizacijskih procedur pri improvizacijah 

otrok: ponavljanje ritmičnih ali ritmično-melodičnih vzorcev, ponavljanje ritmičnih ali 

ritmično-melodičnih vzorcev z nekaj variacijami, augmentacija ali diminucija števila not v 

časovni enoti, transpozicija, obrat smeri, prisotnost fraz, fraziranje. Ugotavlja tudi, da naloge 

»pravila« stimulirajo bolj strukturirane, a manj variirane improvizacije, medtem ko naloge 
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»semantika« spodbujajo uporabo različnih procedur do veliko višjih stopenj, nasprotno pa so 

improvizacije nekoliko manj strukturirane.  

Predstavljene številne možnosti in kriterije lahko učitelj kot moderator pouka uporablja pri 

načrtovanju glasbenih dejavnosti, ki bodo temeljile na improvizaciji in bodo učencem 

zagotavljale kvalitetne glasbene izkušnje na področju glasbene ustvarjalnosti. 

Sklenimo obravnavo glasbene ustvarjalnosti z zapisom, da dandanes glasbena ustvarjalnost ne 

sme biti omejena samo na dejavnosti improvizacije in skladanja, ampak jo je treba razširiti na 

celotno paleto ustvarjalnih dejavnosti, ki jih glasbeniki kjer koli izvajajo (Humphreys, 2006, v 

Economidou Stavrou, 2012). 

3.3 Glasbena izvedba 

Izvajalski talent je eden izmed osmih tipov glasbenega talenta v Modelu razlikovanja 

nadarjenosti in talenta v glasbi (McPherson in Williamon, 2006). Glasbena izvedba je 

neločljivo povezana s predanim delom in dosežki ter zgodnjim odkritjem talenta, ki je 

odvisno od hitrega razvoja izvedbenih spretnosti in sposobnosti. Po Slobodi in Ericcsonu 

odločilni faktor glasbenega talenta namesto prirojene glasbene kapacitete sčasoma postane 

premišljena vaja (Haroutounian, 2009a).  

Glasbeno izražanje se nanaša na izvajanje glasbe in se odraža v izvajalskih dosežkih. V našem 

šolskem polju se na razredni stopnji izobraževanja uporablja izraz (glasbena) izvedba (in ne 

performans, ki se nanaša na umetniško odrsko stvaritev, nastop, izvedbo in je bolj značilen za 

gledališko umetnost). Osnovne dejavnosti na področju glasbene izvedbe, ki jih vključuje Učni 

načrt za glasbeno vzgojo (Holcar idr., 2011), so: petje, ritmična izreka, igranje, gibanje in 

ples; področja glasbene izvedbe so: pevsko, inštrumentalno in gibalno-plesno. Preko ciljev 

lahko za posamezna področja glasbene izvedbe izluščimo znanja, spretnosti in izrazne 

kvalitete, ki jih učenci spoznavajo, izvajajo, urijo, oblikujejo, poglabljajo itd. 

Pevsko izvajanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vključuje: sproščeno in doživeto 

petje, posnemanje interpretacije odraslega, glasno/tiho ter počasnejše in hitrejše izvajanje, 

prvine estetskega oblikovanja, pevsko dihanje in jasno izreko, natančno ritmično izreko in 

ritmiziranje, preproste ritmične in melodične vzorce, oblikovanje pevskega glasu, zanesljivost 

petja in izreke, širjenje glasovnega obsega, izboljševanje tehnike petja in intonacije ter 

raziskovanje zvočnih možnosti lastnega glasu in telesa. V drugem vzgojno-izobraževalnem 
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obdobju se na tej osnovi: poglablja zanesljivost petja eno- in dvoglasnih pesmi, razvija nadzor 

glasu, stopnjujejo in izboljšujejo tehnika pevskega dihanja, izgovor in izreka, izboljšuje 

zmožnost pevskega fraziranja z vključevanjem elementov interpretacije, z ritmično izreko 

besedil izvajajo preprosti in zahtevnejši ritmi, prevajajo v ritmične zloge ter predstavijo, 

izvedejo in vrednotijo lastni pevski dosežki (Holcar idr., 2011). 

Inštrumentalno izvajanje oz. igranje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vključuje: 

preproste ritmične in melodične vzorce, spremljanje petja in izreke z lastnimi, otroškimi, 

ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili, urjenje spretnosti igranja na glasbila (drža 

glasbil, usklajevanje gibov), raziskovanje zvočnosti glasbil ter načinov igranja na zvočila in 

glasbila, izvajanje inštrumentalne spremljave in razvijanje občutljivosti za kombinacije 

zvočnih barv, sozvočij in ritma. Nadgradnja navedenega v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju vključuje: spremljavo petja in ritmične izreke z inštrumenti (lastnimi, 

improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi), različne načine igranja na glasbila, ob poslušanju 

posnetka spremljanje poteka skladbe (ali njenega dela) z glasbili, igranje skladbe v 

pentatoniki, igranje samostojne inštrumentalne skladbe ter slovenskih ljudskih plesov (Holcar 

idr., 2011). 

Gibalno-plesno izvajanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vključuje: gibanje ob 

petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe ter plesanje ljudskih plesov. Dalje se v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju z gibanjem in plesom izražajo (zunaj)glasbena doživetja ter 

analitične zaznave o osnovnih glasbenih elementih, poglabljajo predstave o njih ter izvajajo 

rajalne igre in različni plesi (Holcar idr., 2011). 

Sloboda (2000) loči dve glavni komponenti glasbene izvedbe: tehnično in ekspresivno.  

V literaturi se na področju ocenjevanja glasbene izvedbe pojavljajo štiri področja kriterijev: 

tehnika, interpretacija, ekspresija in komunikacija. Tehnika vključuje: fiziološko komponento 

(dihanje, drža telesa, sprostitev – napetost, ravnotežje, koordinacija), fizično komponento 

(zvok, obseg, intonacija, trajanje, telesna koordinacija) in inštrumentalno komponento 

(koordinacija, uravnoteženost in kohezija glasbene zasedbe, točnost, zanesljivost in 

lahkotnost, tok izvedbe, občutljivost za intonacijo). Interpretacija vključuje: avtentičnost 

(razumevanje stila/žanra in ustaljena izvedbena praksa), točnost (temelji na verodostojnem 

branju ali zapomnitvi notnega zapisa in realizaciji ter raziskovanju skladateljeve namere) in 

glasbeno koherentnost (ustrezna izbira tempa, oblikovanje fraze, dinamično niansiranje, 
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občutek za vodenje melodične linije, razumevanje celotne strukture). Ekspresija vključuje: 

razumevanje čustvenega značaja skladbe, prikaz razpoloženja in značaja skladbe, 

komunikacijo strukturalno pomembnih mest in prelomnic v skladbi, občutljivost za 

povezanost med deli znotraj strukture dela, ustrezno uporabo tona in barve (svetlo/temno) in 

dramatičnosti. Komunikacija vključuje: komunikacijo med člani glasbene zasedbe, zaupanje, 

ki se v izvedbi odraža v nameri in prepričljivosti, interes v smislu ohranjanja pozornosti 

publike, prepričljivega zaključka ipd., prikaz ekspresivne, interpretativne in strukturne 

značilnosti izvedene skladbe (McPherson in Schubert, 2004). S. Baum idr. (2004) občutek za 

komuniciranje vključujejo k ekspresivnosti. Kopiez (2002, v Bogunović, 2008) opredeli 

glasbeno komunikacijo kot proces, ki zajema tri vidike udeležencev: vidik izvajalca, vidik 

poslušalca in glasbeni vidik; brez razumevanja teh treh vidikov ni mogoče popolnoma 

razumenti koncepta glasbene komunikacije in procesa ocenjevanja. 

Ocenjevanje glasbenega izražanja je problematično. Kvaliteta izvedbe zagotovo nikoli ne 

more biti točno izmerjena, predvsem zaradi narave glasbenega izvajanja, ki je vedno 

svojstveno, in tudi zaradi težav, povezanih s subjektivnostjo in zanesljivostjo ocenjevalcev ter 

nepoenotenosti o tem, kaj in kako je treba ocenjevati (Bogunović, 2008). Preizkus (avdicija) 

je tradicionalna opora pri odkrivanju in ocenjevanju glasbenega talenta na področju glasbene 

izvedbe in glasbenega izobraževanja (Haroutounian, 2009a). J. Haroutounian (2007, v 

Haroutounian, 2009a) meni, da glasbeno izvedbo lahko ocenjujemo z vidika spretnosti 

izvedbe, tehnike, interpretacije in umetniškega čuta. Široko sprejet obrazec za ocenjevanje 

potencialnega talenta za glasbeno izvedbo, katerega avtorica je J. Haroutounian (2007, v 

Haroutounian, 2009a), vsebuje naslednje kriterije: 

– spretnost izvedbe: natančnost, znaki (ritem, pavze, prstni red, vezaj, artikulacija), spomin, 

lahkotnost izvedbe, samozavest; 

– tehnika: spretnost in lahkotnost, čistost, jasnost, kvaliteta tona, drža, kontrola diha; 

– interpretacija: stilistična primernost, fraziranje, tempo, razpoloženje; 

– umetniški čut: intenziteta, napetost, osredotočenost, ustvarjalna udeležba. 

Menimo, da uporaba predstavljenih kriterijev na razredni stopnji izobraževanja po zahtevnosti 

uporabe presega kompetentnost učiteljev razrednega pouka; ocenjujemo, da je uporaba tako 

podrobnih kriterijev primerna za ocenjevanje glasbenih izvedb in dosežkov v glasbenih šolah 

ter na glasbenih tekmovanjih in nastopih, kjer izvedbo ocenjujejo ustrezno izobraženi in 

usposobljeni strokovnjaki oz. eksperti. 
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Skladno z Učnim načrtom za glasbeno vzgojo (Holcar idr., 2011), ki med splošnimi cilji 

vključuje »spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja« (str. 5), in avtorico O. Denac (2012), ki kot eno izmed pomembnih nalog estetske 

vzgoje izpostavi razvijanje sposobnosti presojanja ali vrednotenja estetskih kvalitet 

(presojanje ali vrednotenje estetskih kvalitet zahteva oblikovane kriterije vrednotenja), 

vpeljujemo termin estetskost, ki po našem mnenju implicitno vključuje tehniko, interpretacijo 

in ekspresijo (McPherson in Schubert, 2004) oz. vse štiri širše kriterije po J. Haroutounian 

(2007, v Haroutounian, 2009a): spretnost izvedbe, tehniko, interpretacijo in umetniški čut. 

Tudi presojanje estetskosti je problematično, kar izhaja iz osnovnega vprašanja: Kaj je 

estetsko? Opozorimo, da estetika kot »veda o lepem«, začenši s Platonom, razvoj estetske 

misli ter razna teoretska spoznanja in dela mislecev in filozofov niso vključeni v obravnavo v 

tem poglavju, saj želimo pojmovanje estetskega glasbenega izražanja za potrebe naše 

raziskave in uporabe na razredni stopnji osnovne šole kar se da poenostaviti. Zato je treba 

termin estetskost prilagoditi našemu namenu z jasno opredelitvijo: 

– O estetskosti glasbenega izražanja (pevskega, inštrumentalnega, gibalno-plesnega) 

govorimo takrat, kadar učenčevo glasbeno izvajanje ali dosežki odražajo visok nivo 

znanja, sposobnosti, spretnosti, tehnike, interpretacije, umetniški čut. 

Predpostavljamo, da je estetskost glasbenega izražanja (pevskega, inštrumentalnega ali 

gibalno-plesnega) pri glasbeno talentiranih učencih visoko nadpovprečno izražena v 

primerjavi z vrstniki. 

Kot posebno kvaliteto glasbenega izražanja vidimo v komunikaciji z občinstvom, ki poteka 

pred in med izvedbo oz. nastopanjem ter po njem. Komunikacija je vključena tudi v 

opredelitev glasbenega talenta (v ožjem smislu), ki po avtorici J. Haroutounian (2009a) 

vključuje sposobnost globokega zavedanja zvokov, notranjega občutenja in manipuliranja z 

zvoki ter komuniciranja z drugimi z osebno interpretacijo. 

Juslin (2003) navaja pet skupin dejavnikov, ki lahko vplivajo na glasbeno izvedbo. Dejavniki 

so povezani z:  

– glasbenim delom (skladba sama, notacijske variante v delu, posvetovanja s skladateljem ali 

skladateljevi pisni komentarji, glasbeni stil/zvrst), 

– inštrumentom (akustični parametri, specifični vidiki: barva, višina itd., tehnična 

zahtevnost), 
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– izvajalcem (strukturna interpretacija, ekspresivna namera v zvezi z razpoloženjem v delu, 

čustveno-ekspresivni slog, tehnična spretnost, motorična natančnost, razpoloženje med 

igranjem, interakcija s soizvajalci, zaznavanje občinstva ali interakcije z občinstvom), 

– poslušalcem (glasbene preference, glasbeno znanje, osebnost, trenutno razpoloženje, stanje 

pozornosti),  

 kontekstom (akustika, zvočna tehnologija, poslušalski kontekst (npr. snemanje, koncert), 

drugi prisotni posamezniki, vizualni izvajalski pogoji, kulturne in zgodovinske zahteve, 

formalno ocenjevanje izvedbe). 

Menimo, da na glasbeno izražanje učencev na razredni stopnji izobraževanja in na razlike v 

dosežkih med posamezniki v svojih skritih bistvih lahko vplivajo številni dejavniki, kot npr.: 

razvitost glasbenih sposobnosti in spretnosti, glasbeno znanje, kvaliteta glasbenega pouka, 

vključenost v glasbene aktivnosti (pevski zbor, igranje inštrumenta, plesna skupina ipd.), 

okolje (družina, starši, vrstniki), kvantiteta in kvaliteta vaje, izkušnje in priložnosti za 

nastopanje itd. 

3.4 Glasbeno znanje 

Poglejmo nekaj primerov pojavljanja znanja v teorijah nadarjenosti in ustvarjalnosti. 

V Model razlikovanja nadarjenosti in talenta (Gagné, 2005) je znanje implicitno vključeno kot 

rezultat učenja in vaje oz. razvojnih procesov, ki potekajo preko dozorevanja, formalnega ali 

neformalnega učenja in vaje; znanje vključuje tudi avtorjeva opredelitev talenta (izrazito 

obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti in znanja …). Procesi oblikovanja znanja so 

prikazani v interaktivnem kontekstu razvoja talenta v Münchenskem dinamičnem modelu: 

sposobnost – dosežek (Heller idr., 2005). Znanje je vključeno v Torranceov (1979) model 

ustvarjalnega vedenja, ki vsebuje znanje, sposobnosti in motivacijo. Na znanje se po 

Guilfordu (1986) nanašajo sposobnosti, ki vplivajo na ustvarjalnost: sposobnost sinteze, 

analitične sposobnosti, redefinicija (sposobnost ponovne definicije) ter sposobnost 

vrednotenja. Znanje ali baza podatkov po avtorjevem mnenju omogoča uresničevanje 

ustvarjalnih sposobnosti, v šolskem in delovnem obdobju pa spodbuja radovednost. Po 

Sternbergu in Lubartu (1999, v Tafuri, 2006) ustvarjalnost zahteva spajanje šestih različnih, a 

medsebojno povezanih področij: znanje, intelektualne sposobnosti, stili mišljenja, osebnost, 

motivacija in okolje. 
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Glasbeno znanje vidimo kot pomembno področje značilnosti glasbenega talenta. Kadar 

govorimo o glasbenem znanju glasbeno talentiranih učencev, mislimo predvsem na znanje, ki 

se nanaša na usvajanje besedišča ter zakonitosti glasbenega jezika oz. glasbene teorije; J. 

Mills in McPherson (2006) uporabljata izraz glasbena pismenost. Po B. Sicherl Kafol (2001) 

je »glasbeno znanje glede na celovitost procesov glasbenega učenja vselej rezultat razvoja 

glasbenih sposobnosti in spretnosti« (str. 96) ter vključuje pojme in glasbeni besednjak. 

Glasbeno znanje in stopnja sposobnosti sta povezana z dolžino formalnega glasbenega učenja 

(Ericsson idr., 1990, v Dai in Schader, 2002).  

Na glasbeno znanje bomo najprej pogledali skozi prizmo obveznega predmeta glasbena 

umetnost. Dalje bomo naš fokus usmerili na glasbeno znanje, ki ga učenci razredne stopnje 

lahko pridobivajo tudi v okviru razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja, in 

sicer pri pevskem zboru (interesna dejavnost) in pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost 

(drugo vzgojno-izobraževalno obdobje). Poleg osnovnošolskega izobraževanja pa poteka tudi 

vzporedno (plačljivo) glasbeno izobraževanje; glasbena šola za učence v starostnem obdobju 

od 6 do 10 let ponuja štiri izobraževalne programe: Izobraževalni program Glasbena 

pripravnica (priporočena starost 6 let), Izobraževalni program Glasba (priporočena starost 7–9 

let), Izobraževalni program Plesna pripravnica (spodnja meja 6 let), Izobraževalni program 

Ples (priporočena starost 9 let). 

Glasbeno znanje v okviru obveznega glasbenega pouka izhaja iz Učnega načrta za glasbeno 

vzgojo (Holcar idr., 2011); pri predmetu glasbena umetnost se usvajanje glasbenega znanja 

vpleta v glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja in je v cilje vključeno 

implicitno ali eksplicitno. V nadaljevanju iz Učnega načrta za glasbeno vzgojo (Holcar idr., 

2011) iz ciljev izluščimo dejavnosti po področjih, posebej za prvo in drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na področju glasbenega izvajanja pridobivanje 

glasbenega znanja poteka skozi številne dejavnosti: petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi; 

posnemanje interpretacije odraslega pri petju; doživeto petje, upoštevanje glasnega, tihega, 

počasnejšega in hitrejšega izvajanja; doživljanje, spoznavanje in poglabljanje prvin estetskega 

oblikovanja pesmi ob petju; urjenje pevskega dihanja in jasne izreke; oblikovanje pevskega 

glasu, poglabljanje zanesljivosti petja in izreke; širjenje glasovnega obsega, izboljševanje 

tehnike petja in intonacije; prepoznavanje, razumevanje in uporabljanje glasbenih pojmov: 
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pevec, solist, pesem, pevski zbor, zborovodja; ritmično izrekanje otroških besedil, izštevank 

in ugank; poglabljanje natančne ritmične izreke besedil, ritmiziranje izbranih besedil; 

prepoznavanje pesmi po njenem ritmu ali melodiji; izvajanje preprostih ritmičnih in 

melodičnih vzorcev z glasom in glasbili ter pogljabljanje glasbenega spomina; spremljanje 

petja in izreke z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili; urjenje 

spretnosti igranja na glasbila (drža glasbil, usklajevanje gibov); raziskovanje zvočnosti glasbil 

in ugotavljanje in opisovanje razlik; raziskovanje zvočne možnosti lastnega glasu in telesa ter 

načinov igranja na zvočila in glasbila; izvajanje instrumentalnih spremljav in razvijanje 

občutljivosti za kombinacije zvočnih barv, sozvočja in ritma; gibanje ob petju, ritmični izreki 

in/ali poslušanju glasbe; plesanje ljudskih plesov; poglabljanje občutka za dvo- in tridobni 

metrum, zaznavanje odnosov med dobo in prvo poddelitvijo; seznanjanje s slikovnim zapisom 

glasbe in njegova uporaba; poglabljanje orientacije v slikovnem zapisu (tonske višine in 

trajanja); zaznavanje odnosov med poudarjeno/nepoudarjeno dobo in prvo poddelitvijo; 

razvijanje zvočne senzibilnosti; sodelovanje pri ustvarjanju in izvedbi glasbene pravljice; 

spoznavanje in uporaba glasbenih pojmov: glasbila, zvok, ton, višji/nižji, glasni/tihi, 

krajši/daljši toni, naraščajoče/pojemajoče, tišina/pavza, znak za ponavljanje, ter izražanje 

zvočne zamisli z njimi; spoznavanje in obisk glasbenih ustanov v bližnji okolici (Holcar idr., 

2011). 

Dejavnosti s področja glasbenega ustvarjanja, preko katerih poteka usvajanje glasbenega 

znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, so: raziskovanje zvočnih barv in izražanje 

zvočnih zamisli z njimi; raziskovanje zvočnosti glasbil ter ugotavljanje in opisovanje razlik; 

zvočno posnemanje stvari, živali, jezikov oz. dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju ter 

naravi; poustvarjanje pesmi, besedil in instrumentalne spremljave; ustvarjanje spremljav in 

zvočnih slik, oblikovanje lastne glasbene zamisli: dopolnjevanje ritmičnih in melodičnih 

vzorcev ter glasbenih vprašanj in odgovorov, melodij na dano besedilo in obratno; izmišljanje 

slikovnih znakov, glasbenih simbolov, njihovo razvrščanje in urejanje v glasbeni slikovni 

zapis zvočnih dogodkov (npr. za oblikovne dele, za posamezne elemente zvoka: barvo, jakost, 

trajanje in višino); ustvarjalno izražanje glasbenih in zunajglasbenih doživetij ter predstav v 

likovni, besedni in gibalni komunikaciji; gibalno izražanje zvočnih doživetij ter glasbenih 

predstav o tonskih trajanjih in višinah, jakosti in barvi tona ter oblikovnih delih; uvajanje v 

vrednotenje ustvarjalnih dosežkov in glasbenih doživetij ter predstav z raznimi 

komunikacijskimi sredstvi in mediji (Holcar idr., 2011). 
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Dejavnosti, povezane s področjem poslušanja, preko katerih poteka pridobivanje znanja v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, so: poslušanje in razmišljanje o zvokih v naravi, 

drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih; doživljajsko poslušanje glasbe za različne 

sestave s programsko in absolutno vsebino; poglabljanje koncentracije, zbranosti in 

pozornosti ter razvijanje slušne zaznave in zvočne senzibilnosti ob poslušanju vokalne in 

instrumentalne glasbe, navajanje na pozorno poslušanje; poglabljanje sposobnosti doživljanja 

ob glasbi ob poslušanju glasbene pravljice; ob poslušanju glasbe izražanje svojih doživetij in 

zaznave glasbenih elementov gibalno-plesno, likovno ali besedno; ob poslušanju 

prepoznavanje, razlikovanje in urejanje zvočne barve glasov/inštrumentov, lastnosti tonov, 

smeri in jakosti gibanja melodije, narave skladbe in izvajalcev; prepoznavanje znanih skladb, 

refrenov v pesmih ter oblikovnih delov skladb; prepoznavanje enakih in različnih glasbenih 

vzorcev ter njihovo sestavljanje v smiselne celote; prepoznavanje pesmi v vokalni in/ali 

instrumentalni izvedbi glede na njen ritem in/ali melodijo; navajanje na uporabo sodobne 

tehnologije; prepoznavanje in uporaba poimenovanja za glasbila, glasbene sestave in oblike: 

trstenke, lončeni bas, harmonika, klavir, violina, violončelo, kitara, harfa, kljunasta flavta, 

trobenta, fagot, boben, pihalni orkester, koračnica, balet, ljudski ples, kolo; prepoznavanje in 

uporaba glasbenih pojmov: skladba, skladatelj, poudarjena in nepoudarjena doba, pevski zbor, 

zborovodja, pesem, kitica, inštrument, orkester, dirigent, ljudska in umetna pesem, pesmarica, 

glasbeni spored, glasbena pravljica, glasbena prireditev, koncert (Holcar idr., 2011). 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju na področju glasbenega izvajanja pridobivanje 

glasbenega znanja poteka skozi številne dejavnosti: petje in poglabljanje zanesljivosti petja 

eno- in dvoglasnih ljudskih ter umetnih pesmi s poudarkom na domači (in manj na tuji) 

ljudski glasbeni zakladnici; razvijanje nadzora glasu, stopnjevanje in izboljševanje tehnike 

pevskega dihanja, izgovora in izreke; izboljševanje zmožnosti pevskega fraziranja z 

vključevanjem elementov interpretacije; izvajanje preprostih in zahtevnejših ritmov z ritmično 

izreko besedil ter prevajanje v ritmične zloge; predstavitev, izvedba in vrednotenje lastnih 

pevskih dosežkov; spremljanje petja in ritmične izreke besedil z inštrumenti (lastnimi, 

improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi); spoznavanje in urjenje v različnih načinih igranja 

na glasbila; spremljanje poteka skladbe ali njenega posameznega dela z glasbili ob poslušanju 

posnetka; igranje skladbe v pentatoniki; igranje samostojnih inštrumentalnih skladb; 

instrumentalno izvajanje slovenskih ljudskih plesov; gibalno in plesno izražanje 

(zunaj)glasbenih doživetij, analitična zaznava o osnovnih glasbenih elementih ter poglabljanje 
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predstave o njih; izvajanje rajalnih iger, plesov ter slovenskih ljudskih plesov in plesov drugih 

kultur ter narodov; izbiranje glasbe za različne priložnosti; uporabljanje notnega zapisa in 

razvijanje osnovne orientacije v notnem zapisu; vzpostavljanje povezave med pisno in zvočno 

podobo glasbe (Holcar idr., 2011). 

Dejavnosti s področja glasbenega ustvarjanja, preko katerih poteka usvajanje glasbenega 

znanja v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, so: dopolnjevanje in ustvarjanje glasbenih 

vsebin ter oblik s petjem in/ali ritmično izreko; pevsko ustvarjanje v različnih tonskih vrstah; 

ustvarjanje eno-, dvo- in večglasnih vsebin ter oblik z ritmično izreko; ustvarjanje enakih, 

podobnih, različnih oblikovnih delov; dopolnjevanje in ustvarjanje različnih glasbenih vsebin 

in glasbenih oblik (pesemska oblika, kanon, rondo, tema, variacija) z inštrumenti; 

inštrumentalno ustvarjanje v različnih tonskih vrstah; gibalno-plesno, likovno in besedno 

izražanje glasbenih in zunajglasbenih doživetij ter predstav; predstavitev, izvedba in 

vrednotenje lastnih dosežkov; izkazovanje osebne angažiranosti za glasbo ter glasbeno 

izražanje (Holcar idr., 2011). 

Dejavnosti, povezane s področjem poslušanja, preko katerih poteka pridobivanje znanja v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, so: poslušanje vokalne, instrumentalne in vokalno-

instrumentalne glasbe (ter ob tem: poglabljanje doživetij in njihovo izražanje glasbeno, 

likovno, besedno in gibalno; poglabljanje zaznave izvajalskih sredstev (pevski glasovi, 

inštrumenti, zasedbe); poglabljanje zaznave izraznih prvin (ritem, melodija, oblika, tempo, 

dinamika, zvočna barva) in oblikovnih značilnosti, poglabljajo koncentracijo, zbranost in 

pozornost); poglabljanje doživljanja in glasbenih predstav ob poslušanju in izvajanju 

vzporednih dejavnosti (gibno-plesno, instrumentalno, pevsko izvajanje, spremljanje glasbenih 

zapisov idr.), ob vnovičnem poslušanju spremljanje poteka skladbe ali posameznega dela z 

lastnimi, ljudskimi ali Orffovimi inštrumenti; ob zbranem poslušanju poglabljanje predstav o 

tonskih trajanjih, višinah, metričnih enotah (taktovski način) in tonalitetah (dur, mol); slušno 

prepoznavanje glasbil po zvočni barvi in razvrščanje v instrumentalne skupine; doživljajsko-

analitično poslušanje eno- in dvoglasne ljudske ter umetne glasbe ter prepoznavanje zvočnosti 

instrumentalnih zasedb, instrumentalnih skupin, zvrsti in žanrov (umetniška, klasična, resna 

glasba, programska in absolutna glasba, zabavna, popularna in plesna glasba, filmska glasba); 

z digitalno tehnologijo izbiranje in poslušanje glasbe ter urejanje zvočnih zapisov; 

razumevanje in uporabljanje glasbenih pojmov (ljudska in umetna glasba; pevski zbor: 

otroški, mladinski, ženski, moški, mešani; pevska skupina, oktet; himna; pevski glasovi: 

sopran, mezzosopran, alt, tenor, bariton, bas; ljudska glasbila (oprekelj, žvegla, stržek, 



78 

 

pokalica, citira in bunkula, cimbale, tamburice); instrumentalne skupine: godala, pihala, 

trobila, tolkala, brenkala, inštrumenti s tipkami, elektronski inštrumenti; orkestrski sestavi; 

manjši sestavi: duo/duet, trio/tercet, kvartet, kvintet, sekstet, oktet, nonet, komorne zasedbe); 

razumevanje in uporabljanje glasbenih pojmov, vezanih na notno opismenjevanje (notno 

črtovje (črte, prostori, pomožne črte), violinski ključ, znak za ponavljanje, končaj; ritem, 

dobo, ritmične zloge, prvo, drugo poddelitev; težko in lahko dobo, takt, taktnico, predtakt; 

enostavni in sestavljeni taktovski načini; solmizacijo, tonsko abecedo, višaj, nižaj, razvezaj, 

celi in poltoni, durovo in molovo lestvico; oznake za interpretacijo izvajanja: dinamiko, 

tempo in agogiko); spoznavanje in obisk glasbenih ustanov: glasbene šole, ljudskih godcev in 

društev, ki se ukvarjajo z ljudsko glasbo, glasbenih prireditev, Slovenske filharmonije ali 

Cankarjevega doma ali SNG (Holcar idr., 2011). 

Glasbeno znanje v okviru neobveznega glasbenega pouka se nanaša predvsem na pridobivanje 

znanja v okviru interesne dejavnosti pevski zbor in neobveznega izbirnega predmeta 

umetnost. 

Pevski zbor kot interesna dejavnost je vključen v razširjeni program osnovnošolskega 

izobraževanja. Petošolci se lahko vključujejo tudi že v »mladinske« pevske zbore, zato v 

nadaljevanju navajamo tudi informativna glasbena znanja za dvo- ali triglasni otroški zbor. 

Glede na Učni načrt za pevski zbor (Žvar, 2003) učenci v okviru enoglasnega otroškega zbora 

(od 6 do 9 let) poleg oblikovanja glasu spoznajo informativna glasbena znanja, kot so: osnove 

ritmične notacije, ploskanje notiranega lažjega ritma, reprodukcija predhodno podanega 

težjega ritma, osnove ritmičnomelodične notacije in prepoznavanje tonskih načinov, 

prepoznavanje durovih in molovih akordov, petje po nakazovanju z roko, petje intervalov, 

ritmične igre vprašanj in odgovorov, opisovanje zvenov na ravni občutenja. Med 

obiskovanjem dvo- ali triglasnega otroškega zbora (od 10 do 15 let) učenci spoznajo 

informativna glasbena znanja, kot so: prepoznavanje zahtevnih ritmov, petje po lažjem 

notnem zapisu, petje kromatičnih postopov, petje pesmi, kjer se združujejo različne tonalitete, 

analiziranje zgradbe melodije, razlikovanje lažjih akordov in intervalov, obvladovanje 

teoretičnih in zgodovinskih izhodišč za spoznavanje pesmi, zavestna uporaba notnega zapisa 

in zahtev interpretacije, poznavanje muzikalnih posebnosti in pomena besedil, opisovanje 

stilnih posebnosti. 
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Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost, ki se bo kot neobvezni izbirni predmet lahko 

izvajal v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (če ga bo šola (lahko) ponudila) in 

vključuje osem področij, učenci glede na Učni načrt za umetnost (Breznik idr., 2013) 

pridobivajo glasbeno znanje na treh z glasbo povezanih področjih. Na področju folklorne 

dejavnosti spoznavajo, poustvarjajo in interpretirajo plesno izročilo, usvojijo različne ljudske 

plese, pripravijo program za javno predstavitev itd. Na področju glasbene ustvarjalnosti se 

učenci med drugim glasbeno opismenjujejo (navajajo se na samostojno orientacijo v 

partiturah, zapisujejo glasbene zamisli). Na področju plesa cilji vključujejo razvijanje plesne 

kulture, sposobnost vrednotenja plesa, spoznavanje telesa, usvajanje osnovnih prvin plesa 

(prostor, energija, čas) ter različne plesne tehnike, estetsko poustvarjanje plesne kompozicije 

na določeno temo ipd. 

Glasbeno znanje v glasbeni šoli lahko učenci, ki so v starostnem obdobju, ki sovpada z 

razredno stopnjo osnovne šole, pridobivajo v okviru izobraževalnega programa Glasbena 

pripravnica ter predmeta nauk o glasbi – predmet v okviru izobraževalnega programa Glasba, 

ki ga obiskujejo vsi učenci.  

Izobraževalni program Glasbena pripravnica temelji na Učnem načrtu za glasbeno pripravnico 

(Gregorc, Sicherl Kafol, Gorjanc, Okoliš in Rigo, 2002). Operativni cilji oz. predlagane 

vsebine, ki jih določa, se vežejo na štiri področja: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje in 

glasbena znanja. Področje glasbena znanja vključuje: razlikovanje med ritmom in mero v 

pesmicah in ritmičnih besedilih, razlikovanje in likovni zapis tonskih trajanj, ločevanje težkih 

in lahkih dob, spoznavanje oznak za dinamiko in tempo (tiho – glasno, naraščanje – 

pojemanje, počasi – hitro), spoznavanje inštrumentov, ki se jih lahko učijo na glasbeni šoli, 

spoznavanje pojmov dolg – kratek, visok – nizek, tiho – glasno, naraščanje – pojemanje, hitro 

– počasi, pohitevanje – zadrževanje, spoznavanje izrazov nastop – koncert, skladatelj – 

skladba, glasbenik, solist, orkester, dirigent, koračnica, uspavanka, ples, melodija, spremljava 

ter utrditev vseh pojmov in izrazov, navedenih v učnem načrtu za predšolsko glasbeno vzgojo. 

Predmet nauk o glasbi je namenjen vsem učencem inštrumentalistom. Za učence, ki se na 

inštrument vpišejo pri starosti od sedem do devet let, se nauk o glasbi izvaja po šestletnem 

programu, pri kasnejšem vpisu pa se lahko izvaja po štiriletnem programu. Učni načrt za nauk 

o glasbi (Kuret idr., 2003d) deli operativne cilje – vsebine na pet področij: solfeggio, izvajanje 
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in interpretacija primerov iz glasbene literature, ustvarjanje, poslušanje, glasbenoteoretična in 

oblikovna znanja. 

Področje glasbenoteoretična in oblikovna znanja v 1. razredu vključuje: spoznavanje lastnosti 

tona (glasnost, trajanje, višina, barva), grafično vizualiziranje tonskih trajanj, tonskih višin ter 

izrazitih oblikovnih elementov, uvajanje v standardni notni zapis, spoznavanje, razumevanje 

in uporabo glasbenih pojmov: ton, zven, šum, notno črtovje, nota, pavza, ritem, melodija, takt, 

taktnica, končaj, znak za ponavljanje, metronom, četrtinka, četrtinska pavza, polovinka, 

polovinska pavza, celinka, celinska pavza, osminka, polovinka s piko, težke in lahke dobe, 

dvo- in tričetrtinski taktovski način, violinski ključ, osnovna vrsta tonov od c1 do c2, 

spoznavanje solmizacijskih zlogov v obsegu ene oktave, spoznavanje izraza za glasnost: forte 

– piano, spoznavanje inštrumentov: violina, kljunasta flavta, klavir, harmonika, kitara, 

triangel, zvončki, tamburin (Kuret idr., 2003d). 

V 2. razredu področje dodatno vključuje: spoznavanje, razumevanje in uporabo glasbenih 

pojmov (basovski ključ, notni zapis v obsegu c–c3, znaka za višanje in nižanje tonov ter 

razveznik, predtakt, osnovni in sestavljeni taktovski načini (dvo-, tri- in štiričetrtinski), 

osminska pavza, celotonska in poltonska razdalja, lestvica, C-dur, G-dur in F-dur), razširitev 

znanja izrazov (za dinamiko: mezzopiano, mezzoforte, crescendo, decrescendo; za tempo: 

adagio, andante, allegro ter oznako za agogiko: ritardando), orientacijo v glasbenem zapisu, 

ugotavljanje ponavljanja, podobnosti in spreminjanja v glasbeni gradnji, grafično in gibalno 

vizualiziranje izrazitih oblikovnih elementov, razširitev znanja o inštrumentih: violončelo, 

kontrabas, flavta, klarinet, trobenta, rog, činele, timpani (Kuret idr., 2003d). 

Znanje se v 3. razredu razširi na: vse durove lestvice in durov tetrakord, durov kvintni krog, 

glasbene pojme (notni zapis v veliki oktavi, tri- in šestosminski taktovski način, četrtinka s 

piko kot punktirana notna vrednost, šestnajstinka in šestnajstinska pavza v prvi in drugi 

poddelitvi, znaki za podaljšanje tonov (pika, ligatura, korona), enharmonski toni, intervali po 

kvantiteti od prime do oktave, po kvaliteti pa čista prima, velika in mala sekunda, velika in 

mala terca, enoglasje, dvoglasje), razširitev znanja izrazov (za dinamiko: pp, ppp, ff, fff; za 

tempo: lento, moderato, vivo, presto; za agogiko: ritenuto, accelerando ter za artikulacijo: 

legato, non legato, staccato), spoznavanje nekaterih temeljnih sestavov in z njimi povezanih 

pojmov (otroški zbor, mladinski zbor, moški zbor, ženski zbor, solist, duet, duo, tercet, trio, 

zborovodja), spoznavanje pesemskih oblik (kitična pesem, pesem z refrenom, dvodelna 
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pesemska oblika, trodelna pesemska oblika, kanon), razširitev znanja o inštrumentih (Kuret 

idr., 2003d). 

V 4. razredu se znanje dodatno razširi še na: glasbene pojme (alla breve takt, ritmične 

posebnosti: sinkopa in triola, osminka s piko kot punktirana notna vrednost, molova lestvica v 

vseh treh oblikah do dveh predznakov, molovi tetrakordi, glavne stopnje v duru in molu, 

intervali po kvaliteti: kvarta in kvinta (č4, zv4, č5, zv5, zm5), sozvočje, zapisovanje sozvočij, 

akordi: durov, molov, zvečan in zmanjšan kvintakord, transpozicija), spoznavanje glasbenih 

sestavov in z njimi povezanih pojmov (kvartet, kvintet), spoznavanje menueta, koračnice, 

valčka in polke (Kuret idr., 2003d). 

Solfeggio v 1. razredu vključuje: izrekanje ritmičnih vsebin z ritmičnimi in nevtralnimi zlogi, 

igranje ritmičnih vsebin z improviziranimi, lastnimi in Orffovimi inštrumenti, analiziranje 

tonskih trajanj in melodično-ritmičnih vsebin, njihovo grafično vizualiziranje ter zapisovanje 

z notnim zapisom, utrjevanje ritmičnih vzorcev, izvajanje vaj za enakomeren metrični utrip, 

razvijanje glasbenega spomina, petje tonskih odnosov s solmizacijskimi zlogi v absolutni 

višini in s tonsko abecedo, izvajanje melodičnih vzorcev, asociativno razvijanje predstav o 

intervalih v obsegu do kvinte ter navajanje na sozvočja (Kuret idr., 2003d). 

V 2. razredu solfeggio dodatno vključuje še: zapisovanje krajših ritmičnih vsebin, petje v C-, 

G- in F-duru ter uvajanje v transpozicijo, zapisovanje krajših melodično-ritmičnih vsebin po 

nareku, uvajanje »a vista« izvajanja, petje durove lestvice (C-, G- in F-dur), asociativno 

razvijanje predstav o intervalih v obsegu do oktave, izvajanje in slušno prepoznavanje celih in 

poltonov (Kuret idr., 2003d). 

V 3. razredu se cilji in vsebine razširijo še na: branje ritmičnih vsebin v violinskem in 

basovskem ključu (solfeggio parlato), petje melodične vaje s tonsko abecedo in z nevtralnimi 

zlogi v durovih tonalitetah do treh predznakov, izvajanje durovih lestvic, uvajanje v 

transpozicijo v obravnavane tonalitete s preprostimi primeri, melodično izvajanje č1, m2 ter 

v2, m3 in v3, zapis nareka intervalov do terce ter uvajanje v dvoglasno petje in petje v kanonu 

(Kuret idr., 2003d). 

Solfeggio se v 4. razredu dodatno nadgradi še z: izvajanjem vseh treh oblik molovih lestvic, 

transponiranjem krajših glasbenih vsebin v obravnavanih tonalitetah, melodičnim in 

sozvočnim poslušanjem in izvajanjem intervalov do kvinte, zapisom nareka intervalov do 

kvinte, petjem v dvoglasju, uvajanjem v troglasje, petjem kanonov, sozvočnim in melodičnim 
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izvajanjem ter slušnim prepoznavanjem durovega in molovega kvintakorda (Kuret idr., 

2003d). 

Predmetnik izobraževalnega programa Glasba vključuje 28 enot. Pogled v učne načrte treh 

izbranih predmetov – inštrumentov (Učni načrt za klavir (Kuret idr., 2003c); Učni načrt za 

kitaro (Kuret idr., 2003b); Učni načrt za flavto (Kuret idr., 2003a)) nam pokaže, da so učenci, 

ki se učijo igrati inštrument v glasbeni šoli, s prenosom glasbenoteoretičnih in oblikovnih 

znanj ter solfeggia (Učni načrt za nauk o glasbi (Kuret idr., 2003d)) na področju glasbenega 

znanja v primerjavi z drugimi učenci oz. vrstniki v veliki prednosti. 

Na podlagi natančnega prikaza v učnih načrtih predpisanega glasbenega znanja utemeljeno 

pričakujemo, da se pri ocenjevanju značilnosti glasbenega talenta na razrednji stopnji ob 

upoštevanju teoretičnega in praktičnega vidika pridobitev in prednosti na področju glasbenega 

znanja (in tudi drugih področjih ocenjevanja) pokažejo razlike v prid učencem, ki glasbeno 

šolo obiskujejo. 

3.5 Glasbene aktivnosti 

Pokazali bomo, da so glasbene aktivnosti pomembne za razvoj glasbenega talenta. 

Zagotavljanje zgodnjih glasbenih aktivnosti je do otrokovega vstopa v šolo v domeni 

predšolske vzgoje in družine. Sloboda je ugotovil, da otroci, ki so bili pred vstopom v šolo 

zelo izpostavljeni in angažirani v glasbi preko neformalnih glasbenih aktivnosti, ob vstopu v 

šolo kažejo opazno nadpovprečnost v glasbeni sposobnosti v primerjavi z vrstniki 

(Haroutounian, 2009b). Zgodnje vključevanje v ustrezne glasbene aktivnosti lahko vpliva na 

razvoj absolutnega posluha (Chin, 2003; Haroutounian, 2009b), ni pa nujno, da se absolutni 

posluh razvije.  

Kakšen je pomen spodbudnega glasbenega okolja? Okolje (šolsko, družinsko) in osebe v 

okolju (starši, učitelji, vrstniki), ki glasbeno talentiranim učencem lahko zagotavljajo številne 

priložnosti in vključevanje v različne glasbene aktivnosti, vidimo kot pomemben dejavnik v 

razvoju glasbenega talenta. Spodbudno glasbeno okolje je tisto okolje, ki učencu ponuja in 

zagotavlja vključevanje v številne in vsebinsko usmerjene glasbene aktivnosti: pevski zbor, 

sodelovanje v različnih izvajalskih sestavih (pevskih, inštrumentalnih, plesnih), plesne in 

folklorne skupine, obiskovanje glasbene šole oz. igranje inštrumenta, petje, nastopanje na 

prireditvah, udeležba na tekmovanjih, ogled prireditev, koncertov ipd., hkrati pa ga tudi 
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motivira in promovira njegove dosežke. J. Freeman (2000) v svoji primerjalni študiji 

ugotavlja, da ima okolje, posebno domače, velik vpliv na izjemno visoke dosežke. Pri otrocih 

brez domače podpore pa glavno vlogo igrajo šolski pogoji. Visoki dosežki in napredek so 

lahko odvisni od velike, izredne podpore staršev (Cox, Daniel in Boston, 1985, v Evans, 

Bickel in Pendarvis, 2004). Howe in Sloboda (1991, v Haroutounian, 2000c) sta ugotovila, da 

je bila pripravljenost staršev za podporo in spodbujanje vaje glavni dejavnik razlik med 

učenci, ki so sčasoma dosegli višje stopnje glasbenega znanja, in tistimi, ki so dosegli nižje 

stopnje. C. S. Chin in Harrington (2007) navajata številne načine, kako starši najstnikov (ki so 

bili vključeni v raziskavo) pomagajo svojim otrokom: plačevanje pouka, prevoz v šolo, 

čustvena opora, strokovna pomoč, nakup inštrumenta, iskanje informacij o avdicijah, 

tekmovanjih. Podporo, specifično za glasbene aktivnosti, avtorja vidita v spremljanju 

nastopov in sodelovanju v glasbeni skupnosti (Chin in Harrington, 2007). Družinsko ozadje je 

že dolgo pomembna variabla v povezavi z ustvarjalnostjo in nadarjenostjo, vendar je vpliv 

družine težko določiti. V ustvarjalnih družinah ima posameznik več priložnosti za učenje. 

Visoka pričakovanja, cilji, vrednote, večja podpora, spodbude in boljše možnosti usmerjajo 

razvoj ustvarjalnega posameznika (Reilly, 2009). 

Kakšen je pomen glasbenih aktivnosti? Kot navajajo Heller idr. (2005), je stopnja 

aktiviranosti eden izmed prvih pogojev za učenje in dosežke. C. S. Chin in Harrington (2007) 

povzemata ugotovitve raziskav številnih avtorjev, ki kažejo na pomen glasbenih aktivnosti za 

razvoj glasbenega talenta in z njim povezanih značilnosti: 

– učenje inštrumenta pri otrocih izboljša fino motoriko, kar se lahko odraža v razvoju 

možganov (Pantev idr., 1998, Schlaug, Jancke, Huang, Staiger in Steinmetz, 1995, v Chin 

in Harrington, 2007); 

– otrokom, katerih glasbeno izobraževanje vključuje improvizacijo in skladanje, se izboljšajo 

kreativne miselne sposobnosti (Hickey in Webster, 2002, v Chin in Harrington, 2007); 

– večina učencev se nauči brati glasbo (notni zapis), kar je zelo kompleksna mentalna 

aktivnost (Halpern in Bower, 1982, Sloboda, 1985, v Chin in Harrington, 2007); 

– učenci se naučijo usmerjati pozornost, razvijajo metakognitivne sposobnosti ali sposobnost 

nadzora lastnega učenja (Woody, 2004, v Chin in Harrington, 2007); 

– glasbeni pouk lahko pri otrocih izboljša rezultat merjenja inteligence (Rauscher idr., 1997, 

Schellenberg, 2004, v Chin in Harrington, 2007); 
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– da postaneš uspešen pri igranju na inštrument, je treba veliko vaje (Sloboda, 1994, 

Sloboda, Davidson in Moore, 1996, Sosniak, 1985, v Chin in Harrington, 2007); 

– otroci, ki prekašajo druge, lahko pridobijo na samopodobi, ker so ponosni na svoje dosežke 

(Chin, 2000, Marsh in Roche, 1996, v Chin in Harrington, 2007); 

– preko sodelovanja v glasbeni skupini se izboljšujejo socialne spretnosti in poglabljajo 

prijateljstva (Chin in Harrington, 2007); 

– vključenost v glasbene aktivnosti vpliva na izboljšanje odnosov, komunikacije s starši in 

učitelji, starši pa so ponosni na otrokove dosežke in srečni, da lahko podpirajo svoje otroke 

pri glasbenih aktivnostih (Chin, Harrington, Brafman in Shook, 1997, v Chin in 

Harrington, 2007). 

Glasbena aktivnost lahko ima pri posamezniku še druge pozitivne učinke. Iz poročil, ki se 

nanašajo na kognitivno področje, izhaja, da ima glasbena aktivnost pozitivne učinke na 

inteligenco in dosežke. Pri psihološkem razvoju ima poslušanje glasbe pomembno vlogo pri 

razpoloženju, občutkih in vizualizaciji (npr. aktiviranje spomina in fantazij). Obogatitev 

sposobnosti na glasbenem področju je povezano tudi z obogatitvijo sposobnosti na drugih 

področjih zunaj glasbenega polja. Primeri: petje ali igranje v ansamblu združuje člane skupine 

in tako izboljša socialno komunikacijo, okrepijo se vrednote, pripadnost drug drugemu. Preko 

glasbenega učenja se razvijajo tako glasbene kot jezikovne sposobnosti, povečajo se čustvena 

inteligenca, matematične sposobnosti, sposobnosti zaznave vidno-prostorskih elementov in 

razumevanje njihovih povezav. Sposobnost zapomnitve tonskih višin utegne biti povezana z 

logičnim mišljenjem. Za razvoj glasbenih sposobnosti je relevantno imeti kompetenten, 

pravilen in pogost pouk, koristno je sodelovanje z glasbenimi strokovnjaki znotraj šole kot 

tudi sodelovanje z umetniki in umetniškimi organizacijami (Padula, 2009b). 

Vendar pa ukvarjanje z glasbo in kasnejši uspeh nista nujno povezana. S. A. O'Neill (1997) 

navaja dejstvo, da se več deklic vključuje v glasbene aktivnosti na šoli in so uspešnejše od 

dečkov, medtem ko kasneje moški dominirajo v glasbenih poklicih in dosegajo višje stopnje 

uspešnosti v glasbenih karierah. Avtorica se opira na številne raziskave, iz katerih izhaja, da 

glasbeni dosežki niso odvisni samo od posameznikove glasbene sposobnosti, ampak tudi od 

interakcije, ki vključuje kognitivne, socialne, okoljske in motivacijske faktorje, 

posameznikove izkušnje, izobrazbo, aspiracije, odnos do glasbe in proces glasbenega učenja. 



85 

 

Izpostavimo še, da ukvarjanje z glasbo lahko vpliva na rezultate na glasbenih testih. S. Baum 

idr. (2004) kot problematično vidijo tudi pogosto občutljivost merskih instrumentov na 

predhodno glasbeno učenje, kar pomeni, da testi merijo dosežek in ne nadarjenosti, to pa 

predstavlja problem veljavnosti pri ocenjevanju otrok z neenakimi možnostmi. Sloboda 

(1997) v povezavi s testiranjem glasbenih sposobnosti opozarja na različne izkušnje otrok, 

povezanih z glasbenimi aktivnostmi (igranje inštrumenta, obiskovanje zbora).  

Učenje igranja inštrumenta in vaja predstavljata enega izmed ključnih dejavnikov v razvoju 

glasbenega talenta. To dokazujejo poročila in trditve številnih avtorjev, ki jih navajamo v 

nadaljevanju. 

Številni avtorji menijo, da so med slabšimi in najboljšimi glasbeniki razlike v osnovni 

kognitivni kapaciteti (verjetno podedovani in ne razultat vaje) (Sloboda, 2000). Po prepričanju 

številnih raziskovalcev in glasbenih učiteljev otrok, ki nima prirojenega glasbenega talenta 

(nadarjenosti), nikoli ne bo dosegel odličnosti v glasbi. Vendar pa iz sedanjih raziskav na 

splošno izhaja, da se izurjeni glasbeniki od manj izurjenih ne razlikujejo po zgodnjih 

indikatorjih izjemnosti, pač pa po priložnostih in urah vaje (Visser, 2009). S starostjo učencev 

kumulativno raste količina vaje, glasbenega pouka in ukvarjanja z različnimi glasbenimi 

dejavnostmi. Vaja je pomemben dejavnik v razvoju glasbenega talenta (Haroutounian, 

2009b). V novejših raziskavah je dosežen konsenz, da je za razvoj glasbenega eksperta 

potrebna ogromna količina časa in zelo kakovostna vaja (Scripp, Ulibari in Flax, 2013). 

Sloboda (2000) navaja, da so individualne razlike v glasbeni izvedbi močno povezane z 

razlikami v količini ustreznih učnih aktivnosti.  

V literaturi se v zvezi z učenjem in vajo pogosto omenja pravilo desetih let. Scripp idr. (2013) 

navajajo, da v zvezi s pravilom »deset let, deset tisoč ur«, ki sta ga prva oblikovala Simon in 

Chase, ne poznamo glasbenih ekspertov svetovnega formata, ki ne bi investirali toliko časa in 

truda v njihov razvoj. Raziskave so pokazale, da je za dosego stopnje eksperta potrebnih 10 

let intenzivne in usmerjene vaje. Po mnenju nekaterih psihologov vaja k temu prispeva mnogo 

več kot prirojen talent (Haroutounian, 2009b). Nekatere raziskave pa kažejo, da je za 

izpopolnitev sposobnosti do nivoja mojstra potrebna velika količina vaje v obdobju tudi več 

kot 10 let (Ericsson idr., 1993, v McPherson, 2005; Williamon in Valentine, 2000). Tudi 

Chaffin in Lemieux (2004) izpostavita z dokazi podprto pravilo, da je treba minimalno 10 let 

namenske in usmerjene vaje, da nekdo postane ekspert na katerem koli področju. Kot 
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navajata, splošno velja, da razvoj in vzdrževanje/ohranitev nivoja glasbenih sposobnosti 

zahteva ogromno količino vaje.  

Ericsson idr. (1990, v Dai in Schader, 2002) navajajo, da je dolžina formalnega glasbenega 

treninga pozitivno povezana z glasbenim znanjem in stopnjo sposobnosti. Howe, J. W. 

Davidson in Sloboda (1998, v McPherson, 2005) so ugotovili, da vaja ni zgolj povezana z 

doseženo stopnjo znanja, ampak je dosežena stopnja znanja njena neposredna posledica. 

Učenje igranja inštrumenta oz. obiskovanje glasbene šole se je v raziskavi (Blažič idr., 2009) 

izkazalo kot statistično pomemben dejavnik razlik v številnih značilnostih s področja 

glasbenih sposobnosti, v prid učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo. Splošna ugotovitev je 

bila, da obiskovanje glasbene šole in igranje inštrumenta ugodno vplivajo na razvoj glasbenih 

sposobnosti. Obilo priložnosti za vajo, skupaj z vlaganjem v formalno vajo, ter neformalna 

glasbena angažiranost so poleg podpirajočih staršev ter učitelja pomembni za razvoj 

glasbenoizvajalskih sposobnosti (J. Davidson, Howe in Sloboda, 1997).  

V številnih raziskavah obstajajo dokazi, da je v glasbi količina vaje tesno povezana z dosežki 

(McPherson in Williamon, 2006). Rezultati raziskave (Sloboda, Davidson, Howe in Moore, 

1996), izvedene na vzorcu 257 od 8 do 18 let starih učencev, ki so obiskovali individualni 

inštrumentalni pouk, so pokazali močno povezanost med količino vaje pri formalnem pouku 

in glasbenimi dosežki ter nizko povezanost med neformalnim igranjem in glasbenimi dosežki. 

Izkazalo se je, da so učenci z višjimi dosežki iz tedna v teden imeli bolj usklajen 

(konsistenten) vadbeni vzorec in so težili k tehnični vadbi v jutranjem času. Podatki iz te 

raziskave močno podpirajo tezo, da je naporna vaja pri formalnem pouku glavna določilnica 

glasbenih dosežkov. Avtorji poročajo, da od starosti 6 let naprej obstajajo statistično 

pomembne razlike v količini vaje petih proučevanih skupin. Izračunali so povprečno 

kumulativno število ur vaje učencev pri starosti 13 let. Najboljša skupina je do 13. leta zbrala 

povprečno 2572 ur vaje, sledijo skupine s povprečno 1434, 1438, 807 in 439 urami vaje. 

Posamezniki, ki prej začnejo igrati inštrument, zelo verjetno skupno naberejo več ur vaje kot 

posamezniki, ki so z igranjem inštrumenta začeli kasneje. Tako je starost začetka z vajo eden 

od možnih dejavnikov razlik. Naslednji možen faktor je lahko število inštrumentov, ki se jih 

je posameznik kadar koli učil igrati oz. jih je igral. Skupina najboljših posameznikov iz 

raziskave je med leti učenja igranja inštrumenta statistično pomembno povečala količino vaje. 

V četrtem letu igranja inštrumenta je količino vaje v primerjavi z drugimi, manj uspešnimi 

skupinami, celo podvojila. Na razlike med skupinami vpliva tudi dolžina oz. trajanje pouka. 
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Avtorji poročajo o splošnem (in statistično pomembnem) povečanju trajanja pouka v času in 

na podlagi podatkov zaključijo, da so zgodnejši dosežki najuspešnejše skupine neposredno 

rezultat tega, da je ta skupina (v primerjavi z drugimi) prej zbrala potrebno količino vaje. 

Poleg kvantitete pa je pomembna tudi kvaliteta vaje, učinkovitost, saj ljudje z enako količino 

vaje lahko dosežejo različno stopnjo dosežkov. Chaffin in Lemieux (2004) navajata pet 

značilnosti učinkovite vaje: koncentracija, zastavljanje in reševanje posebnih nalog, 

konstantno samoocenjevanje, fleksibilna uporaba strategij in videnje velike slike (sposobnost 

v mislih obdržati večjo glasbeno sliko ob hkratnem spremljanju tehničnih in interpretacijskih 

detajlov). J. Haroutounian (2000c) navaja, da glasbeno talentirani učenci, ki so se naučili 

metasposobnosti, ki vključujejo strategije premišljene vaje, lahko dosežejo maksimum v 

krajšem času. Vadbene navade mladih inštrumentalistov lahko napovedo stopnjo dosežkov 

(Bandura, 1997, Schunk in Miller, 2002, Schunk in Pajares, 2001, 2002, v McPherson in 

McCormick, 2006).  

McPherson in McCormick (2006) sta proučevala vpliv dejavnikov na rezultate učencev v 

raziskavi, v katero je bilo vključenih 686 učencev inštrumentalistov od 1. do 8. razreda, starih 

od 9 do 19 let. Faktor samoučinkovitost se je izkazal kot najpomembnejši napovednik 

rezultatov. Neposredno na rezultate poleg samoučinkovitosti vplivajo še: formalna vaja, 

neformalna vaja ter stopnja oz. razred v glasbeni šoli. Posredni vpliv (preko drugih 

dejavnikov) imajo: uporabljene kognitivne strategije, količina vaje ter urejenost vaje.  

McPherson (2005) na podlagi svojih predhodnih raziskav povzema pet vidikov, ki so 

pomembni za razumevanje otrokovih sposobnosti igranja glasbe: igranje po notnem zapisu, 

ob predhodni vadbi; igranje po notnem zapisu, brez predhodne priprave; igranje na pamet; 

igranje po posluhu; improvizacija. Avtor podrobneje opredeli strategije pri igranju 

inštrumenta: 

– Strategije pri igranju glasbe po notnem zapisu, ob predhodni vadbi: spremljanje, kaj se je 

treba naučiti (dnevnik, beležka za vajo), urejena vadba, vaja za napredek (količina vadbe), 

samokorekcijske strategije (odpravljanje napak, vztrajnost). 

– Strategije pri igranju po notnem zapisu, brez predhodne priprave: proučitev taktovskega 

načina, ritma, mere, identifikacija ključa, identifikacija oznak za tempo, zastavljanje 

primernega tempa pred začetkom igranja, pregled zapisa z namenom ugotoviti težavne 

dele, ovire. 
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– Strategije pri igranju na pamet: narediti si sliko glasbene partiture, petje ritma ali not z 

imeni tonskih višin, petje melodije, petje ritma ali intoniranje tonskih višin, učenje notacije 

celostno, po delih. 

– Strategije pri igranju po posluhu: vizualni poskus, kako bo melodija zvenela, razmislek, 

kako so note povezane s prstnim redom na inštrumentu, pritiskanje tipk na inštrumentu ob 

petju ritma ali tonskih višin, sposobnost pokazati, kako se note zaigra na inštrument, 

sposobnost miselne vadbe. 

Za merjenje teh petih vidikov otrokove sposobnosti igranja je McPherson (2005) oblikoval 

serijo nalog. Longitudinalna raziskava na vzorcu od 7 do 9 let starih otrok je trajala približno 

tri leta. Povprečni porast napredka med 1. in 2. letom igranja inštrumenta se giblje od 9,4 % 

(improvizacija) do 14,88 % (igranje na pamet). V tem obdobju je najmanj učencev 

napredovalo pri improvizaciji (80 %), največ pa pri igranju po notnem zapisu ob predhodni 

vadbi (99 %). Povprečni porast napredka med 2. in 3. letom se giblje od 2,63 % 

(improvizacija) do 10,78 % (igranje po notnem zapisu ob predhodni vadbi). V tem obdobju je 

pri igranju po notnem zapisu ob predhodni vadbi napredovalo 93 % učencev, pri igranju po 

notnem zapisu brez predhodne priprave in pri igranju po posluhu 78 %, pri igranju na pamet 

73 %, najmanj učencev, 54 %, pa je napredovalo pri improvizaciji. V svoji raziskavi je avtor 

dokazal, da boljši inštrumentalisti bolj zgodaj obvladajo in uporabljajo bolj prefinjene 

strategije igranja in ti učenci tudi kasneje dosežejo najvišje dosežke.  

Na podlagi predstavljenih raziskav obiskovanje glasbene šole (s prednostmi, ki jih le-to 

prinaša) vidimo kot pomemben dejavnik razlik v izraženosti značilnosti glasbeno talentiranih 

učencev. 

3.6 Neglasbene značilnosti 

Dejavniki, kot so predano delo, vztrajnost, strast in socialne veščine, so pomembni za izjemne 

dosežke (Rinn, 2012, v Worell, Olszewski-Kubilius in Subotnik, 2012). Orlick in Partington 

(1988, v MacNamara in Collins, 2009) navajata, da razvoj odličnosti vključuje: postavljanje 

ciljev, realistično vrednotenje dosežkov, predstave, predanost, kakovost vaje, soočanje s 

pritiskom in motivacijo. A. MacNamara in Collins (2009) sta izvedla longitudinalno raziskavo 

psiholoških značilnosti, v katero je bilo vključenih petnajst mladih glasbenikov, starih od 14 

do 18 let. Podatki so bili zbrani s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Rezultati so pokazali, 

da različne kombinacije psiholoških značilnosti spodbujajo učinkovitost razvoja klasičnih 
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glasbenikov, odvisno tudi od glasbenikove osredotočenosti, stopnje razvoja in zrelosti. Ob 

priznavanju vloge psiholoških značilnosti na elitnih ravneh (MacNamara, Holmes in Collins, 

2008) je treba upoštevati, da imajo psihološke značilnosti v razvoju odličnosti vlogo 

promotorjev talenta (MacNamara in Collins, 2009). 

V naš kontekst proučevanja vključimo šest značilnosti, ki smo jih po pregledu literature 

identificirali kot pomembne določilnice glasbenega talenta. To so: motivacija, osredotočanje, 

vztrajnost, pripravljenost za delo, učenje, interes ter poslušanje in upoštevanje navodil. 

Motivacija je v literaturi dobro zastopan pojem. Poglejmo najprej nekaj splošnih opredelitev. 

Motivacija predstavlja »vedenje, ki je usmerjeno k določenim ciljem« (Pintrich in Schunk, 

2002, v Juriševič, 2012, str. 31). D. Sisk (2009) motivacijo vidi kot neko pogonsko silo, ki 

stoji za vsemi posameznikovimi dejanji, motivacijo za dosežke pa lahko definiramo kot 

potrebo po uspehu ali dosegu odličnosti. Pri motivaciji gre za proces, ki vključuje začenjanje, 

vztrajanje in vodenje lastnega, k sebi orientiranega vedenja. Motivacijo povezujemo s 

pričakovanji uspeha, iskanjem užitka v razumevanju in obvladanju, z radovednostjo, 

instinktom, potrebo. Z izobraževalnega vidika je motivacija želja nekaj narediti dobro. Lahko 

je notranja ali zunanja (Foster, 2009). 

Po M. Juriševič (2006, v Juriševič, 2012) v motivacijskem procesu sodelujejo različne 

motivacijske sestavine, »ki jih lahko delimo med tiste, ki motivirano vedenje bolj začenjajo 

oziroma spodbudijo in jih skupno imenujemo motivacijski pobudniki, ter tiste, ki motivirano 

vedenje vzdržujejo med učenjem, v daljšem časovnem obdobju in jih skupno imenujemo 

motivacijski ojačevalci« (str. 20). Motivacijski pobudniki so: interes, cilji, vrednote in 

zahtevnost, motivacijska ojačevalca sta: samopodoba in atribucije (razlogi), ki jih učenci 

pripisujejo svojim uspehom ali neuspehom pri učenju (Juriševič, 2012). 

Motivacija je vključena v številne modele nadarjenosti: Renzullijev Trikrožni model 

nadarjenosti (1978, 2005, v Kaufman in Sternberg, 2008), Mönksov Multifaktorski model 

nadarjenosti (Mönks, 1992, v Kaufman in Sternberg, 2008), Feldhusenov razvojni model 

nadarjenosti (Feldhusen, 1998, v Kaufman in Sternberg, 2008), Model razlikovanja 

nadarjenosti in talenta (Gagné, 2009), Münchenski model nadarjenosti (Heller idr., 1992, 

2001, v Heller idr., 2005), Münchenski dinamični model nadarjenosti: sposobnost – dosežek 

(Heller idr., 2005) in Model razlikovanja med nadarjenostjo in talentom v glasbi (McPherson 

in Williamon, 2006). V zvezi z motivacijo talentiranih McPherson in Williamon (2006) 
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navajata, da raziskave tečejo v dve smeri. Pri eni vrsti raziskav se raziskovalci ukvarjajo z 

»motivacijo za dosežke«, kjer gre za stremljenje otrok po dosežkih, pri drugi vrsti raziskav pa 

proučujejo »samoučinkovitost«, kjer gre za otrokovo prepričanje v lastne sposobnosti oz. 

zmožnosti. 

V literaturi zasledimo številne stične točke med motivacijo in ustvarjalnostjo. Novejše 

raziskave kažejo, da notranja in zunanja motivacija sinergijsko vplivata na ustvarjalne 

dosežke (Mumford, Scott, Gaddis in Strange, 2002, Prabhu, Sutton in Sauser, 2008, v Garces-

Bascal, 2014). Dalje Prabhu, Sutton in Sauser (2008, v Garces-Bascal, 2014) ugotavljajo 

negativno povezanost med visokimi stopnjami zunanje motivacije in ustvarjalnostjo. Guilford 

(1986) navaja, da je motivacija izredno pomembna, saj brez nje ustvarjalne sposobnosti ne 

morejo biti uresničene. Pomembna je tudi lastna radovednost in večja občutljivost za 

probleme in njihovo reševanje. Sternberg in Lubart (1999, v Tafuri, 2006) navajata, da 

ustvarjalnost domnevno zahteva spajanje šestih različnih, a medsebojno povezanih področij, 

med katere poleg intelektualnih sposobnosti, znanja, stilov mišljenja, osebnosti in okolja 

spada tudi motivacija. Model ustvarjalnosti po T. M. Amabile vključuje tudi faktor 

motivacije. Model sestoji iz treh faktorjev: področno-relevantne sposobnosti, ustvarjalno-

relevantne sposobnosti ter motivacija za opravljanje nalog in sodelovanje na področju znanja 

(Huang, 2009a). T. M. Amabile je ugotovila, da notranja motivacija (ki se da tudi naučiti) 

povečuje ustvarjalnost, zunanja pa deluje obratno (Sisk, 2009). V multidimenzionalnem, 

interaktivnem procesnem modelu človekove ustvarjalnosti, katerega avtorji so Alexander, 

Parsons in Nash (Huang, 2009a), je motivacija vključena v psihološke komponente, ki 

vključujejo osebnost, motivacijo in emocionalno ugodje. Motivacijo poleg sposobnosti in 

znanja vključuje tudi Torranceov (1979) model za proučevanje in napovedovanje 

ustvarjalnega vedenja. Do ustvarjalnega vedenja pride, kadar se omenjena tri področja 

ustrezno prekrivajo.  

V Modelu ustvarjalnega mišljenja v glasbi (Webster, 1996) motivacija predstavlja enega 

izmed pogojev za ustvarjalno mišljenje. Po Elliottu (1995) med dejavnike vpliva in razvoja 

glasbene ustvarjalnosti poleg angažiranih učencev, dovzetne klime, iskanja glasbenih 

priložnosti, učenčeve analize dosežkov in časa sodi tudi motivacija. 
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Reinhard je v raziskavi, v kateri so sodelovali učenci od 9. do 14. leta, ugotovil tesno 

povezanost med motivacijo za uspeh na glasbenem področju ter splošno motiviranostjo za 

šolski uspeh (Motte-Haber, 1990). 

West (2013) predstavlja pregled literature treh glavnih teorij, ki se nanašajo na motivacijo pri 

glasbi: atribucijska teorija ali teorija pripisovanja, teorija usmerjenosti k dosežkom in teorija 

notranje motivacije. Atribucijsko teorijo Urdan in Turner (2007, v West, 2013) opredelita kot 

razmerje med učenčevo percepcijo kontrole in dosežkom. Raziskave s področja glasbenega 

izobraževanja (Asmus, 1986, Austin in Vispoel, 1998, Marlatt, 2004, Dick, 2006, v West, 

2013) potrjujejo ugotovitve Wienerja (1974, v West, 2013), da prepričanja učencev o vzrokih 

za uspeh ali neuspeh v veliki meri vplivajo na dosežke. Teorija usmerjenosti k dosežkom 

opisuje dve različni usmeritvi: usmerjenost k dosežkom ali usmerjenost k znanju (Ames, 

1992, Dweck in Elliott, 1983, Nicholls, Cobb, Wood, Yackel in Patashnick, 1990, v West, 

2013). Deci in Ryan (1985, v West, 2013) navajata, da ohranjamo notranjo motivacijo, ko se 

čutimo kompetentne, avtonomne in pomembne. Ko nam je v okolju omogočeno delovati na ta 

način, običajno doživljamo notranjo motivacijo. Če nimamo nadzora, se notranja motivacija 

lahko zaduši. Eden od ključnih elementov občutka nadzora, ki se nanaša na notranjo 

motivacijo, je, da mora biti izziv enak učenčevim sposobnostim. Če je izziv prezahteven, 

lahko učenec obupa, in če je izziv premalo zahteven, se učenec lahko začne dolgočasiti. Pri 

notranji motivaciji gre za osebni užitek in zadovoljstvo, ki ga prinaša izvajanje glasbe (Barry, 

2007, v Burak, 2014). Ta izraz lahko opišemo tudi kot občutek, ki ga ima inštrumentalist pri 

izvajanju glasbe iz čistega užitka (O'Neill in McPherson, 2002, v Burak, 2014). Zunanja 

motivacija se nanaša na zainteresiranost v glasbi doseči nek cilj, ki ni neposredno povezan z 

glasbeno izvedbo (Burak, 2014). S. A. O'Neill in McPherson (2002, v Burak, 2014) opišeta 

zunanjo motivacijo kot zunanjo uporabno vrednost ali korist učenja. Po Juniu, Tedricku in 

Boydu (1996, v Garces-Bascal, 2014) notranje motivirani posamezniki najdejo zadovoljstvo, 

užitek in izpolnitev v dejavnosti sami, medtem ko zunanje motivirani posamezniki najdejo 

zadovoljstvo v rezultatih, nagradah ali priznanjih. 

Sklenimo obravnavo motivacije z ugotovitvijo, da z vidika ocenjevanja značilnosti glasbenega 

talenta lahko v ožjem smislu motivacija predstavlja zgolj enega izmed kriterijev oz. 

značilnosti glasbenega talenta (Haroutounian, 2000a, 2009a), nasprotno pa nekateri avtorji 

(Baum idr., 2004; Haroutounian, 2000b; Urbančič Jelovšek, 2003) motivacijo zastavijo širše, 
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kot področje oz. sklop kriterijev ali značilnosti. S. Hallam (2006) navaja, da sta lahko 

motivacija in interes za glasbo boljši določilnici za uspeh kot tradicionalni testi muzikalnosti.  

Koncentracija po Modelu razlikovanja nadarjenosti in talenta (Gagné, 2005) ter Modelu 

razlikovanja nadarjenosti in talenta v glasbi (McPherson in Williamon, 2006) spada med 

intrapersonalne dejavnike razvoja talenta. Sposobnost koncentracije na posamezno nalogo je 

pomembna za doseganje glasbene odličnosti in spada med značilnosti učinkovite vaje 

(Chaffin in Lemieux, 2004). Koncentracijo zasledimo v kontekstu razvoja glasbenega talenta, 

kjer vključevanje v glasbene aktivnosti prinaša številne prednosti, med drugim tudi, da se 

učenci naučijo usmerjati pozornost (Woody, 2004, v Chin in Harrington, 2007).  

J. Haroutounian (2000b) kot pomemben vidik glasbenega talenta navaja percepcijsko zavest 

in občutljivost. Gre za biološke danosti, kapacitete, sposobnosti in nagnjenje. Percepcijsko 

zavest in občutljivost pri otroku prepoznamo, kadar pozorno in zavestno posluša, usmerja 

koncentracijo. Koncentracija ima pomembno mesto med kriteriji glasbenega talenta in 

njihovimi opisi: usmerjena koncentracija (Haroutounian, 2000a, 2000b), sposobnost 

osredotočanja (Baum idr., 2004). 

Vztrajnost spada med kriterije glasbenega talenta (Baum idr., 2004; Haroutounian, 2000a, 

2000b). Vztrajnost in trud vidimo kot posameznikovo značilnost, ki je pomembna pri 

ukvarjanju z glasbo oz. pri vključenosti v glasbene aktivnosti, da posameznik kljub naporom 

vztraja, da dela, vadi, se uči, trudi in izboljšuje. Učenčeva vztrajnost lahko pripomore k rešitvi 

zahtevne glasbene naloge. Pri igranju inštrumenta z vztrajno vajo lahko učenec doseže 

tehnično dovršeno in estetsko izvedbo. Trstenjak (1981) je izpostavil, da so na področju 

»umetniške ustvarjalnosti« (kamor spada tudi področje glasbe) pomembni pridnost, delo, 

vztrajnost volje in potrpežljivost, torej »zmožnost napora«, kot tista sposobnost in lastnost 

značaja, ki posameznika dviga nad povprečnega človeka. 

Vztrajnost je povezana s trudom in naporno vajo. V Gagnéjevem Modelu razlikovanja 

nadarjenosti in talenta (Gagné, 2005) notranji (intrapersonalni) katalizator vključuje trud, ki je 

eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na razvoj talenta; od sposobnosti in truda so odvisni visoki 

dosežki in napredek (Antaki, 1994, v Evans idr., 2004). J. Haroutounian (2009b) v opisu 

značilnosti čudežnih otrok vključi vztrajno in trdovratno vajo. Bloom (1985, v Hartoutounian, 

2000c) je ugotovil, da talentirani posamezniki na področju glasbe, umetnosti, atletike, 

matematike in znanosti izkazujejo nekaj skupnih kvalitet, med drugim tudi pripravljenost 
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vložiti veliko količino časa in truda, potrebnega za osvojitev visoke ravni dosežkov na 

področju talenta. 

Pripravljenost za delo. Termin pripravljenost (za delo, učenje) v literaturi, povezani s 

področjem glasbene talentiranosti, redko zasledimo. Vključen je v definicijo nadarjenosti; 

tako Corno idr. (2002, v Johnsen, 2009) nadarjenost definirajo kot pripravljenost za učenje in 

dobro delovanje v posamezni situaciji ali področju. V literaturi zasledimo številne pojme in 

opise, ki jih različni avtorji uporabljajo v prispevkih, ki obravnavajo teorije, modele, 

definicije, kriterije ipd. in ki se (poleg motivacije, vztrajnosti in interesa) posredno nanašajo 

na pripravljenost za delo: 

– čustvena angažiranost na posameznem področju talenta, pripravljenost vložiti veliko 

količino časa in truda (Bloom, 1985, v Hartoutounian, 2000c), 

– pripravljenost za izboljšanje idej, odzivanje z veseljem, želja po sodelovanju, vključenost v 

razredne aktivnosti (Haroutounian, 2000a), 

– želja po izražanju idej preko glasbe, uživanje v preoblikovanju in izboljševanju glasbe 

(Haroutounian, 2000b), 

– odzivanje z veseljem, želja po sodelovanju, vključenost v razredne aktivnosti (Baum idr., 

2004), 

– motivacija za opravljanje nalog in sodelovanje na področju znanja (Huang, 2009a), 

– trud (Antaki, 1994, v Evans idr., 2004), 

– delavnost (Heller idr., 2005), 

– pridnost, delo, vztrajnost volje in potrpežljivost (Trstenjak, 1981), 

– trdo delo (Sayler, 2009), 

– kapaciteta za trdo delo, ogromna količina vaje (Chaffin in Lemieux, 2004), 

– dolgotrajna in intenzivna vaja (Haroutounian, 2009b).  

Učenje je termin, ki se v vsakodnevni pedagoški praksi in tudi sicer pogosto uporablja. 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993, v Marentič Požarnik, 2000) 

se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 

stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali 

razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« (str. 10). 

Ko govorimo o učenju na glasbenem področju, mislimo predvsem na usvajanje 

glasbenoteoretskega znanja in/ali na pridobivanje spretnosti in sposobnosti, povezanih z 
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različnimi glasbenimi dejavnostmi. Vsebinsko blizu nam je opredelitev učenja kot proces 

pridobivanja konceptualnega (vso tiho in eksplicitno znanje o specifičnem konceptu ali ideji) 

in splošnega strateškega znanja (sklepanje, reševanje problemov, samoregulacijski procesi) 

(Huang, 2009a). 

Samoregulacijo Zimmerman (1998, v Miksza, 2012) opredeli kot samoustvarjene misli, 

občutke in dejanja za doseganje akademskih ciljev. McPherson in Zimmerman (2002, v 

Miksza, 2012) sta izpostavila šest dimenzij samoregulacije, ki so pomembne za glasbeno 

učenje: a) motiv, b) metode, c) vedenje, d) upravljanje s časom, e) fizično okolje in f) socialni 

dejavniki. Motiv se nanaša na učenčeva lastna prepričanja in kako le-ta vplivajo ali ne 

vplivajo na učenje. Pri metodi gre za k nalogi usmerjene učne strategije, miselne strategije in 

druge splošne pristope samopoučevanja, medtem ko vedenje vključuje usmerjenost k 

reflektivnemu razmišljanju, metakogniciji in sposobnosti učencev, da samovrednotijo ali 

nadzorujejo lastne učne procese. Upravljanje s časom vključuje sposobnosti učencev, da se 

osredotočijo na naloge in načrtujejo porabo časa. Okolje se nanaša na fizično strukturo, v 

katerem učenje poteka, čeprav je to pogosto izven učenčevega nadzora. Socialni dejavniki se 

nanašajo na težnjo po vključevanju drugih (npr. učiteljev, staršev, vrstnikov, bratov in sester) 

pri iskanju pomoči. 

Preko učenja (in vaje), ki je lahko neformalno, formalno neinstitucionalno in institucionalno 

(Gagné, 2005), poteka transformacija nadarjenosti v talent (Gagné, 2005, 2009; McPherson in 

Williamon, 2006). Glasbeno talentirani učenci se dobro in hitro učijo, posebej v vmesnih 

fazah razvoja (Haroutounian, 2000c). Učenci preko glasbenih aktivnosti razvijajo tudi 

metakognitivne sposobnosti ali sposobnost nadzora lastnega učenja (Woody, 2004, v Chin in 

Harrington, 2007).  

Z učenjem so povezane tudi nekatere ugotovitve raziskav v zvezi z miselnimi strategijami in 

učenjem, iz katerih izhaja, da: so otroci po vstopu v šolo vedno bolj sposobni nadzorovati 

svoje znanje z načrtovanjem in izvrševanjem spominskih strategij, ki pospešujejo učenje 

(Moely idr., 1992, 1995, v McPherson, 2005); kvaliteta otrokovih miselnih strategij pomaga 

razložiti, kako uspešen bo pri šolanju (Harris in Pressley, 1991, Siegler, 1996, v McPherson, 

2005); izbira in uporaba ustreznih strategij pomaga otrokom pri hitrejšem učenju (Bjorklund, 

2000, v McPherson, 2005); ko pri učenju igranja na inštrument učenci utrdijo osnovne 

spretnosti, lahko dosežejo višji nivo procesiranja (Cantwell in Millard, 1994, v McPherson, 
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2005); glasbeno talentirani učenci, ki so se naučili metasposobnosti, ki vključujejo strategije 

premišljene vaje, lahko dosežejo maksimum v krajšem času (Haroutounian, 2000c).  

Dober vpogled v potencialno izražene značilnosti učencev na učnem področju nam da 

Ocenjevalna lestvica nadarjenosti – OLNAD07 za učno področje (Bezić idr., 2011), ki 

vključuje nabor osmih trditev: učenec z zanimanjem uporablja enciklopedije, leksikone, 

atlase, slovarje in druge učne vire in pripomočke; poglablja se v zahtevnejše vsebine (s 

področja naravoslovja, družboslovja, literature …), namenjene starejšim učencem; učenec si 

hitreje od drugih učencev zapomni več podatkov in smiselna gradiva; pri učenju opazi 

podrobnosti, ki jih drugi ne; učenec je vedoželjen in išče odgovore na vprašanja; učenec med 

sošolci izstopa po razlikovanju bistvenega od nebistvenega; pri učenju je samoiniciativen; 

učenec dosega pri posameznih predmetih oz. pri predmetu najvišje standarde znanja. 

Izpostavimo še, da se termin učenje povezuje tudi z glasbeno inteligenco, vendar je treba 

poudariti, da ta besedna zveza pri nas ni dobro uveljavljena in je zato manj primerna za naš 

raziskovalni kontekst. Glasbena inteligenca pomeni kognitivnorazvojni proces učenja preko 

glasbe. Ocenjuje se, kako med odkrivanjem problemov in glasbenimi nalogami učenec izraža 

konceptualno razumevanje (Haroutounian, 2009a). Navedeni opredelitvi termina glasbena 

inteligenca dodajmo, da so posamezniki, ki so na podlagi Gardnerjeve teorije o osmih med 

seboj relativno neodvisnih inteligencah opisani kot glasbeno inteligentni, mnogo bolj 

senzitivni do elementov glasbene inteligence (skladanje, izvedba in apreciacija ter tonske 

višine in ritem kot bistvena elementa glasbe) kot glasbeno manj inteligentni posamezniki 

(Visser, 2009). 

Interes opredeljuje Hidi (2000, v Juriševič, 2012) v smislu »psihološkega vzburjenja, ki 

vključuje usmerjeno pozornost, povečano kognitivno delovanje, vztrajanje in čustveno 

vpletenost« (str. 25). Schiefele (1996, v Juriševič, 2012) razlaga, da »vsak individualni interes 

vsebuje dve komponenti, čustveno (npr. »Všeč mi je …«) in vrednostno (npr. »Zanima me 

…«), ki sta hkrati usmerjeni v določen objekt ali aktivnost« (str. 26). Samo pod tem pogojem, 

meni avtor, interesi dejansko pripomorejo k večji kakovosti učenja. 

V psihologiji se v delitvi osebnostne strukture (Musek, 1977; Pesek, 1997) interes uvršča v 

področje dinamičnih potez posameznika, kamor spadajo tudi motivacijske značilnosti, motivi 

ipd. V večini motivacijskih teorij, kot npr. teorija samoodločanja in teorija usmerjenosti k 

dosežkom, pojasnjevanje motivacije temelji na kognitivnem okviru in z afektivnim 
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odzivanjem na rezultat kognitivnega procesa (Hidi in Renninger, 2006, v Roberts, 2015). 

Interes se od teh teorij razlikuje v tem, da tako afekt kot kognicija prispevata k ravni interesa, 

z afektivno komponento pa se praviloma opisujejo pozitivne emocije, ki se pojavijo med 

ukvarjanjem z zanimivo nalogo (Dohn, 2011, Hidi in Renninger, 2006, v Roberts, 2015). 

Interes se pogosto deli v dve glavni podkategoriji, in sicer individualni interes in situacijski 

interes (Chen, Darst in Pangrazi, 1999, Hidi in Renninger, 2006, Mitchell, 1993, Swarat idr., 

2012, v Roberts, 2015). Individualni interes se nanaša na relativno trajne preference za 

določene teme, predmetna področja ali aktivnosti, se počasi razvija, in ko je enkrat 

izoblikovan, se stežka spreminja (Ainley, Hillman in Hidi, 2002, Bergin, 1999, Hidi in 

Renninger, 2006, Mitchell, 1993, v Roberts, 2015). Situacijski interes pa po drugi strani izhaja 

iz posebnih značilnosti neposrednega okolja in je zato pogosto začasen in je povezan z ravnijo 

učnih aktivnosti, kot npr. vsebino, nalogo samo ali stilom poučevanja (Ainley idr., 2002, 

Bergin, 1999, Hidi in Renninger, 2006, Mitchell, 1993, v Roberts, 2015). Roberts (2015) je v 

študiji primera, ki je vključevala 24 četrtošolcev, pokazal, da glasbeni pouk, ki vključuje 

novosti, kinestetično aktivnost, samoučinkovitost, izzive in ustvarjalnost, privede do 

povečanja situacijskega interesa. 

J. Freeman (2000) je na podlagi primerjave s kontrolno skupino učencev ugotovila, da so 

glasbeni interesi glasbeno talentiranih učencev inštrumentalistov nad vsemi. Močan interes in 

čustvena angažiranost je ena izmed skupnih kvalitet talentiranih posameznikov na področju 

glasbe, umetnosti, atletike, matematike in znanosti (Bloom, 1985, v Haroutounian, 2000c). Po 

J. F. Foster (2009) se radovednost povezuje z motivacijo. Guilford (1986) med dejavnike 

izboljšanja ustvarjalnega mišljenja v šoli poleg motivacije uvršča tudi lastno radovednost ter 

občutljivost za probleme in njihovo reševanje. Pomembno je tudi znanje ali baza podatkov, ki 

omogoča uresničevanje ustvarjalnih sposobnosti, v šolskem in delovnem obdobju pa spodbuja 

radovednost.  

Radovednost, postavljanje vprašanj in zainteresiranost (Baum idr., 2004) so kriteriji 

glasbenega talenta, ki se navezujejo na interes. Radovednost ter različni in močno izraženi 

interesi so vključeni v primere preglednic za evidentiranje nadarjenih učencev v razredu 

(Urbančič Jelovšek, 2003). Interes je vključen tudi v opis nadarjenega vedenja učenca na 

glasbenem področju: »Glasbeno področje se kaže v učenčevem zanimanju in ukvarjanju z 

glasbo ...« (Bezić idr., 2008a) 
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Poslušanje in upoštevanje navodil se vsebinsko navezuje na pripravljenost za delo, interes, 

motivacijo in koncentracijo. V vsakodnevni pedagoški praksi bi poslušanje in upoštevanje 

navodil poleg omenjenih pojmov lahko povezali še s pridnostjo, ubogljivostjo, delavnostjo, 

doslednostjo, poslušljivostjo, vodljivostjo, prilagodljivostjo, natančnostjo, ustreznostjo, 

primernostjo ipd. Omenjene značilnosti strnemo v značilnost poslušanje in upoštevanje 

navodil, ki je po našem mnenju pri glasbeno talentiranih učencih možno izražena.  

Pozorno poslušanje, sledenje navodilom, jemanje časa za premislek ter zmožnost sprejemanja 

in uporabe nasvetov spadajo med ključne besede, ki se v procesu identifikacije glasbenega 

talenta (Baum idr., 2004) nanašajo na motivacijo in tudi na koncentracijo. 
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4 IDENTIFIKACIJA GLASBENEGA TALENTA 

4.1 Glasbeni testi in ocenjevalne lestvice 

Dvajseto stoletje je bilo obdobje razvoja glasbenih testov, dandanes pa v ospredje vse bolj 

prihajajo ocenjevalne lestvice. Kljub množičnemu proučevanju stroka do danes še ni ponudila 

glasbenega testa, ki bi bil splošno sprejet, toda pregled testov pokaže vsebinske razsežnosti 

proučevanja, kar ne gre zanemariti tudi pri razvoju ocenjevalne lestvice za ocenjevanje 

značilnosti glasbenega talenta, predvsem z vidika zagotavljanja vsebinske veljavnosti. 

S. Hallam (2006) je predstavila pregled razvoja testiranja muzikalnosti oz. glasbene 

sposobnosti (sčasoma se je ta izraz bolj uveljavil) v dvajsetem stoletju, ki je potekal 

vzporedno razvoju testiranja inteligence. V avtoričinem prispevku so omenjeni po njenem 

mnenju najpomembnejši avtorji testov glasbene sposobnosti: Stumpf (1883) s prvim testom 

glasbene sposobnosti, Seashore; Wing; Revesz (1919 oz. 1920)  s terminom »muzikalnost« 

je označil sposobnost za estetsko doživljanje glasbe, ki jo je pri posamezniku meril z 

dokazovanjem zmožnosti globine poslušanja in razumevanja umetniške strukture 

kompozicije; Drake; Bentley; Gordon; Kwalwasser; Kwalwasser-Dykema; Gretsch-Tilson; 

Gaston. Vsem testom je skupno, da »muzikalnost« temelji na slušni percepciji. Posameznik je 

pasiven (poslušalec), ne pa aktiven ustvarjalec glasbe (Hallam, 2006). V tem smislu glasbeni 

psihologi ozko definirajo kapaciteto za razločevanje zvokov oz. slušno diskriminacijo kot 

glasbeno sposobnost (Haroutounian, 2009a), katere osnovna senzorna atributa sta razlikovanje 

tonskih višin in ritma (Haroutounian, 2009b). 

Rojko (1981) je v svoji knjigi Testiranje u muzici predstavil širok pregled do tedaj objavljenih 

glasbenih testov številnih avtorjev. Spodnja tabela prikazuje avtorjev pregled obravnavanih 

testov s področja glasbenih sposobnosti, glede na tip testa. 

 

Tabela 13: Pregled v testih zajetih glasbenih sposobnosti (Rojko, 1981) 

Tip testa Avtor 

Višina Whistler-Thorpe; Kwalwasser; Bentley; Seashore; Kwalwasser-Dykema; Wing; 

Ortmann 

Trajanje Seashore; Kwalwasser-Dykema; Ortmann 

Ritem Seashore; Kwalwasser-Dykema; Drake; Whistler-Thorpe; Kwalwasser; Gordon; 

Bentley; Lundin; Wing; Schoen; Ortmann 

Spomin Seashore; Kwalwasser-Dykema; Drake; Whistler-Thorpe; Gaston; Gordon; Wing; 

Bentley; Lowery; Ortmann; Lundin 

Intenziteta Seashore; Kwalwasser-Dykema; Kwalwasser; Wing 
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Konsonanca Seashore 

Barva Seashore; Kwalwasser-Dykema 

Estetsko presojanje Kwalwasser-Dykema; Gaston; Wing; Gordon; Schoen; Lundin; Lowery 

Glasbeno znanje Kwalwasser-Dykema; Gaston 

Tempo Kwalwasser; Gordon; Drake 

Interes Gaston 

Harmonija Wing; Bentley; Ortmann; Lundin; Gaston; Gordon 

Intervali Lundin; Schoen 

Transpozicija Lundin 

Raziskovalni fokus avtorjev testov glasbenih sposobnosti je bil usmerjen na: višino, trajanje, 

ritem, spomin, intenziteto, konsonanco, barvo, estetsko presojanje, glasbeno znanje, tempo, 

interes, harmonijo, intervale in transpozicijo. 

Celoten nabor predstavljenih glasbenih testov (Rojko, 1981) pa vključuje še številne druge 

vidike obravnave, kar prikazuje spodnja tabela. 

Tabela 14: Pregled vsebine glasbenih testov (Rojko, 1981) 

TON 

Razlikovanje tonske višine Stumpf; Kries; Revesz; Seashore; Kwalwasser in 

Dykema; Tilson-Gretsch; Whistler-Thorpe; Kwalwasser; 

Bentley; Ortmann 

Intenziteta, razlikovanje intenzitete (jakosti) tona Seashore; Kwalwasser in Dykema; Tilson-Gretsch; 

Kwalwasser; Wing 

Razlikovanje barve tona Stumpf; Seashore; Kwalwasser in Dykema 

Imaginacija (predstavljanje) tonske višine Kwalwasser in Dykema; Gordon 

Prepoznavanje tonske višine Whistler-Thorpe 

Retencija izoliranih tonov Drake 

Razlikovanje tonskega trajanja Seashore; Kwalwasser in Dykema; Tilson-Gretsch; 

Ortmann 

RITEM 

Občutek, smisel za ritem, ustreznost, percepcija Kries; Revesz; Drake; Lundin; Wagner 

Razlikovanje ritmičnih sklopov, ritma Seashore; Kwalwasser in Dykema; Schoen 

Ritmična imaginacija oz. ritmične predstave Kwalwasser in Dykema; Gordon 

Ritmične sposobnosti Meyer; Kwalwasser 

Prepoznavanje ritma Whistler-Thorpe 

Izbor boljšega ritmičnega akcenta v dveh izvedbah Wing 

Mera Gordon 

Tempo Kwalwasser; Gordon 

MELODIJA 

Melodični okus – občutek za strukturo, ravnotežje 

in kompatibilnost fraze, ustreznost melodije 

Kwalwasser in Dykema; Gordon; Lundin; Schoen 

Gibanje melodije Kwalwasser in Dykema 

Prepoznavanje melodije Whistler-Thorpe 
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Dojemanje melodije (percepcija, reprodukcija) Wagner 

Primerjanje melodije z več melodijami glede ritma 

in višine 

Gaston 

Transponiranje melodije Stumpf; Lundin 

HARMONIJA 

Analiza akordov Wing; Bentley; Lundin; Wagner; Meyer 

Harmonija, smisel za harmonijo Revesz; Wing; Gordon 

Sposobnost ustvarjanja disonantnih akordov Stumpf 

Razlikovanje dvoglasja od enoglasja Stumpf 

Analiza dvoglasja in večglasja Revesz 

Določanje števila tonov v clustru Ortmann 

Sprememba višine (odkrivanje alteracije enega 

tona v ponovljenem akordu) 

Wing 

Sposobnost določanja, ali se neki ton nahaja v 

akordu ali izven njega 

Gaston 

Kadenca (zaporedje akordov, s katerim se končuje 

glasbena misel, skladba) 

Lowery 

Razlikovanje stopenj disonance (neblagoglasno 

razmerje dveh ali več tonov) 

Stumpf 

POSLUH 

Korektno petje Stumpf 

Čistost intonacije, zanesljivost Revesz 

Absolutni posluh Stumpf; Mjoen 

Glasbeni posluh Kries 

Relativni posluh, transpozicija intervala Revesz 

Prepoznavanje, razlikovanje intervalov Stumpf; Drake; Lundin; Schoen 

Petje drugega glasu (kot spremljava) Mjoen 

Sledenje zvoku Meyer 

Odkrivanje razlik med slišanim in notnim zapisom Gaston 

GLASBENI SPOMIN 

Glasbeni spomin Stumpf; Billroth; Kries; Meyer; Revesz; Seashore; 

Kwalwasser in Dykema; Drake; Tilson-Gretsch; Wing; 

Bentley; Lowery; Ortmann 

IGRANJE 

Sposobnost igranja po posluhu Mjoen; Revesz 

Sposobnost igranja v skupini Meyer 

USTVARJALNOST 

Sposobnost improvizacije Stumpf; Mjoen; Wagner 

Sposobnost komponiranja Mjoen 

Produktivna fantazija (ustvarjalnost) Revesz 

Iz pregleda je razvidno, katera področja, spremenljivke, določilnice oz. vsebinske kriterije so 

avtorji do začetka osemdesetih let 20. stoletja zagovarjali in vključili v glasbene teste. Pregled 

pokaže osem ključnih točk razvrstitve glasbenih testov: ton, ritem, melodija, harmonija, 

posluh, glasbeni spomin, igranje in ustvarjalnost. Na splošno lahko rečemo, da je v prikazanih 
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glasbenih testih prisoten ožji raziskovalni fokus (usmerjen predvsem na glasbene 

sposobnosti), ki ne daje celostne slike značilnosti glasbenega talenta. 

Proučevanje glasbenega talenta z uporabo glasbenih testov je problematično z več vidikov. 

Sloboda (1997) pri obravnavi testov glasbenih sposobnosti opozarja na različne izkušnje 

otrok, na razlike zaradi prirojenega potenciala, motivacije, igranja inštrumenta, obiskovanja 

zbora; meni, naj se test uporabi takrat, kadar ni več nobene druge direktne možnosti 

preverjanja. Inštrumentalni ali vokalni dosežek posameznika oz. tehnično in izrazito 

obvladanje je po avtorjevem mnenju lahko boljši dokaz glasbene sposobnosti kot kateri koli 

možen test. Rezultati testov naj se, kjer je le mogoče, upoštevajo v povezavi z drugimi 

formalnimi in neformalnimi dokazi. Preizkus otrokovega potenciala naj traja dovolj časa. Test 

mora imeti ustrezno veljavnost in zanesljivost. Vendar pa je pri ravnanju z rezultati testov 

potrebna velika previdnost. Psihološke raziskave glasbenih sposobnosti so pokazale, da je 

uspeh na testih odvisen od okolja, v katerem otrok živi, oz. od niza faktorjev, tudi od 

socialnega porekla staršev in posledično boljših možnosti njihovih otrok (Mirković-Radoš, 

1983).  

J. Piirto (2008) izpostavi, da naj šole pri identifikaciji glasbenega talenta nikoli ne oporabijo 

IQ-testov, ampak naj uporabijo validirane teste glasbene sposobnosti, npr. Seashorove ali 

Gordonove teste. Gordonova baterija testov glasbene sposobnosti za merjenje glasbene 

sposobnosti od predšolske do odrasle dobe temelji na konceptu avdiacije (pri avdiaciji gre za 

notranjo realizacijo zvoka preko priklica ali kreacije z zvoki, ki niso fizično prisotni). 

Avtorjevi testi merijo slušno diskriminacijo tonskih višin, ritma, dinamike in barve zvoka 

(Haroutounian, 2009a). Skupni procentualni rang, dosežen na testu, naj bo samo eden izmed 

faktorjev, ki jih opazujemo, preden otroka spodbujamo, da se udeleži specialnih glasbenih 

dejavnosti (Gordon, 1998).  

L. Stamou, Schmidt in Humphreys (2010) navajajo več raziskav, katerih namen je bil proučiti, 

kako Gordonovi testi glasbene sposobnosti funkcionirajo v različnih državah in kulturah. 

Avtorji prihajajo do različnih ugotovitev v zvezi z zanesljivostjo, veljavnostjo in dosežki 

učencev v različnih okoljih, v primerjavi z ameriškimi normami. 

Torej je prevzemanje glasbenih testov tujih avtorjev lahko problematično. V Sloveniji 

nimamo nobenega glasbenega testa, ki bi bil standardiziran na populaciji slovenskih 

osnovnošolcev. Tudi v globalnem raziskovalnem polju vse do danes ni bil generiran 
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univerzalni test glasbenih sposobnosti, ki bi bil splošno sprejet in uporaben. Terminološka 

pestrost ter pomanjkanje jasnih, splošno sprejetih opredelitev in definicij predstavljata velik 

problem, predvsem z vidika vsebinske veljavnosti testov oz. merskih instrumentov. Pojavlja 

se vprašanje, kaj s katerim testom merimo ter ali sploh merimo to, kar mislimo, da merimo. 

Uspeh na glasbenih testih bi lahko bila dobra osnova za sklepanje o glasbenem talentu 

posameznika, nikakor pa ne povsem zanesljiva in zadovoljiva z vidika celostne obravnave 

značilnosti glasbenega talenta, za kar so po našem mnenju primernejše ocenjevalne lestvice.  

Ocenjevalne lestvice za učitelje sodijo med najpogosteje uporabljene instrumente za 

ocenjevanje in identifikacijo učencev za vključevanje v programe nadarjenosti in po uporabi 

sledijo IQ-testom (Pfeiffer, 2002, v Pfeiffer in Blei, 2008). Sagadin (2009) poudari veliko 

uporabnost lestvičnih instrumentov na področju vzgoje in izobraževanja. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na kriterije glasbenega talenta in njihove opise 

v izbranih ocenjevalnih lestvicah, ki se uporabljajo na stopnji osnovnošolskega izobraževanja, 

ter predstavili kontekst njihove uporabe. V obravnavo vključimo tudi kriterije plesnega 

talenta. Gibanje ob glasbi in ples imata namreč pomembno mesto v posodobljenem Učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo (Holcar idr., 2011), zato se preko kriterijev za ocenjevanje plesnega 

talenta dotaknemo tudi tega področja. Calvert idr. (2004) ter Baum idr. (2004) plesno 

področje obravnavajo samostojno, kot specifično področje talenta. Izbran celostni pristop pri 

obravnavi glasbenega talenta pa od nas zahteva, da gibalno-plesne sposobnosti in gibalno-

plesno izražanje vključimo v nabor proučevanih značilnosti. Pri identifikaciji in delu z 

glasbeno talentiranimi učenci bi morali posebno pozornost nameniti tudi tistim učencem, ki 

imajo na gibalno-plesnem področju močno izražene značilnosti, in preseči domnevno 

stereotipno mišljenje, da so glasbeno talentirani učenci predvsem tisti, ki igrajo kak 

inštrument oz. obiskujejo glasbeno šolo. 

Program MusicLink in kriteriji avtorice J. Haroutounian. J. Haroutounian (2000a), ki se je na 

Univerzi v Virginiji v svoji doktorski disertaciji ukvarjala s kriteriji in procedurami za 

identifikacijo glasbeno nadarjenih in talentiranih učencev, poroča o njihovem programu 

MusicLink, katerega zametki segajo v leto 1992. MusicLink sestoji iz dveh programov: 

LessonLink (program zagotavlja brezplačne glasbene inštrukcije mladim talentom na 

osnovnošolski stopnji, ki izkazujejo glasbeni potencial) in StudyLink (program zagotavlja 
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nadaljnje privatne učne ure na srednješolski stopnji). Osnovni namen programa MusicLink je 

prehod učencev iz programa LessonLink v StudyLink.  

J. Haroutounian (2000b) je priporočenim kriterijem za identifikacijo potencialnega 

glasbenega talenta na elementarni stopnji dodala podrobnejše opise in jih razdelila v štiri 

kategorije: 1. percepcijsko dojemanje in razlikovanje, 2. kreativna interpretacija, 3. glasbeno 

vedenje/izvedba in 4. motivacija.  

Tabela 15: Nabor priporočenih kriterijev za identifikacijo potencialnega glasbenega talenta (Haroutounian, 

2000b) 

PERCEPCIJSKO DOJEMANJE IN RAZLIKOVANJE 

Percepcijsko   

dojemanje zvoka 

Učenec izostreno dojema zvok, posluša z usmerjeno koncentracijo, zvok lahko 

notranje občuti in si ga zapomni, sliši neznatne razlike v zvoku, melodiji, ritmu, lahko 

izloči in identificira posamezne zvoke ali glasbene ideje v kompleksnem glasbenem 

ali zvočnem kontekstu. 

Občutek za ritem Učenec z dobro razvitim občutkom za ritem se gibčno odziva na ritem, čuti in ohranja 

enakomeren utrip, razloči razlike v ritmih, prepozna in se prilagaja neznatnim 

spremembam v tempu ali metrumu, lahko ponovi in kreativno nadaljuje ritmične 

ideje. 

Občutek za višino 

tonov 

Učenec, ki ima dobro razvit občutek za višino tonov, razloči razlike med tonskimi 

višinami, zapomni si melodije in jih ponovi, zna ponoviti in kreativno nadaljevati 

melodične ideje, najde in prenese tone na inštrument. 

KREATIVNA INTERPRETACIJA 

 Učenec uživa v razširjanju, manipuliranju in eksperimentiranju z zvokom, spontano 

poje in se giba ob glasbi, je občutljiv za razpoloženje glasbe, ki jo posluša ali izvaja, 

je željan izražanja idej preko glasbe, uživa v preoblikovanju in izboljševanju glasbe, 

dela metaperceptivno pri ponovni obravnavi glasbenega dela, izkazuje smisel za 

osebno udeležbo v glasbi.  

GLASBENO VEDENJE/IZVEDBA 

 Učenec kaže naravno, fizično udobje pri gibanju ali izvedbi, je željan izražanja čustev 

preko nastopanja ali interpretacije, med izvedbo posluša in oblikuje interpretativne 

ideje, s poslušalci komunicira preko osebne udeležbe v glasbi, komunicira z 

interpretativno občutljivostjo v odgovor na glasbo, nastopa z občutkom ritmičnega 

utripa, poskuša izpopolniti fizične izvajalske zmožnosti. 

MOTIVACIJA 

 Učenec se med glasbenimi nalogami pozorno osredotoča, pri podaljšanih urah glasbe 

se lahko osredotoči, zbere, pri glasbenih nalogah je vztrajen, pri glasbenih nalogah 

uživa v samostojnem delu, izboljšuje in kritizira svoje glasbeno delo in delo drugih, 

postavlja si visoke standarde. 

 

Za identifikacijo glasbenega talenta se je uveljavila izpopolnjena oblika lestvice indikatorjev 

potencialnega talenta v glasbi (Haroutounian, 2002, 2009a). Pri ocenjevanju se uporablja 10 

bistvenih kriterijev glasbenega talenta, razvrščenih v tri osnovne kategorije: glasbena 



104 

 

nadarjenost in sposobnost, kreativna interpretacija in predano delo. V procesu nominacije kot 

ocenjevalci sodelujejo starši, razredni učitelj in/ali glasbeni pedagog. Ocenjevanje poteka z 

uporabo 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – redko ali nikoli, 2 – občasno, 3 – pogosto, 4 – 

skoraj vedno). Omeniti velja, da se v program MusicLink v ZDA danes vključuje že okrog 50 

držav. Spletna aplikacija, ki omogoča ocenjevanje glasbenega talenta z uporabo omenjene 

ocenjevalne lestvice, je dostopna na http://www.musiclinkfoundation.org/form_ab.php4. 

Indikatorji potencialnega talenta v izpopolnjeni obliki lestvice so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 16: Indikatorji potencialnega glasbenega talenta (Haroutounian, 2009a) 

NADARJENOST IN SPOSOBNOST 

Lahko si zapomni in ponovi melodije in ritme. 

Vzdržuje enakomeren pulz in se subtilno odziva na spremembe ritma in tempa. 

Zazna majhne razlike v melodiji, ritmu, zvokih. 

Razlikuje posamezne zvoke v kontekstu: v glasbeni kompoziciji identificira vzorce, melodije, inštrumente 

ali specifične zvoke iz okolja. 

Izvaja natančno in lahkotno, hitro se uči. 

KREATIVNA INTERPRETACIJA 

Uživa v eksperimentiranju z zvoki: sklada in manipulira (upravlja) z melodijami in ritmi. 

Zaveda se majhnih sprememb razpoloženja, dinamike in barve tonov ter zvokov različnih inštrumentov. 

Izvaja in reagira na glasbo z ekspresivno udeležbo, kaže intenzivnost in vključenost. 

PREDANO DELO 

Kaže vztrajnost v glasbenih aktivnostih: dela z usmerjeno koncentracijo, energijo in notranjo motivacijo. 

Prizadeva si izboljšati glasbene ideje, postavlja si visoke cilje, konstruktivno kritizira glasbeno delo, 

druge in sebe. 

 

 

Renzullijeve lestvice (Renzulli idr., 2013), ki so bile zasnovane v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja (in kasneje prenovljene), spadajo med najpogosteje uporabljene lestvice za 

ocenjevanje potencialno nadarjenih in talentiranih učencev. Uporabljajo se za učiteljevo 

ocenjevanje vedenjskih značilnosti nadpovprečnih učencev (od 4. do 6. razreda) v procesu 

nominacije učencev za vključevanje v obogatitvene programe. Pri Renzullijevih lestvicah se 

uporablja 6-stopenjska ocenjevalna lestvica: 1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – redko, 4 – občasno, 

5 – pogosto, 6 – vedno. Za ocenjevanje glasbenih značilnosti je oblikovanih sedem trditev.  

Učenec: 

– kaže nenehno zanimanje za glasbo – išče priložnosti za poslušanje in ustvarjanje glasbe, 

– zaznava drobne razlike med toni (tonska višina, glasnost, barva, trajanje), 

http://www.musiclinkfoundation.org/form_ab.php4
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– si zlahka zapomni melodije in jih natančno izvede, 

– željno sodeluje pri glasbenih aktivnostih, 

– igra glasbeni inštrument (ali kaže močno željo), 

– je občutljiv za ritem glasbe; z gibanjem telesa se odziva na spremembe tempa, 

– se zaveda in lahko slušno prepozna različne zvoke v danem trenutku – občutljiv je na 

zvoke iz ozadja, akorde, ki spremljajo melodijo, različne zvoke pevcev ali 

inštrumentalistov v izvedbi. 

Ocenjevalne lestvice nadarjenosti – Gifted Rating Scales (GRS) sta zasnovala Pfeiffer in 

Jarosewich (2003, v Pfeiffer in Blei, 2008). GRS sodijo med pet najpogosteje uporabljenih 

ocenjevalnih lestvic v ZDA. Vključujejo šest področnih lestvic (intelektualna, akademska, 

ustvarjalna, vodstvena, motivacija in umetniški talent); lestvice so zgrajene na bazi 

Münchenskega modela nadarjenosti (Pfeiffer, 2009). Šolska oblika lestvice, ki jo izpolnjuje 

učitelj, je namenjena za ocenjevanje učencev, starih od 6 let do 14 let. Na področju 

umetniškega talenta se ocenjujejo potencial ali dokazi o sposobnostih pri dramatiki, glasbi, 

plesu, risanju, slikanju, kiparstvu, petju, igranju inštrumenta in ali/igri. Gre za uporabo 9-

stopenjske lestvice, ki je razdeljena v tri range: 1–3, podpovprečno; 4–6, povprečno in 7–9, 

nadpovprečno. Z lestvico se preko seštevka točk meri verjetnost, da je nekdo nadarjen; 

verjetnost je rangirana: majhna, povprečna, visoka in zelo visoka. Pfeiffer in Jarosewich 

(2003, v Pfeiffer in Blei, 2008) poročata o razlikah med spoloma (standardiziran vzorec 6–13 

let) – rezultati so statistično pomembno višji v prid deklic na umetniškem področju, pri 

motivaciji in na vodstvenem področju. 

Ocenjevanje glasbene izvedbe po priporočilih nekaterih avtorjev (Haroutounian, Boyle, 

Radocy in Wenner) temelji na dualistični obliki za ocenjevanje izvedbe, ki vključuje 

ocenjevanje specifičnih elementov izvedbe (tehnika, interpretacija, spretnost izvedbe) kot tudi 

kvalitativne komentarje (Haroutounian, 2009a). Indikatorji in opisi so predstavljeni v spodnji 

preglednici. Iz ocenjevalnega obrazca (Haroutounian, 2009a) je razvidno, da je njegova 

uporaba namenjena učencem različnih starosti oz. razredov. Obrazec se uporablja v 

glasbenem izobraževanju, vendar pa avtorica ne navaja, katerim ocenjevalcem je obrazec 

namenjen. 
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Tabela 17: Indikatorji potencialnega talenta za področje glasbene izvedbe (Haroutounian, 2009a) 

Spretnost izvedbe natančnost, znaki (ritem, pavze, prstni red, vezaj, artikulacija), spomin, 

lahkotnost izvedbe, samozavest 

Tehnika spretnost in lahkotnost, čistost, jasnost, kvaliteta tona, drža, kontrola diha 

Interpretacija stilistična primernost, fraziranje, tempo, razpoloženje 

Umetniški čut intenziteta, napetost, osredotočenost, ustvarjalna udeležba 

Ocenjevalni obrazec za področje glasbene izvedbe (Haroutounian, 2009a) vključuje uporabo 

5-stopenjske lestvice: 1 – niti dobro/niti slabo, 2 – dobro, 3 – zelo dobro, 4 – odlično, 5 – 

izjemno. 

Program Talent Beyond Words prinaša širok nabor kriterijev za ocenjevanje potencialnega 

glasbenega in plesnega talenta. V okviru programa Javits ameriškega United States 

Department of Education gre za program ArtsConnection, katerega namen je identifikacija in 

razvoj potencialnih talentov na področju glasbe in plesa. Identifikacija glasbenih in plesnih 

talentov v programu poteka v tretjem razredu. V procesu identifikacije sodelujejo: dva 

profesionalna umetnika, razredni učitelj, učitelj s področja umetnosti, ki sodeluje v programu 

ArtsConnection, in različni zunanji eksperti. Kriteriji za področje glasbe in tudi plesa so 

razdeljeni na tri sklope: sposobnosti, motivacija in ustvarjalnost (Baum idr., 2004). 

Tabela 18: Ključne besede in opredelitve pri identifikaciji potencialnega glasbenega talenta (Baum idr., 2004) 

SPOSOBNOSTI 

Ritem S telesom izraža ritem, zmožen je ohranjati enakomeren ritem, pulz, natančno 

ponavlja ritmične vzorce, lahko igra ponavljajoče se vzorce, pohitevanja, čaka na 

pravi trenutek za začetek oz. vstop, najde osnovni pulz ali ritem. 

Zaznavanje zvoka Zaznava razlike med zvoki in tonskimi višinami, dovzeten je za dinamiko, ujame 

tonske višine, zna ponoviti melodične fraze, zmožen je vzdrževati samostojen glas. 

Koordinacija Lahkotno se giblje po prostoru, zmožen je početi dve ali več stvari hkrati, nadzira 

telo v gibanju in mirovanju, lahko vzdržuje ponavljajoče se vzorce, dela z obema 

rokama. 

MOTIVACIJA 

Entuziazem Odziva se z veseljem, željan je sodelovanja, je radoveden, postavlja vprašanja, je 

odprt za nepoznane glasbene stile. 

Sposobnost 

osredotočanja 

Usmerja pozornost, popolno se posveča nalogi, je zainteresiran in vključen v 

razredne aktivnosti, pozorno posluša, sledi navodilom. 

Vztrajnost Se ne preda zlahka, napreduje, si vzame čas za premislek, lahko sprejema in 

uporabi nasvete. 

USTVARJALNOST 

Ekspresivnost Odgovarja z občutljivostjo, glasbo izvaja energično in intenzivno, je popolnoma 

vključen, izraža občutke. 

Skladanje in 

improvizacija 

Spontano improvizira, tvega, pripravi presenečenje ali nenavadne zapise, ustvarja 

originalne zvoke, izmišlja si skladbe in sestavlja pesmi. 
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Tabela 19: Ključne besede in opredelitve pri identifikaciji potencialnega plesnega talenta (Baum idr., 2004) 

SPOSOBNOSTI 

Telesni nadzor Nadzira po občutku, se lahko prilagaja, ohranja ravnotežje na eni nogi, ima 

moč v nogah, rokah in trupu, vzdržuje korekcije. 

Koordinacija in gibčnost Lahko kombinira gibe, izvaja kompleksne lokomotorne/gibalne vzorce, 

ločeno giba posamezne dele telesa, se prosto giblje v prostoru, se hitro 

giblje. 

Prostorsko zavedanje Zaveda se drugih ljudi, prilagaja se drugim plesalcem in prostoru, poravnava 

se po krogu ali liniji, je točen v času in prostoru. 

Spomin in priklic Zapomni si podatke, izvaja brez posnemanja, natančno opazuje in ponovi 

gibe, je zmožen graditi sekvence. 

Ritem S telesom izraža ritem, natančno ponavlja ritmične vzorce, 

anticipira/predvideva, čaka na pravi trenutek za začetek, najde osnovni pulz 

ali ritem. 

MOTIVACIJA 

Sposobnost  

osredotočanja 

Usmerja pozornost, popolno se posveča gibanju, je zainteresiran in vključen 

v razredne aktivnosti. 

Vztrajnost Se ne preda zlahka, vadi, napreduje, si vzame čas za premislek, poskuša do 

pravilne izvedbe. 

USTVARJALNOST 

Ekspresivnost Kaže zadovoljstvo v gibanju, izvedba je intenzivna in energična, je 

popolnoma vključen, izraža občutke. 

Gibalne kvalitete Prikazuje različne dinamike, gibanje v ravneh, smereh, stilih, subtilno 

komunicira, gibanje je popolno, povezuje dele telesa. 

Improvizacija Odziva se spontano, osredotočeno ustvarja realnost, prikazuje podrobnosti, 

odgovori so presenetljivi ali nenavadni. 

 

Identifikacijski proces iskanja plesnih talentov v državi Ohio (Calvert idr., 2004) vključuje 

nominacijo, ocenjevanje z vedenjskim kontrolnim listom ter ocenjevanje nastopa. Učenca 

lahko nominirajo starši, učitelji ali sošolci, lahko pa se nominira tudi sam. Identifikacijski 

obrazec lahko izpolnijo učitelji, starši in tudi učenec. Za plesno področje obrazec vsebuje 

naslednje kriterije, ki se na osnovnošolski stopnji uporabljajo do starosti 12 let: kaže izredno 

sposobnost za ravnotežje, zelo dobro in lahkotno kaže sekvence gibanj, z gibanjem zna 

komunicirati in izražati čustva, uporablja svoje telo kot orodje za izražanje, se prostovoljno 

javlja za sodelovanje pri plesu in gibalnih aktivnostih. Iz ocenjevalne 4-stopenjske lestvice 

(opazno, povprečno, nadpovprečno, superiorno) za ocenjevanje pripravljenega nastopa in 

drugih ocenjenih aktivnosti pri odkrivanju plesno talentiranih povzemamo kriterije in opise 

posameznih kriterijev za 4. stopnjo (superiorno): 
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Tabela 20: Kriteriji ocenjevanja z opisi za ocenjevanje plesne izvedbe (Calvert idr., 2004) 

KRITERIJ OPIS ZA 4. STOPNJO: SUPERIORNO 

Spomin in priklic pri 

pripravljeni izvedbi 

Ples dokonča brez očitnih napak, pleše osredotočeno in samozavestno. 

Spomin in priklic pri drugih 

ocenjevanih aktivnostih 

Hitro dojema in si natančno zapomni informacije in napotke; sposoben je 

plesati gibalne fraze. 

Občutek za čas (čas/ritem) pri 

pripravljeni izvedbi 

Sposoben je skladnega telesnega gibanja po ritmu; ritem izraža s celim 

telesom; pri izvajanju ima izostren občutek za čas in ritem. 

Občutek za čas (čas/ritem) pri 

drugih ocenjevanih aktivnostih 

Celotno telo giblje po osnovnem ritmu; natančno ponavlja zapletene 

ritmične vzorce; pri izvedbi kaže izostren občutek za čas in ritem. 

Zavedanje in kontrola telesa pri 

pripravljeni izvedbi 

Kaže nenavadno telesno moč in gibljivost, nenavadno dobro ravnotežje in 

fizični nadzor. 

Zavedanje in kontrola telesa pri 

drugih ocenjevanih aktivnostih 

Kaže nenavadno telesno moč in gibljivost, nenavadno dobro ravnotežje in 

fizični nadzor. 

Zavedanje gibalnih kvalitet pri 

pripravljeni izvedbi 

Kaže nenavadno število gibalnih kvalitet (npr. močan, nežen, elastičen, 

zibajoč); izraža nenavadno sposobnost subtilnega in intenzivnega gibanja. 

Zavedanje gibalnih kvalitet pri 

drugih ocenjevanih aktivnostih 

Kaže nenavadno število gibalnih kvalitet (npr. močan, nežen, elastičen, 

zibajoč); izraža nenavadno sposobnost subtilnega in intenzivnega gibanja. 

Ekspresivnost pri pripravljeni 

izvedbi 

Visoka zmožnost sporočanja idej in občutkov preko gibanja; pleše 

nenavadno ekspresivno, intenzivno in subtilno. 

Ekspresivnost pri drugih 

ocenjevanih aktivnostih 

Visoka zmožnost sporočanja idej in občutkov preko gibanja; celo telo 

uporablja pri plesu nenavadno ekspresivno, intenzivno in subtilno. 

 

4.2 Učiteljeve nominacije 

Nominacije učiteljev (in tudi staršev) se uporabljajo kot pomožno sredstvo za pomoč v 

identifikacijskem procesu. Nominacije so lahko osredotočene na splošno intelektualno 

sposobnost ali na širši spekter specifičnih sposobnosti in talentov (Pfeiffer in Blei, 2008). 

Pfeiffer in S. Blei (2008) izpostavita, da je potencialno problematičen lahko način povabila k 

nominaciji učencev, pa tudi, kako se glasijo navodila in morebitni primeri, ki pomagajo 

razumeti kriterije, kar se vse lahko odraža v rezultatih in veljavnosti procesa. Nominacije 

učiteljev in staršev so uporabne, vendar avtorja opozarjata, da naj predstavljajo le prvi korak v 

procesu identifikacije in naj niso del izračunov pri določanju o vključitvi učenca v programe 

za nadarjene. 
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Obravnavo usmerimo na teorijo, povezano z učiteljevimi nominacijami, ki jih uporabimo tudi 

v našem raziskovanju. Pri identifikaciji nadarjenih in talentiranih učencev predstavljajo 

učiteljeve nominacije pomembno proceduro, ki se pogosto dopolnjuje z uporabo ocenjevalnih 

lestvic ali ček list (Renzulli, 2009a, 2009b).  

Učiteljeve nominacije so se izkazale za veljavno metodo pri identifikaciji učencev za 

vključevanje v programe za nadarjene in talentirane. Za ocenjevanje značilnosti učencev, ki 

imajo visoke sposobnosti, je bilo razvitih malo takih instrumentov, ki bi vključevali učiteljeve 

nominacije. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da so učitelji ob obstoju specifičnih kriterijev 

zmožni identificirati talentirane učence v njihovih oddelkih. Učiteljeve nominacije so pogosto 

dopolnjene z uporabo ocenjevalnih lestvic ali ček list s poznanimi značilnostmi in vedenji 

nadarjenih in talentiranih učencev in so lahko pomembna procedura pri identifikaciji 

nadarjenih učencev in učencev z visokim potencialom. Učitelji so pogosto zmožni 

identificirati značilnosti, kot so ustvarjalnost, vodenje, motivacija, in druga specifična 

področja talenta, kot so: glasba, umetnost, drama (Renzulli, 2009a). 

Nominacije učiteljev se pogosto uporabljajo pri identifikaciji nadarjenih učencev, ker so 

učitelji v edinstvenem položaju za opazovanje učencev v različnih situacijah in pod različnimi 

pogoji ter so v interakciji z njimi v šoli v daljšem časovnem obdobju (Siegle, 2001, v 

Hernández-Torrano, Prieto, Ferrandiz, Bermejo in Sainz, 2013). Učiteljeva nominacija 

nadarjenih otrok in mladostnikov običajno vključuje dve vrsti postopkov: strukturirane in 

nestrukturirane (Davis, Rimm in Siegle, 2011, v Hernández-Torrano idr., 2013). Strukturirane 

nominacije so formalni postopki, ki omogočajo učiteljem, da pregledajo in prepoznajo 

nadarjene učence s pomočjo ček list in ocenjevalnih lestvic, ki temeljijo na vnaprej določenih 

smernicah in značilnostih učencev. Nestrukturirane nominacije so neformalni postopki, ki 

omogočajo učiteljem, da priporočijo nadarjene učence za izobraževalne programe, tako da 

odgovorijo na odprta vprašanja, katerih namen je pridobivanje njihovih osebnih prepričanj in 

pojmovanj nadarjenosti (Hernández-Torrano idr., 2013). 

Raziskave kažejo, da so učitelji zmožni prepoznati nadarjene učence v svojih oddelkih, če 

imajo seznam značilnosti, dovolj časa za opazovanje talentov in so za to usposobljeni 

(Borland, 1978, Chan, 2000, Gagné, 1994, Gear, 1978, Hunsaker, Finley in Frank, 1997, 

Johnsen, 2004, Renzulli in Delcourt, 1986, Rohrer, 1995, v Hernández-Torrano idr., 2013). 

Kolo (1999, v Siegle, Moore, Mann in Wilson, 2010) ugotavlja, da je učinkovitost učiteljevih 
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nominacij večja, ko instrument izrecno in zelo jasno določa značilnosti ali lastnosti, ki naj jih 

nominator uporabi, kot pa v primeru, da ocenjevane značilnosti niso tako jasne. 

Po Hernández-Torranu idr. (2013) povzemamo izsledke številnih raziskav, ki kažejo na vpliv 

demografskih in psiholoških značilnosti na učiteljeve nominacije: 

– raziskava Endepohls-Ulpe in Ruf (2005) je pokazala, da so učitelji prepoznali le majhno 

število nadarjenih deklic, ko so bili zaprošeni za opise otrok, ki so jih poučevali; 

– med identičnimi opisi deklic in dečkov za programe za nadarjene učitelji preferirajo dečke 

(Bianco, Harris, Garrison-Wade in Leech, 2011); 

– Gagné (1993) je ugotovil, da so po mnenju učiteljev deklice bolj sposobne na socialno-

emocionalnih in umetniških področjih (predvsem glasbi), medtem ko so po mnenju 

učiteljev dečki bolj talentirani pri fizičnih in tehničnih nalogah; 

– v očeh učiteljev so bili dečki bolj kompetentni in z več interesa za matematiko in znanost, 

deklice pa so bile bolj uspešne v umetnosti in pri jeziku (Lee, 2002); 

– dejstvo, da razredni učitelji učijo več kot en predmet in preživijo več časa v enem razredu, 

jim omogoča, da prepoznajo več značilnosti, po katerih se nadarjeni otroci razlikujejo od 

svojih vrstnikov (Endepohls-Ulpe in Ruf, 2005); 

– na splošno velja, da učitelji pogosto opredeljujejo nadarjenost v smislu visoke inteligence, 

kognitivnega mišljenja, velikega potenciala in drugih dejavnikov, povezanih s procesom 

učenja, kot so dobro razumevanje, dober spomin in bogat besednjak (Endepohls-Ulpe in 

Ruf, 2005; Kim, Shim in Hull, 2009; Moon in Brighton, 2008). 

V zvezi z učiteljevimi nominacijami se pojavlja vprašanje pristranskosti. Pomembno je 

raziskati učiteljeva prepričanja, stereotipe, predsodke in pričakovanja, ki vplivajo na njihovo 

izbiro učencev za programe za nadarjene (Siegle idr., 2010). Predhodne raziskave so 

pokazale, da učitelji pogosto razvijejo svojo lastno pojmovanje nadarjenosti in identificirajo 

učence, ki jim ustrezajo (Campbell in Verna, 1998, Cashion in Sullenger, 1996, Hunsaker, 

1994, Speirs Neumeister idr., 2007, v Siegle idr., 2010). Renzulli (2009a) izpostavi problem, 

da nekateri učitelji utegnejo nominirati samo učence, ki ves čas kažejo akademsko nadarjenost 

na vseh vsebinskih področjih, ali tiste, ki imajo kljub visokemu potencialu nizke dosežke. 

Nepristranost, točnost in manjša subjektivnost se lahko dosežejo z uporabo več lestvic ali ček 

list. Avtor navaja splošno ugotovitev več raziskav, da se zanesljivost učiteljevih nominacij 

lahko poveča s skrbjo za profesionalni razvoj učiteljev, z dodatnim izobraževanjem.  
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C. A. Carman (2011) navaja, da v raziskavah v zvezi z natančnostjo učiteljevih nominacij 

prihaja do mešanih ugotovitev. Avtorica je opravila pregled številne literature, povezane s 

stereotipi; izbrane opredelitve in ugotovitve povzemamo in pregledno prikazujemo v spodnji 

tabeli. 

Tabela 21: Izbrane opredelitve in ugotovitve v zvezi s stereotipi (Carman, 2011) 

Avtor/-ji 

Opredelitve in ugotovitve 

Banaji in Greenwald, 1994 Stereotipiranje je »nezavedna ali zavestna uporaba (pravilnih ali napačnih) 

znanj o skupini pri presoji člana skupine«. 

Biernat in Thompson, 2002; 

Ottati in Lee, 1995;  

Twenge, 1999 

Stereotipi niso omejeni samo na vedenje, ampak lahko vključujejo tudi 

pričakovane interese, fizične značilnosti, preference za aktivnosti in 

socialno delovanje. 

Schneider, 2004 Primarne vsebine stereotipov so spol, starost in rasa, so pa stereotipi tudi 

glede fizičnega izgleda, uporabe jezika, poklica, zaznamovanosti in 

lastnosti.  

Judd, Ryan in Park, 1991 Stereotipi zagotavljajo informacije o domnevnih tipičnih lastnostih članov 

določenih skupin, zaradi česar je lažje opisati člana te skupine, čeprav ga 

še nismo srečali. 

Jussim, McCauley in Lee, 1995 Z vzponom kognitivne revolucije v socialni psihologiji se je na stereotipe 

pogosto gledalo kot na v osnovi napačna prepričanja. 

Ottati in Lee, 1995 Točni stereotipi so lahko pozitivni ali negativni.  

Agars, 2004; Bridges in Steen, 

1998; Channouf, Mangard, 

Baudry in Perney, 2005; Cohen 

in Segal-Engelchin, 2000; 

Heilman, Wallen, Fuchs in 

Tamkins, 2004; Madera, Hebl in 

Martin, 2009 

Stereotipne misli posameznika lahko vplivajo na njegove odločitve. 

Raziskave, ki so večinoma osredotočene na spol, kažejo, da osebe, ki imajo 

stereotipne misli, težijo k pristranskim priporočilom, ki temeljijo na teh 

stereotipnih mislih. 

Siegle, 2001 Prepričanja, predsodki, stališča in pričakovanja učiteljev lahko 

vplivajo, ali so učenci vključeni (ali ne) v programe za nadarjene.  

Frey, 2002; Moon in Brighton, 

2008; Rohrer, 1995 

Socialno-ekonomski položaj nadarjenih učencev ima pomembne učinke na 

učiteljevo zaznavanje nadarjenih učencev in sprejete odločitve. 

Carman, 2011 Več študij je pokazalo, da ne glede na narodnost, 

raven izobraževanja ali drugih posrednih dejavnikov mnogi učitelji imajo 

stereotipe o nadarjenih učencih, ki lahko vplivajo na nominacijo učencev 

za programe za nadarjene. 

 

Zaradi stereotipnih stališč bi učiteljeve nominacije lahko bile pristranske.  

Usmerimo se še k vprašanju, ali so nadarjeni dečki in deklice homogena skupina oz. ali lahko 

presežemo domnevno stereotipno premiso v laični javnosti, po kateri naj bi nadarjeni dečki na 

razredni stopnji prednjačili pred deklicami, kar se kasneje v življenju odraža v moški 
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dominantnosti na mnogih področjih. Nekatere razlage in raziskave za obravnavano obdobje 

razredne stopnje kažejo nasprotno. 

V začetnih razredih šolanja je čas, ko je intelektualna nadarjenost deklic najbolj očitna (Kerr, 

1997, v Kerr, 2000). Večina držav sveta ima obvezno šolanje najmanj štiri razrede. Deklice na 

tej starostni stopnji še nimajo ponotranjenega prepričanja o ženski manjvrednosti. Tako 

večina nadarjenih deklic želi prikazati odlično razmišljanje in spomin in so srečne, če so 

pozvane k recitiranju, risanju, petju, igranju inštrumenta ali plesu. Potrudijo se po najboljših 

močeh, ker še ne poznajo cene od biti drugačen od drugih deklic ali boljših dečkov. Janos in 

Robinson (1985, v Kerr, 2000) navajata, da nadarjene deklice na razredni stopnji prekašajo 

dečke na vseh akademskih področjih, prejemajo višje ocene in imajo višje dosežke na testih 

dosežkov. Na tej starostni stopnji so nadarjene deklice prežete z vznemirjenjem ob učenju in 

navadno imajo branje, učenje in vaja prednost pred željo po priljubljenosti (Kerr, 2000). Spol 

otroka vpliva na socializacijsko prakso, ki tudi vključuje starševska pričakovanja stopenj in 

področij dosežkov ter zagotavljanje priložnosti za razvoj talenta (Arnold, Noble in Subotnik, 

1996, v Olszewski-Kubilius, 2008).  

Ob teh navedbah se nam poraja vprašanje, ali ni morda vzgojno-izobraževalni koncept 

devetletne osnovne šole v začetnih razredih bolj naravnan po meri deklic. Ne moremo niti 

mimo dejstva, da je učiteljski poklic na razredni stopnji v domeni učiteljic, ki v skritih 

dejstvih morda bolj preferirajo pridnost, ubogljivost, ustrežljivost, upoštevanje navodil ipd., 

kar je s tradicionalnih vzgojnih vidikov bolj značilno za deklice. Domnevno so zato deklice v 

očeh učiteljic ocenjene višje kot dečki. Domnevamo tudi, da na učiteljeve nominacije vplivajo 

tudi družbeni stereotipi, povezani z razlikami med spoloma, in pričakovanja učiteljev, kar bi 

lahko povezali s teorijo pričakovanj (Babad, 1998; Evans, Bickel in Pendarvis, 2004; Locke, 

2005; Rosenthal, 1991; Rosenthal in Jacobson, 1968; Rubie-Davies, 2006). Toda enoznačnih 

odgovorov zaradi pomanjkanja empiričnih dokazov nimamo. Zato bi bilo v prihodnje 

smiselno proučiti problematiko oblikovanja učiteljevih nominacij. 

4.3 Identifikacija glasbenega talenta v slovenskih osnovnih in glasbenih šolah 

Najprej predstavimo kratek pregled razvoja in današnji kontekst identifikacije nadarjenih v 

slovenskih osnovnih šolah. 
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Zakon o osnovni šoli (1996), ki je veljal do leta 2011, je v 11. členu nadarjene učence, skupaj 

z učenci z učnimi težavami in učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje ali posebej 

prilagojene programe, opredeljeval kot učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. 12. člen je za nadarjene učence predvidel prilagajanje metod in oblik dela in 

omogočanje vključitev v dodatni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči. Na 

prelomu tisočletja se je začelo novo obdobje prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli, ki temelji na dveh ključnih dokumentih – Koncept: odkrivanje in delo 

z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Žagar idr., 1999) (v nadaljevanju Koncept) in 

Operacionalizacija Koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 

šoli (Bezić, Žagar, Artač in Nagy, 2000; Bezić, 2006). Koncept se naslanja na Renzullijev 

trikrožni model nadarjenosti in sledi avtorjevemu mnenju o številu nadarjenih (15–20 %). Kot 

izhodiščno definicijo nadarjenosti Koncept upošteva eno od najpogosteje uporabljenih 

definicij na svetu, razširjeno Marlandovo definicijo, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o 

izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. 

Premik na področju nadarjenosti, to je ločitev nadarjenih učencev od učencev s posebnimi 

potrebami, sta prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) in 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011), ki v 11. členu opredeljuje 

nadarjene učence in njihovo izobraževanje: »Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko 

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

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

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

pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.« 

M. Juriševič (2011), avtorica poglavja Vzgoja in izobraževanje nadarjenih, v Beli knjigi 

izpostavi pomanjkanje empiričnih podatkov za natančnejše razumevanje in pojasnjevanje 

konteksta in dinamike dela z nadarjenimi, kar ostaja ena izmed prioritet za v prihodnje. 

Strinjamo se z zapisom, da je nadarjene učence »treba obravnavati kot samostojno skupino 

učencev, ki ima na področju učenja izjemne potenciale oziroma dosežke, ki upravičujejo 

individualizirane prilagoditve v okviru osnovnega in srednjega šolanja« (Juriševič, 2011, str. 

339). Avtorica izpostavi nekatere tehnične in strokovne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz 

ugotovitev opravljenih spremljevalnih analiz v okviru Zavoda RS za šolstvo: vprašljiva je 

ustreznost instrumentarija za ocenjevanje nadarjenosti, predvsem veljavnost in objektivnost 

ocenjevalnih lestvic za učitlje (OLNAD07); vprašljiva je kompetentnost učiteljev za 
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ocenjevanje nadarjenosti, individualizacija dela z nadarjenimi ter dolgotrajnost in 

administrativna zahtevnost postopka identifikacije na račun dejanskega pedagoškega dela; 

presenetljivo visok odstotek identificiranih nadarjenih učencev, in sicer v povprečju 26 % 

učencev v generaciji. To nakazuje na problem opredelitve oziroma razumevanja koncepta 

nadarjenosti ter poraja vprašanja glede možnosti in smiselnosti izdelave in izpeljave velikega 

števila individualiziranih programov. Izpostavljena je tudi potreba po izboljšanju ocenjevalnih 

lestvic (OLNAD07) in dvigu kriterijev za opredelitev in identifikacijo. Kot vidimo, tako visok 

odstotek daleč presega 10 %, kot izhaja iz opredelitve deleža nadarjenih učencev (Juriševič, 

2011): »Nadarjeni učenci so po določenih nacionalnih kriterijih visoko nadpovprečni učenci 

in jih je v populaciji do 10 %. Nadpovprečnost se ocenjuje glede na dosledne dosežke teh 

učencev na intelektualnem, ustvarjalnem, učnem (jezikovnem, matematičnem, 

družboslovnem, naravoslovnem, tehniškem), umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, 

literarnem …) in telesno-gibalnem oziroma športnem področju« (str. 338). Visok odstotek 

kaže na to, da identificirana populacija učencev sega relativno daleč pod kriterij nadarjenosti 

(10 %). Tako obsežno populacijo vidimo bolj kot učno uspešno; odstotek celo presega učno 

uspešne oz. nadpovprečno sposobne učence, kot jih imenuje J. Van Tassel-Baska (2003, v 

Kukanja Gabrijelčič in Čotar Konrad, 2013), med katere spadajo tisti, ki so med 20 % 

populacije vseh učencev; nadarjenih je v ameriški zakonodaji 12 % tistih učencev, ki so bili 

identificirani. 

Proces odkrivanja nadarjenih učencev (korak 3) po Konceptu (Žagar idr., 1999) in 

Operacionalizaciji koncepta (Bezić idr., 2000; Bezić, 2006) vključuje tri stopnje: 

evidentiranje, identifikacija ter seznanitev in mnenje staršev. 

1. Evidentiranje. Poteka od konca prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja dalje, brez 

testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Kriteriji: učni uspeh, dosežki, 

učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe. Pogoj: izpolnjevanje 

vsaj enega od navedenih kriterijev. 

2. Identifikacija. Poteka v četrtem razredu in tudi kasneje. Kriteriji:  

– Ocena učiteljev. Uporaba ocenjevalnih lestvic nadarjenosti (OLNAD07); slovenska 

priredba ZRSŠ po Korenu, Hrvaška; področja od 1. 12. 2011 dalje: učno, voditeljsko, 

telesno-gibalno, tehnično, literarno, dramsko, glasbeno, likovno in filmsko področje (Bezić 

idr., 2011). 
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– Test sposobnosti. Uporaba individualnih ali skupinskih testov, npr. WISC-III, Ravenove 

progresivne matrice, slovenski priredbi 1997–2001 oz. 1997–1999: Center za 

psihodiagnostična sredstva (Boben, 2006). 

– Test ustvarjalnosti. Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, slovenska priredba 2003–

2004: Center za psihodiagnostična sredstva (Boben, 2006). 

– Pogoj: nadpovprečen rezultat na vsaj enem izmed kriterijev, po principu »ali – ali«: 

nadpovprečen rezultat OLNAD07, IQ večji ali enak 120 in/ali zgornjih 10 % na testu 

ustvarjalnosti. 

3. Seznanitev in mnenje staršev. Poteka po prvi in drugi stopnji. 

 

Ocenjevalna lestvica nadarjenosti za glasbeno področje (OLNAD07) se v našem šolskem 

polju uporablja v procesu identifikacije glasbeno nadarjenih učencev. Vsebina ocenjevalne 

lestvice je vključena v opis nadarjenega vedenja učenca na glasbenem področju: »Glasbeno 

področje se kaže v učenčevem zanimanju in ukvarjanju z glasbo. Taki učenci običajno 

obiskujejo glasbeno šolo in/ali imajo že tudi uspehe na različnih glasbenih tekmovanjih. 

Učitelj pa bo v šoli opazil, da se talentiran učenec zanima za glasbo, rad jo posluša ali 

poustvarja (poje, igra inštrument, sodeluje v pevskem zboru ipd.) in tudi sam si izmišlja 

izvirne melodije. Zlahka si zapomni in izvaja melodične, ritmične vzorce ter se na glasbo tudi 

čustveno odziva« (Bezić idr., 2008a). Gre za uporabo 7-stopenjske lestvice: 1 – ne velja, 2 – 

pogosto ne velja, 3 – bolj ne velja kot velja, 4 – v enaki meri velja kot ne velja, 5 – bolj velja 

kot ne velja, 6 – pogosto velja in 7 – popolnoma velja. Učitelj ocenjevalec torej ocenjuje, v 

kolikšni meri opisano vedenje za učenca velja. 

Tabela 22: Osem trditev ocenjevalne lestvice OLNAD07 za glasbeno področje (Bezić idr., 2008b) 

1.  Učenec se zanima za glasbo, rad jo posluša. 

2.  Učenec rad igra na inštrument, poje … 

3.  Učenec zna po posluhu reproducirati glasbo. 

4.  Zlahka si zapomni in izvaja melodične, ritmične vzorce. 

5.  Ima občutek za ritem in melodijo. 

6.  Glasbo čuti in se nanjo odziva (s telesnimi gibi, s spremembo razpoloženja ...). 

7.  Izmišlja si izvirne melodije. 

8.  Rad nastopa na glasbenih prireditvah. 

M. Pepelnak Arnerić (2014) je izvedla raziskavo, ki je temeljila na podatkih glasbene lestvice 

OLNAD07 za 91 učencev, ki so bili v postopku identifikacije; vsakega učenca sta ocenila dva 

ocenjevalca. Ugotovila je, da so nadarjenost na ravni statistično pomembnih razlik v 

povprečju višje ocenili učitelji z več formalne glasbene izobrazbe. Ugotovila je tudi, da se 
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povprečno število doseženih točk statistično pomembno razlikuje, močno v korist učencev, ki 

obiskujejo glasbeno šolo, pojejo v pevskem zboru in nastopajo na šolskih prireditvah. 

Glasbeno šolo obiskuje večina učencev, ki so prepoznani kot nadarjeni (65,1 %), in tudi 

približno tretjina učencev (31,3 %), ki v šoli niso bili prepoznani kot nadarjeni. V pevskem 

zboru poje manjšina nadarjenih (44,2 %) in nenadarjenih (25,0 %). Podobni so rezultati v 

zvezi z nastopanjem na šolskih prireditvah (46,5 % nadarjenih in 25,0 % nenadarjenih).  

M. Pepelnak Arnerić (2014) je izpostavila tudi nekatere probleme odkrivanja glasbeno 

nadarjenih učencev v osnovni šoli: 

 izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic OLNAD07 je vsebinsko in predvsem zaradi velikega 

števila učencev zahtevno; avtorica se sprašuje, kakšen je smisel tega ocenjevanja in kaj 

želimo z njim izvedeti, česar že ne vemo po drugih kazalnikih; 

 če ocenjevalec ne pozna otrokovih visokih sposobnosti, jih tudi ne more ustrezno 

vrednotiti na lestvici, če pa jih pozna, ni smiselno izgubljati časa z izpolnjevanjem lestvice, 

ki bo samo potrdila tisto, kar že ve; 

 vprašljiva je zavrnitev učenca, če ga kot nadarjenega oceni le en ocenjevalec; 

 vsebinska in metodološka ustreznost lestvice za glasbeno področje zbuja dvome; 

 trditve, na podlagi katerih je nastala ocenjevalna lestvica in ki opisujejo nadarjenost na 

glasbenem področju, so potrebne temeljitega razmisleka; 

 glede na zahtevnost odkrivanja glasbene nadarjenosti je na lestvici premalo spremenljivk, 

ki le-to opisujejo; 

 obstajajo verificirani testi, vendar je vprašanje, kdo naj bi te teste apliciral v praksi, saj 

nimamo dovolj usposobljenih testatorjev; 

 vprašanje je, koliko še lahko v osnovni šoli spodbujamo razvijanje potencialov glasbeno 

nadarjenega učenca glede na njegove razvojne značilnosti v tem obdobju; 

 vprašljiva je tudi časovna umeščenost ocenjevanja glasbene nadarjenosti v sistemu 

odkrivanja nadarjenosti; starost pri evidentiranju ni več ustrezna glede na spoznanja 

razvojne psihologije o tem, do katere starosti je razvijanje primarnih glasbenih sposobnosti 

še mogoče. 

Če se identifikacija nadarjenih izvede pri starosti devet let ali kasneje, je kritično obdobje za 

razvoj talenta že izgubljeno. Nadarjenost je izjemnost, zato kot pri vseh oblikah izjemnosti 

zgodnje ukrepanje spodbuja optimalen razvoj (Bloom, 1985, Guralnick in Bennett, 1987, v 
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Silverman in Golon, 2008). Optimalen čas za identifikacijo nadarjenosti je med četrtim in 

devetim letom. Pri otrocih, mlajših od štirih let, je pri ocenjevanju problematičen odziv 

otroka. Štiriletni nadarjeni otroci pa so intelektualno kot šestletniki in se na ocenjevanje 

odzivajo kot otroci, ki že obiskujejo šolo (Silverman in Golon, 2008). Tudi Pfeiffer in S. Blei 

(2008) navajata, da je smiselno identificirati zgodaj in pogosto. Prej kot začnemo, večjo težo 

ima naše ocenjevanje. V osnovnošolskem izobraževanju bi se proces opazovanja in 

posamičnih nominacij za identifikacijo glede na predstavljene argumente moral začeti že v 

prvem razredu, sicer do četrtega razreda izgubimo velik del časa v skrbi za razvoj glasbenega 

talenta.  

 

Premestimo obravnavo še na področje slovenskega glasbenega šolstva. Zakon o glasbenih 

šolah (ZGla) (2000, 2006), ki ureja osnovno glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje v 

javnih in zasebnih glasbenih šolah, kot prvi cilj in nalogo vzgoje in izobraževanja v glasbeni 

šoli v 2. členu navaja odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti. Po 6. členu je 

zelo nadarjenim učencem omogočen še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in 

zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja, 

po 16. členu pa, da se lahko za zelo nadarjene in uspešne učence organizira dodatni pouk kot 

dodatna individualna oziroma skupinska ura pouka že od drugega razreda dalje. 

B. Rotar Pance (2014) ugotavlja, da »na področju osnovnega glasbenega šolstva ne zasledimo 

posebnih dokumentov, ki bi natančneje opredelili strategije dela z glasbeno nadarjenimi 

učenci, prav tako pa tudi ne načinov odkrivanja glasbeno nadarjenih učencev. Pričakuje se, da 

so učitelji seznanjeni s koncepti in strategijami za delo z nadarjenimi učenci v splošnem 

šolstvu ter z zakonodajo na tem področju« (str. 29). Toda A. Leban (2014, v Rotar Pance, 

2014) pa je v raziskavi, ki jo je izvedla med učitelji glasbenih šol (N = 30), ugotovila, da 

»večina učiteljev (70 %) ne pozna Koncepta, prav tako pa tudi nimajo informacij, koliko 

njihovih učencev ima v osnovni šoli ali v srednji šoli potrjen status nadarjenega 

učenca/dijaka« (str. 29). 

Na podlagi zaznanih odzivov iz prakse se strinjamo z navedbo B. Rotar Pance (2014), da se 

»pri učencih glasbenih šol sistematično ne spremlja in preverja glasbenih sposobnosti s 

standardiziranimi glasbenimi testi« (str. 30). So pa, kot navaja avtorica, izziv za glasbeno 

nadarjene učence lahko razna glasbena tekmovanja. 
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23. člen Zakona o glasbenih šolah (ZGla) (2000, 2006) določa, da se vpis v glasbene šole 

opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa; vpis v program predšolske glasbene 

vzgoje ter v program glasbene in plesne pripravnice je mogoč brez sprejemnega preizkusa. 

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. Omenjeni člen tudi določa, da komisijo za 

sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.  

Ker glasbeno šolstvo nima izdelanega glasbenega testa, ki bi bil verificiran in bi se enotno 

uporabljal, je izvedba sprejemnega preizkusa prepuščena glasbenim šolam. Enotni Zapisnik o 

sprejemnem preizkusu (priloga 1) pa vendarle prinaša smernice za izvedbo preizkusa 

elementarnih glasbenih sposobnosti. S pomočjo tristopenjske lestvice (zanesljivo, delno, 

nezanesljivo) se ocenjujejo: izvedba pesmi po lastni izbiri (intonacija, ritem), posnemanje 

melodičnih motivov, posnemanje posameznih tonov po višini, posnemanje ritmičnih motivov, 

posnemanje metruma v različnih tempih in razvitost glasbenega spomina, upoštevajo pa se 

tudi fizične dispozicije in zdravstveno stanje. Čeprav vse glasbene šole načeloma uporabljajo 

iste kriterije pri preizkusu glasbenih sposobnosti, ki so zapisani v obrazcu (priloga 1), 

opreracionalizacija preizkusa ni predpisana oz. sta sama izvedba preizkusa in zahtevan nivo 

kandidatovega doseganja kriterijev prepuščena komisiji oz. testatorjem.  

 

Končajmo z mislijo, da na področju osnovnega in glasbenega šolstva ostaja še veliko 

možnosti in izzivov na področju identifikacije glasbenega talenta. 
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5 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

 

5.1 Problem, cilji, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

5.1.1 Problem raziskave 

Proučevanje glasbenega talenta ni nov problem na področju nadarjenosti in glasbene 

talentiranosti, vendar je kljub temu do danes ne dovolj raziskan in pojasnjen, saj gre na 

teoretski ravni zaslediti nepoenotenost, ki se kaže v številnih parcialnih konceptualnih in 

metodoloških rešitvah. Dobršen del dvajsetega stoletja se je na glasbeni talent gledalo 

predvsem skozi prizmo razvoja testov glasbenih sposobnosti (Bogunović, 2008; Hallam, 

2006; Mirković-Radoš, 1983; Pesek, 1988; Rojko, 1981). Ker so v novejšem času parcialno 

usmerjene raziskave posegle tudi na druga področja ali posamezne značilnosti glasbenega 

talenta (Baum idr., 2004; Calvert idr., 2004; Chin in Harrington, 2007; Haroutounian, 2000a, 

2009a; Hickey in Lipscomb, 2006; Juslin, 2003; MacNamara in Collins, 2009; McPherson, 

2005; McPherson, 2006; McPherson in Williamon, 2006; Mills in Freeman, 2000; Padula, 

2009a; Paananen, 2006; Sloboda, 2000; Tafuri, 2006; Webster, 1996 …), je bil problem v 

smislu celostnega, večpodročnega pristopa obravnave glasbenega talenta identificirati glavna 

področja značilnosti in oblikovati teoretični konstrukt značilnosti. 

Temeljni problem raziskave je bil proučiti značilnosti glasbeno talentiranih učencev na 

razredni stopnji osnovne šole. Na osnovi raziskovalnih spoznanj, predstavljenih v teoretskem 

delu, smo oblikovali nabor 32 značilnosti, za katerega predvidevamo, da lahko z njim najbolj 

celostno prikažemo značilnosti fenomena glasbenega talenta v starostnem obdobju od 6 do 10 

let. Gre za prvo tako raziskavo, ki na identificiranih šestih glavnih področjih značilnosti 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) proučuje izraženost nabora značilnosti populacije glasbeno 

talentiranih učencev v proučevanem starostnem obdobju. Neraziskana ali ne dovolj pojasnjena 

so tudi vprašanja o latentni strukturi značilnosti, nivoju izraženosti značilnosti, skladnosti 

učiteljevih ocen, medsebojnih korelacijah posameznih področij ocenjevanja ter obstoju 

morebitnih statistično pomembnih razlik v izraženosti nabora značilnosti, vezanih na 

obiskovanje glasbene šole, spol in starost. 
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Za namene doktorske disertacije smo oblikovali merski instrumentarij, ki vključuje tudi 

učiteljeve nominacije in ocenjevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev z uporabo 7-

stopenjske ocenjevalne lestvice, ki v vsebinskem smislu predstavlja novost, saj omogoča 

ocenjevanje odstopanja značilnosti nominiranega učenca od hipotetičnega povprečja 

populacije; podobno lestvico, vendar 9-stopenjsko, ki je razdeljena v tri range (podpovprečno, 

povprečno in nadpovprečno), sta zasnovala Pfeiffer in Jarosewich (2003, v Pfeiffer in Blei, 

2008). 

5.1.2 Cilji raziskave 

Osnovni cilj doktorske disertacije je proučiti značilnosti glasbeno talentiranih učencev na 

razredni stopnji osnovne šole. Delni cilji so proučiti: 

– latentno strukturo značilnosti glasbeno talentiranih učencev, 

– nivo izraženih značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole, 

– povezanost obiskovanja glasbene šole z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev, 

– povezanost spola učencev z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev, 

– izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev glede na starost, 

– skladnost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) z oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta, 

– skladnost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) s skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih področij 

ocenjevanja glasbenega talenta, 

– medsebojno korelacijo področij ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

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

glasbene aktivnosti, neglasbene značilnosti). 

Ugotavljanje latentne strukture značilnosti omogoča presojo o ustreznosti teoretičnega 

konstrukta značilnosti. Kot rezime teoretičnega in empiričnega proučevanja želimo oblikovati 

teoretični in faktorski model značilnosti glasbenega talenta ter postaviti lastno definicijo 

glasbenega talenta na razredni stopnji osnovne šole. 
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5.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali latentna struktura značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko dobro pokriva 

teoretično delitev področij glasbenega talenta? 

2. Ali so značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole 

nadpovprečno izražene? 

3. Ali je obiskovanje glasbene šole povezano z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev? 

4. Ali je spol učencev povezan z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev? 

5. Ali se izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev s starostjo zvišujejo? 

6. Ali je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) v skladu z oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega 

talenta? 

7. Ali je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) v skladu s skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih 

področij ocenjevanja glasbenega talenta? 

8. V kolikšni meri področja ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev (glasbene 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) med seboj korelirajo? 

5.1.4 Hipoteze 

H1 Latentna struktura značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko dobro pokriva 

teoretično delitev področij glasbenega talenta. 

H2 Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole so 

nadpovprečno izražene, in sicer v intervalu 4 < M < 7. 

H3 Obiskovanje glasbene šole je statistično pomembno povezano z značilnostmi glasbeno 

talentiranih učencev. 

H4 Spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev. 

H5 Izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev se s starostjo statistično pomembno 

zvišujejo. 

H6 Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca je v skladu z oceno 

specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 
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H7 Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca je v skladu s skupnim 

rezultatom ocenjevanja specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 

H8 Področja ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev (glasbene sposobnosti, 

glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti, neglasbene 

značilnosti) med seboj korelirajo. 

 

5.2 Metode dela 

Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in multivariatno metodo. Podatke smo pridobili s 

kvantitativnim pristopom (Sagadin, 2009). 

 5.2.1 Opis vzorca 

V vzorec glavne raziskave smo vključili učitelje razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih 

šolah v Republiki Sloveniji, in sicer od 1. do 5. razreda. V slučajnostni, proporcionalno 

stratificirani vzorec smo vključili 200 osnovnih šol, kar predstavlja 44,3 % vseh slovenskih 

osnovnih šol. Pri tem je bila upoštevana dokaj enakomerna porazdelitev šol po regijah. 

Odzvalo se je 90 šol, skupna odzivnost šol znaša 45,0 %. V raziskavi je sodelovalo 432 

učiteljev razrednega pouka iz 90 slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo v oddelkih od 1. do 5. 

razreda. Izračunali smo, da je v raziskavi sodelovalo 19,9 % vseh slovenskih osnovnih šol. 

Ocenjujemo, da je v raziskavi sodelovalo približno 10 % vseh učiteljev razrednega pouka, ki 

izvajajo pouk v oddelkih na razredni stopnji. 

Na podlagi predstavljenih podatkov vzorec učiteljev ocenjujemo kot reprezentativni vzorec. 

Podatke o porazdelitvi šol po regijah, deležih izbranih šol in odzivnosti šol prikazuje spodnja 

tabela. 

Tabela 23: Šole po regijah, izbrane šole in odzivnost šol 

 

Porazdelitev šol 

po regijah 
Izbrane šole Odzivnost šol 

Regija f % f % f % 

Gorenjska 34 7,5 15 44,1 5 33,3 

Goriška 28 6,2 12 42,9 3 25,0 

Jugovzhodna 36 7,9 15 41,7 8 53,3 

Koroška 17 3,8 8 47,1 3 37,5 

Obalno-kraška 23 5,1 10 43,5 4 40,0 

Osrednjeslovenska 92 20,4 42 45,7 16 38,1 
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Podravska 78 17,3 33 42,3 18 54,6 

Pomurska 38 8,4 18 47,4 14 77,8 

Posavska 24 5,3 11 45,8 4 36,4 

Primorsko-notranjska 16 3,5 7 43,6 3 42,9 

Savinjska 56 12,4 24 42,9 9 37,5 

Zasavska 10 2,2 5 50,0 3 60,0 

Skupaj 452 100,0 200 44,3 90 45,0 

 

Učitelji so izmed vseh učencev v oddelku, v katerem poučujejo, nominirali in ocenili enega 

učenca/učenko, ki je po njihovem mnenju najbolj glasbeno talentiran/-a. Tako je bilo 

nominiranih in ocenjenih 432 v oddelku najbolj glasbeno talentiranih učencev. 432 učencev 

predstavlja približno 5 % celotne populacije učencev od 1. do 5. razreda osnovne šole. 

Z uporabo besedne zveze glasbeno talentiran učenec vedno mislimo na učenca ali učenko, 

razen ko spol posebej izpostavimo. 

Nominirani 1 glasbeno talentiran učenec od povprečno nekaj manj kot 20 učencev v oddelku 

predstavlja približno zgornjih 5 % učencev v populaciji. 

Z vidika etičnosti raziskovanja izvedba naše raziskave ni problematična, predvsem zaradi 

anonimnosti udeležencev raziskave (učiteljev razrednega pouka) in anonimnega ocenjevanja 

glasbeno talentiranih učencev. 

V nadaljnjih tabelah predstavljamo ugotovitve strukture vzorca učiteljev (N = 432) glede na: 

– razred poučevanja, 

– število učencev v oddelku, 

– leta poučevanja, 

– stopnjo izobrazbe. 

Tabela 24: Struktura vzorca učiteljev glede na razred poučevanja 

Razred f % 

Prvi 116 26,9 

Drugi 90 20,8 

Tretji 83 19,2 

Četrti 77 17,8 

Peti 66 15,3 

Skupaj 432 100,0 
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Največ v raziskavo vključenih učiteljev poučuje v prvem razredu osnovne šole (26,9 %), okoli 

petina jih poučuje v drugem (20,8 %) oziroma tretjem razredu (19,2 %), 17,8 % v četrtem, 

najmanj (15,3 %) pa v petem razredu. 

 

Tabela 25: Struktura vzorca učiteljev glede na število učencev v oddelku 

Število učencev f % 

do 10 17 3,9 

od 11 do 16 135 31,3 

od 17 do 22 182 42,1 

23 ali več 98 22,7 

Skupaj 432 100,0 

Največ učiteljev poučuje v oddelkih, v katerih je od 17 do 22 učencev (42,1 %). Dobra tretjina 

(35,2 %) jih poučuje v manjših oddelkih, drugi (22,7 %) pa v večjih oddelkih. 

 

Tabela 26: Struktura vzorca učiteljev glede na leta poučevanja 

Leta poučevanja f % 

od 0 do 5 43 10,0 

od 6 do 11 77 17,8 

od 12 do 17 76 17,6 

18 ali več 236 54,6 

Skupaj 432 100,0 

Dobra polovica učiteljev (54,6 %) poučuje že 18 let in več, 10,0 % jih poučuje do 5 let, tistih, 

ki poučujejo med 6 in 11 let oz. od 12 do 17 let, pa je blizu 18 %. 

 

Tabela 27: Struktura vzorca učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe f % 

Višja 133 30,8 

Visoka 299 69,2 

Skupaj 432 100,0 

Iz tabele je razvidno, da ima večina v raziskavi udeleženih učiteljev razrednega pouka visoko 

izobrazbo (69,2 %), manj jih je z višjo izobrazbo (30,8 %). 

Dodatne ugotovitve strukture vzorca učiteljev, in sicer glede na: zadovoljstvo z delom, 

izkušnje z vodenjem pevskega zbora, število let vodenja pevskega zbora, izkušnje z vodenjem 

pevskega zbora glede na razred, obiskovanje glasbene šole glede na razred, število let 
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obiskovanja glasbene šole, spretnost igranja melodičnega inštrumenta glede na razred, 

usposobljenost za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci glede na razred in 

število glasbeno talentiranih učencev v oddelku glede na razred, so predstavljene v prilogi 2. 

5.4.2 Merski instrumentarij 

Za potrebe doktorske disertacije smo oblikovali in uporabili lasten merski instrument (priloga 

3). Oblikovanje novega instrumenta je bilo nujno, saj takega, ki bi ustrezal raziskovalnemu 

problemu disertacije, v pregledani literaturi nismo zasledili.  

Pred izvedbo preliminarne raziskave in glavne raziskave doktorske disertacije smo izvedli 

raziskavo (priloga 4), v kateri smo proučevali razumljivost nabora 32 kriterijev oz. značilnosti 

glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole. 

Veljavnost in zanesljivost merskega instrumenta smo preverili v preliminarni raziskavi 

(priloga 5). Na osnovi preizkušanja preliminarne oblike vprašalnika smo ga izpopolnili. Vse 

pomanjkljivosti, ugotovljene v preliminarni raziskavi (oblika vprašanj in nabor ponujenih 

odgovorov, manjše spremembe v zapisu kriterijev), smo upoštevali v končni obliki 

vprašalnika, ki je temeljni instrument disertacije. 

Vprašalnik (priloga 3) je razdeljen na tri dele.  

Prvih deset vprašanj zaprtega tipa se nanaša na vzorec učiteljev (razred poučevanja, število 

učencev v oddelku, leta poučevanja, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo z delom, izkušnje z 

vodenjem pevskega zbora, obiskovanje glasbene šole, spretnost igranja melodičnega 

inštrumenta, usposobljenost za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci, število 

glasbeno talentiranih učencev v oddelku). Pri šestem in sedmem vprašanju anketiranci 

dopišejo število let vodenja pevskega zbora oz. inštrument in število let učenja igranja.  

V drugem delu vprašalnika si anketirani učitelj zamisli oz. nominira najbolj glasbeno 

talentiranega učenca v oddelku, v katerem poučuje. Sledijo tri vprašanja, ki vključujejo spol 

nominiranega učenca, oceno stopnje glasbenega talenta nominiranega učenca (uporabili smo 

stopnje po Gagnéju (2005): blaga, zmerna, visoka, izjemna, ekstremna) in vključenost 

nominiranega učenca v glasbene aktivnosti (obiskovanje glasbene šole, obiskovanje pevskega 

zbora in drugo) v šoli in zunaj nje. Pri zadnjem vprašanju anketiranci dopišejo inštrument, 

aktivnosti in število let. 
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V tretjem delu ocenjevanje značilnosti nominiranega najbolj glasbeno talentiranega učenca v 

oddelku poteka z uporabo 7-stopenjske ocenjevalne lestvice, s katero ocenjujemo odstopanje 

značilnosti nominiranega učenca od hipotetičnega povprečja populacije; podobno lestvico, 

vendar 9-stopenjsko, ki je razdeljena v tri range (podpovprečno, povprečno in nadpovprečno), 

sta zasnovala Pfeiffer in Jarosewich (2003, v Pfeiffer in Blei, 2008). 

Uporabljena lestvica vsebuje naslednje stopnje: 1. zelo podpovprečno, 2. srednje 

podpovprečno, 3. malo podpovprečno, 4. povprečno, 5. malo nadpovprečno, 6. srednje 

nadpovprečno, 7. zelo nadpovprečno. Dvaintrideset kriterijev (značilnosti) je razdeljenih na 

šest področij ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta: glasbene sposobnosti (7 kriterijev), 

glasbena ustvarjalnost (10 kriterijev), glasbena izvedba (4 kriteriji), glasbeno znanje (2 

kriterija), glasbene aktivnosti (2 kriterija) ter neglasbene značilnosti (7 kriterijev). 

Pri oblikovanju nabora kriterijev oz. proučevanih značilnosti smo zasledovali celostni, 

večpodročni pristop obravnave glasbenega talenta. Glavno vodilo pri tem je bilo oblikovati 

konstrukt značilnosti, za katerega predvidevamo, da lahko z njim najbolj celostno prikažemo 

značilnosti fenomena glasbenega talenta v starostnem obdobju od 6 do 10 let. Z logično-

vsebinsko presojo smo iskali neposredne ali posredne oz. ožje ali širše vsebinske povezave z v 

teoretskem delu obravnavano teorijo. V spodnjo tabelo je vključena številna literatura, ki nas 

usmerja k naboru značilnosti.  

Tabela 28: Pregled literature 

 

Kriterij 
 

ritmične sposobnosti  (Baum idr., 2004; Gooding in Standley, 2011; Hallam in Schaw, 2002; Haroutounian, 

2000b, 2009a; Haroutounian, 2002; Mirković-Radoš, 1983; Miyamoto, 2007, v 

Gooding in Standley, 2011; Paananen, 2006; Pekić, 2011; Rojko, 1981; Seashore, 1938, 
v Mirković-Radoš, 1983; Sicherl Kafol, 2001; Wing, 1941, v Mirković-Radoš, 1983; 

Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000; Zadnik, 2011) 

melodične sposobnosti  (Baum idr., 2004; Haroutounian, 2000b; Haroutounian, 2002; Mirković-Radoš, 1983;  

Rojko, 1981; Sicherl Kafol, 2001; Warrener, 1985, v Gooding in Standley, 2011; 

Zadnik, 2011) 

harmonske sposobnosti  (Huang, 2007, v Gooding in Standley, 2011; Mirković-Radoš, 1983; Miyamoto, 2007;  

Moore, 1994; Pekić, 2011; Rojko, 1981; Seashore, 1938, v Mirković-Radoš, 1983; 

Sicherl Kafol, 2001; Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000) 

izvajalske sposobnosti  (Kim, 2000, Mizener, 2008, Gembris, 2006, Hargreaves in Zimmerman, 1992, Loong in 

Lineburgh, 2000, Warrener, 1985, v Gooding in Standley, 2011; McPherson in 

Williamon, 2006; Rojko, 1981) 

sposobnosti poslušanja 

glasbe  

(Gordon, 1988; Hallam in Schaw, 2002; Haroutounian, 2000b; Piirto, 2008; Renzulli 

idr., 2013; Rojko, 1981; Seashore, 1938, v Mirković-Radoš, 1983; Sicherl Kafol, 2001;  

Werner, 2007, v Gooding in Standley, 2011) 

gibalno-plesne 

sposobnosti  

(Baum idr., 2004; Calvert idr., 2004; Huang, 2007, Miyamoto, 2007, Rathus, 2008, v 

Gooding in Standley, 2011) 
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glasbeni spomin  (Haroutounian, 2009b; Judd, 1988, v Winner in Martino, 2000; Mirković-Radoš, 1983;  

Pekić, 2011; Renzulli idr., 2013; Rojko, 1981; Winner, 1996, v Piirto, 2008) 

sposobnosti ustvarjanja 

ritma 

(Hickey in Lipscomb, 2006; Paananen, 2006; Rojko, 1981; Tafuri, 2006) 

sposobnosti ustvarjanja 

melodije 

(Hickey in Lipscomb, 2006; Tafuri, 2006; Rojko, 1981) 

sposobnosti ritmične 

improvizacije 

(Brophy, 2002; McPherson in Williamon, 2006; Paananen, 2006; Pimmer, 1992; Rojko, 

1981; Tafuri, 2006; Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000) 

sposobnosti melodične 

improvizacije 

(Brophy, 2002; McPherson in Williamon, 2006; Pimmer, 1992; Rojko, 1981; Tafuri, 

2006; Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000) 

izvirnost/originalnost (Gagné, 2005; Guilford, 1986; Kim, 2009c; Koutsoupidou, 2008; Runco, 2009a; Tafuri, 

2006; Webster, 1996; Žagar idr., 1999) 

fleksibilnost/ 

prilagodljivost 

(Guilford, 1986; Koutsoupidou, 2008; Webster, 1996; Žagar idr., 1999) 

fluentnost (Gagné, 2005; Guilford, 1986; Žagar idr., 1999) 

divergentno mišljenje (Huang, 2009a; Runco, 2009b; Webster, 1996; Žagar idr., 1999) 

spontanost (Haroutounian, 2000b; Webster, 1996 ) 

eksperimentiranje (Haroutounian, 2000b, 2009a) 

pevsko estetsko 

izražanje 

(Haroutounian, 2000b; Haroutounian, 2007, v Haroutounian, 2009a; McPherson in 

Schubert, 2004; Sloboda, 2000) 

inštrumentalno estetsko 

izražanje 

(Haroutounian, 2000b; Haroutounian, 2007, v Haroutounian, 2009a; Juslin, 2003; 

McPherson in Schubert, 2004; Sloboda, 2000) 

gibalno-plesno estetsko 

izražanje 

(Baum idr., 2004; Calvert idr., 2004; Haroutounian, 2000b) 

komunikacija z 

občinstvom 

(Haroutounian, 2000b, 2009a; Juslin, 2003; Kopiez, 2002, v Bogunović, 2008; 

McPherson in Schubert, 2004) 

glasbeno znanje, 
predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri 

pouku glasbe 

(Holcar idr., 2011; Mills in McPherson, 2006; Rojko, 1981) 

glasbeno znanje, ki 

presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 

(Breznik idr., 2013; Gregorc idr., 2002; Kuret idr., 2003d; Mills in McPherson, 2006;  

Rojko, 1981; Žvar, 2003) 

vključenost v neobvezne 

glasbene aktivnosti v OŠ 

(Chin in Harrington, 2007; Gagné, 2005; McPherson in Williamon, 2006; Padula, 

2009b; Reis, 2009b; Heller idr., 2005; Visser, 2009) 

vključenost v glasbene 

aktivnosti zunaj OŠ 

(Amabile, 1989, Renzulli, 1978, Sternberg, 1991, v Reis, 2009b; Chin in Harrington, 

2007; Gagné, 2005; Heller idr., 2005; McPherson, 2005; McPherson in McCormick, 

2006; McPherson in Williamon, 2006; Padula, 2009b; Pantev idr., 1998, Schlaug, 

Jancke, Huang, Staiger in Steinmetz, 1995, v Chin in Harrington, 2007; Reis, 2009b; 

Sloboda, 1996; Visser, 2009) 

motivacija (Baum idr., 2004; Burak, 2014; Eliott, 1995; Feldhusen, 1998, v Kaufman in Sternberg, 

2008; Foster, 2009; Gagné, 2005; Garces-Bascal, 2014; Hallam, 2006; Hallam in 
Schaw, 2002; Haroutounian, 2000a, 2000b, 2009a; Heller idr., 2005; Ho in Chong, 

2010; Huang, 2009a; Juriševič, 2012; McPherson in Williamon, 2006; Olzewski-

Kubilius idr., 1988, v Robinson in Clinkenberd, 2008; Orlick in Parlington, 1988, v 

McNamara in Collins, 2009; Pintrich in Schunk, 2002, v Juriševič, 2012; Renzulli idr., 

2013; Renzulli, 1978, v Reis, 2009b; Sisk, 2009; Torrance, 1997; Urbančič Jelovšek, 

2003; Webster, 1996; West, 2013; Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000; Žagar idr., 

1999) 

osredotočanje (Baum idr., 2004; Chaffin in Lemieux, 2004; Gagné, 2005; Haroutounian, 2000a, 

2000b; McPherson in Williamon, 2006; Piirto, 2008; Winner, 1996, v Winner in 

Martino, 2000; Woody, 2004, v Chin in Harrington, 2007) 

vztrajnost (Baum idr., 2004; Haroutounian, 2000a, 2000b, 2009b, 2009a; Piirto, 2008; Rinn, 2012, 

v Worell, Olszewski-Kubilius in Subotnik, 2012; Silverman, 1993b, v Silverman in 

Golon, 2008; Žagar idr., 1999) 

pripravljenost za delo (Baum idr., 2004; Bloom, 1985, v Haroutounian, 2000c; Chaffin in Lemieux, 2004; 
Corno idr., 2002, v Johnsen, 2009; Haroutounian, 2000a, 2000b; Heller idr., 2005; 
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Sayler, 2009; Trstenjak, 1981) 

učenje (Gagné, 2005; Haroutounian, 2000c, 2009a; Huang, 2009a; Marentič Požarnik, 2000;  

McPherson, 2005; McPherson in Zimmerman, 2002, v Miksza, 2012; Moely idr., 1992, 

1995, v McPherson, 2005; Silverman, 1993b, v Silverman in Golon, 2008; Visser, 2009; 

Winner, 1996, v Winner in Martino, 2000) 

interes (Freeman, 2000; Gagné, 2005; Hallam, 2006; Heller idr., 2005; Juriševič, 2012; 
McPherson in Williamon, 2006; Musek, 1977; Reis, 2009b; Roberts, 2015; Scott in 

Moffett, 1977, Sosniak, 1985, Radfort, 1990, v Winner in Martino, 2000; Winner, 1996, 

v Winner in Martino, 2000; Žagar idr., 1999) 

poslušanje in 

upoštevanje navodil 

(Baum idr., 2004) 

 

Pri oblikovanju nabora značilnosti glasbeno talentiranih učencev smo izhajali iz predpostavke, 

da v glavno raziskavo vključeni učitelji razrednega pouka dobro poznajo Učni načrt za 

glasbeno vzgojo (Holcar idr., 2011), ki vsebinsko dobro pokriva oblikovane kriterije (oz. 

značilnosti) in na podlagi katerega imajo učitelji izgrajena subjektivna pojmovanja v smislu 

razumevanja kriterijev. Potrditev o razumljivosti kriterijev smo dobili tudi v predhodno 

izvedeni raziskavi (priloga 4), v kateri so podatki pokazali visoke povprečne vrednosti na 5-

stopenjski lestvici (1  ne razumem, 5  razumem). 

Zanesljivost v glavni raziskavi uporabljene ocenjevalne lestvice za ocenjevanje značilnosti 

glasbeno talentiranih učencev smo preverili po metodi analize notranje konsistentnosti s 

Cronbachovim koeficientom α (Sagadin, 1993), najprej za vsako področje posebej: glasbene 

sposobnosti (α = 0,88), glasbena ustvarjalnost (α = 0,94), glasbena izvedba (α = 0,80), 

glasbeno znanje (α = 0,88), glasbene aktivnosti (α = 0,71) ter neglasbene značilnosti (α = 

0,96). Za celotno ocenjevalno lestvico je Cronbachov koeficient α = 0,96. 

Vsebinska veljavnost vprašalnika temelji na obsežnem proučevanju literature. Ocenila sta jo 

dva eksperta. 

Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo (Fulgosi, 1988). Z izvedbo faktorske 

analize smo poleg ugotavljanja temeljnih dimenzij, ki pojasnjujejo povezanost med 

manifestnimi spremenljivkami, želeli preveriti tudi ujemanje ekstrahiranih faktorjev s 

postavljenim teoretičnim modelom oz. identificiranimi področji ocenjevanja glasbenega 

talenta. Torej preveriti, ali so indikatorji pravilno razdeljeni po posameznih dimenzijah. 

Rezultate faktorske analize predstavljamo med rezultati v poglavju 6.3.1. 

Diskriminativnost lestvice je bila zagotovljena s 7-stopenjsko lestvico.  
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Objektivnost anketiranja in ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev smo 

zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi navodili (Sagadin, 1993). 

Podatki so uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 

5.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov za raziskavo (priloga 4), v kateri smo proučevali razumevanje kriterijev 

glasbenega talenta, je potekalo februarja 2010. Vprašalniki so bili po pošti razposlani na 111 

slovenskih osnovnih šol, izbranih enakomerno po statističnih regijah. Na vsako šolo je bilo 

poslanih 10 vprašalnikov (in ena povratna kuverta), skupaj 1110 vprašalnikov. Podatkov o 

številu oddelkov na posamezni šoli nismo preverili. Pravilno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov smo prejeli 338 (oz. 30,5 % vseh poslanih vprašalnikov). Odzvalo se je 63 

osnovnih šol (oz. 56,8 %). Anketiranje je bilo anonimno. 

Zbiranje podatkov za preliminarno raziskavo (priloga 5) je potekalo od aprila do maja 2010. 

Vprašalniki so bili po pošti razposlani na 57 slovenskih osnovnih šol, izbranih enakomerno po 

statističnih regijah. Na vsako šolo je bilo poslanih 10 vprašalnikov (in ena povratna kuverta), 

skupaj 570 vprašalnikov. Podatkov o številu oddelkov na posamezni šoli nismo preverili. 

Pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo prejeli 151 (oz. 26,5 % vseh poslanih 

vprašalnikov). Odzvalo se je 28 osnovnih šol (oz. 49,1 %). Anketiranje je bilo anonimno. 

Zbiranje podatkov za glavno raziskavo doktorske disertacije je potekalo v obdobju treh 

mesecev, od maja do julija 2012. Vprašalniki so bili po pošti razposlani na 200 slovenskih 

osnovnih šol, izbranih enakomerno po statističnih regijah (tabela 23). Na vsako šolo je bilo 

poslanih 10 vprašalnikov (in ena povratna kuverta), skupaj 2000 vprašalnikov. Podatkov o 

številu oddelkov na posamezni šoli nismo preverili. Izhajali smo iz ocene, da sta na šolah na 

razredni stopnji povprečno dva oddelka v posameznem razredu. Pravilno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov smo prejeli 432 (oz. 21,6 % vseh poslanih vprašalnikov). Odzvalo se je 90 

osnovnih šol (oz. 45,0 %). Anketiranje je bilo anonimno. 
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5.2.4 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke 

– razred (prvi, drugi, tretji, četrti, peti), 

– spol glasbeno talentiranega učenca (moški, ženski), 

– splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, visoka, izjemna, 

ekstremna), 

– obiskovanje glasbene šole (ne obiskuje, obiskuje). 

Odvisne spremenljivke 

Glasbene sposobnosti 

– v1 – ritmične sposobnosti 

– v2 – melodične sposobnosti  

– v3 – harmonske sposobnosti 

– v4 – izvajalske sposobnosti 

– v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 

– v6 – gibalno-plesne sposobnosti  

– v7 – glasbeni spomin 

Glasbena ustvarjalnost 

– v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 

– v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 

– v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 

– v11 – sposobnosti melodične improvizacije 

– v12 – izvirnost/originalnost 

– v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 

– v14 – fluentnost 

– v15 – divergentno mišljenje 

– v16 – spontanost 

– v17 – eksperimentiranje 

Glasbena izvedba 

– v18 – pevsko estetsko izražanje 

– v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 

– v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 
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– v21 – komunikacija z občinstvom 

Glasbeno znanje 

– v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

– v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 

Glasbene aktivnosti 

– v24 – vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v okviru OŠ 

– v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ  

Neglasbene značilnosti 

– v26 – motivacija 

– v27 – osredotočanje 

– v28 – vztrajnost 

– v29 – pripravljenost za delo 

– v30 – učenje 

– v31 – interes 

– v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 

5.2.5 Statistična analiza 

Podatke v empiričnem delu doktorske disertacije smo analizirali z računalniškim programom 

oz. statističnim paketom SPSS, verzija 15. Za predstavitev vzorca in spremenljivk smo 

naredili frekvenčne porazdelitve in opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon, 

mediana, modus, minimum, maksimum, koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti). Za 

preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta smo uporabili Cronbachov koeficient in 

analizo glavnih komponent, s katero smo preverili tudi dimenzionalnost merskega 

instrumenta.  

Hipotezo 1 smo preverili s faktorsko analizo. Hipotezo 2 smo preverili s t-preizkusom za 

aritmetično sredino. Hipotezi 3 in 4 smo preverili s t-preizkusom za neodvisna vzorca. 

Homogenost varianc smo preverili z Levenovim F-preizkusom. Hipotezo 5 smo preverili z 

analizo variance in Tukeyjevim Post Hoc preizkusom. Hipotezo 6 in 7 smo preverili s 

korelacijsko analizo. Hipotezo 8 smo preverili s korelacijsko analizo in analizo glavnih 

komponent. 
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6 REZULTATI 

 

6.1 Nominirani glasbeno talentirani učenci 

 

Tabela 29: Spol glasbeno talentiranih učencev glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Spol 

glasbeno 

talentiranih 

učencev 

moški 
f 34 33 28 30 24 149 

% 29,3 36,7 33,7 39,0 36,4 34,5 

ženski 
f 82 57 55 47 42 283 

% 70,7 63,3 66,3 61,0 63,6 65,5 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2 2,371 

g 4 

p 0,668 

Med nominiranimi glasbeno talentiranimi učenci je 65,5 % deklic in 34,5 % dečkov. Največja 

razlika v razmerju deklice : dečki se kaže v prvem razredu (70,7 % : 29,3 %), najmanjša 

razlika je v četrtem razredu (61,0 % : 39,0 %). Na podlagi χ
2
-testa (χ

2
 = 2,371, p > 0,05) lahko 

zaključimo, da se razmerje med spoloma v nobenem razredu ne razlikuje statistično 

pomembno. 

Tabela 30: Stopnja glasbene talentiranosti nominiranih glasbeno talentiranih učencev glede na spol 

   

Spol glasbeno 

talentiranih učencev Skupaj 

moški ženski 

Stopnja 

glasbene 

talentiranosti 

blaga 
f 6 4 10 

% 4,0 1,4 2,3 

zmerna 
f 46 72 118 

% 30,9 25,4 27,3 

visoka 
f 74 174 248 

% 49,7 61,5 57,4 

izjemna 
f 22 30 52 

% 14,8 10,6 12,1 

ekstremna 
f 1 3 4 

% 0,7 1,1 0,9 

Skupaj 
f 149 283 432 

% 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 7,696 

g 4 

p 0,096 
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Učitelji so največ nominiranim učencem (57,4 %) pripisali visoko stopnjo glasbene 

talentiranosti, sledijo zmerna talentiranost (27,3 %), izjemna talentiranost (12,1 %), blaga 

talentiranost (2,3 %) in ekstremna talentiranost (0,9 %). 

Učitelji so nekoliko več dečkov (4,0 %) kot deklic (1,4 %) ocenili kot blago talentirane ali kot 

zmerno talentirane (dečki: 30,9 %, deklice: 25,4 %). Med deklicami je več visoko talentiranih 

(61,5 %) kot med dečki (49,7 %), med dečki pa je več izjemno talentiranih (14,8 %) kot med 

deklicami (10,6 %). Kot ekstremno glasbeno talentirani so bili ocenjeni štirje učenci, od tega 

1 deček in 3 deklice, kar predstavlja 0,7 % oz. 1,1 % vseh ocenjenih učencev. Razlike v 

stopnji glasbene talentiranosti so premajhne, da bi jih na podlagi Kullbackovega koeficienta 

lahko potrdili kot statistično pomembne. 

Tabela 31: Stopnja glasbene talentiranosti nominiranih glasbeno talentiranih učencev glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Stopnja 

glasbene 

talentira-

nosti 

blaga 
f 2 3 1 2 2 10 

% 1,7 3,3 1,2 2,6 3,0 2,3 

zmerna 
f 38 24 29 13 14 118 

% 32,8 26,7 34,9 16,9 21,2 27,3 

visoka 
f 70 54 44 42 38 248 

% 60,3 60,0 53,0 54,5 57,6 57,4 

izjemna 
f 5 8 9 19 11 52 

% 4,3 8,9 10,8 24,7 16,7 12,1 

ekstremna 
f 1 1 0 1 1 4 

% 0,9 1,1 0,0 1,3 1,5 0,9 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 28,548 

g 16 

p 0,031 

Deleži blago talentiranih učencev so majhni in v vseh razredih približno enaki (od 1,2 % do 

3,0 %). Delež zmerno talentiranih učencev je največji v tretjem razredu (34,9 %), najmanjši 

pa v četrtem (16,9 %). Nekoliko večji delež visoko talentiranih učencev je v prvih dveh 

razredih – 60 %, v drugih pa dobra polovica. Največje razlike se kažejo glede izjemne 

talentiranosti – takšnih učencev je v četrtem razredu 24,7 %, v prvem pa le 4,3 %.  

Na podlagi Kullbackovega koeficienta (2Î = 28,548, p < 0,05) lahko potrdimo statistično 

pomembno povezanost stopnje glasbene talentiranosti in razreda. 
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Tabela 32: Obiskovanje glasbene šole nominiranih glasbeno talentiranih učencev glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Glasbena 

Šola 

ne 
f 64 30 18 12 8 132 

% 55,2 33,3 21,7 15,6 12,1 30,6 

da 
f 52 60 65 65 58 300 

% 44,8 66,7 78,3 84,4 87,9 69,4 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2 55,230 

g 4 

p 0,000 

Delež nominiranih glasbeno talentiranih učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo, znaša 69,4 %. 

Glede na starost oz. razred ta delež narašča. Tako je delež v prvem razredu 44,8 %, v petem 

pa 87,9 %. Na podlagi χ2preizkusa lahko potrdimo statistično pomembno povezanost 

obiskovanja glasbene šole in starosti oz. razreda (χ
2
 = 55,230, p < 0,05). 

Tabela 33: Obiskovanje glasbene šole nominiranih glasbeno talentiranih učencev glede na spol 

   

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

Glasbena 

Šola 

ne 
f 43 89 132 

% 28,9 31,4 30,6 

da 
f 106 194 300 

% 71,1 68,6 69,4 

Skupaj 
f 149 283 432 

% 100,0 100,0 100,0 

χ2 0,249 

g 1 

p 0,618 

Dobri dve tretjini nominiranih glasbeno talentiranih učencev (69,4 %) obiskuje glasbeno šolo, 

od tega je 71,1 % dečkov in 68,6 % deklic. Razlika v deležih je premajhna, da bi jo potrdili 

kot statistično pomembno (χ
2
 = 0,249, p > 0,05). 
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Tabela 34: Število let igranja inštrumenta glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Število 

let igranja 

inštrumenta 

0 
f 85 28 18 12 8 151 

% 73,3 31,1 21,7 15,6 12,1 35,0 

1 
f 25 33 10 4 0 72 

% 21,6 36,7 12,0 5,2 0,0 16,7 

2 
f 5 26 41 18 9 99 

% 4,3 28,9 49,4 23,4 13,6 22,9 

3 
f 1 2 12 36 16 67 

% 0,9 2,2 14,5 46,8 24,2 15,5 

4 
f 0 0 2 6 25 33 

% 0,0 0,0 2,4 7,8 37,9 7,6 

5 ali 

več 

f 0 1 0 1 8 10 

% 0,0 1,1 0,0 1,3 12,1 2,3 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 342,609 

g 20 

p 0,000 

Iz tabele je razvidno, da število let igranja inštrumenta sovpada s starostjo oz. razredom, ki ga 

učenec obiskuje, ali drugače povedano – je premo sorazmerno. V prvem razredu večina 

glasbeno talentiranih učencev (73,3 %) ne igra nobenega inštrumenta. Delež konstantno upada 

tudi v višjih razredih, in sicer od 31,1 % v drugem razredu do 12,1 % v petem razredu. Ali 

obratno, s starostjo učencev se povečuje delež glasbeno talentiranih učencev, ki igrajo 

inštrument. V drugem razredu 36,7 % učencev igra inštrument eno leto, v tretjem razredu igra 

inštrument skoraj polovica učencev dve leti, v četrtem razredu igra inštrument tri leta 46,8 % 

učencev, v petem razredu igra inštrument štiri leta 37,9 % učencev. Povezanost let igranja 

inštrumenta in razreda je statistično pomembna (2Î = 342,609, p < 0,05). 
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Tabela 35: Obiskovanje pevskega zbora glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Pevski 

zbor 

ne 

obiskuje 

f 22 27 19 19 19 106 

% 19,0 30,0 22,9 24,7 28,8 24,5 

obiskuje 
f 94 63 64 58 47 326 

% 81,0 70,0 77,1 75,3 71,2 75,5 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2 4,160 

g 4 

p 0,385 

Skupno tri četrtine nominiranih glasbeno talentiranih učencev obiskuje pevski zbor. Deleži so 

med 70,0 % v drugem razredu in 81,0 % v prvem razredu. Obiskovanje pevskega zbora se 

glede na razred ne razlikuje statistično pomembno (χ
2
 = 4,160, p > 0,385). 

 

Tabela 36: Obiskovanje pevskega zbora glede na spol 

   

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

Pevski 

zbor 

ne 

obiskuje 

f 60 46 106 

% 40,3 16,3 24,5 

obiskuje 
f 89 237 326 

% 59,7 83,7 75,5 

Skupaj 
f 149 283 432 

% 100,0 100,0 100,0 

χ2 30,399 

g 1 

p 0,000 

Med nominiranimi glasbeno talentiranimi deklicami jih 83,7 % obiskuje pevski zbor, med 

dečki pa le 59,7 %. Razlike glede na spol so statistično pomembne (χ
2
 = 30,399, p < 0,05). 
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Tabela 37: Število let obiskovanja pevskega zbora glede na razred 

   

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Število let 

petja v 

zboru 

0 
f 23 27 19 19 19 107 

% 19,8 30,0 22,9 24,7 28,8 24,8 

1 
f 82 16 4 2 1 105 

% 70,7 17,8 4,8 2,6 1,5 24,3 

2 
f 9 45 14 3 3 74 

% 7,8 50,0 16,9 3,9 4,5 17,1 

3 
f 1 2 44 10 6 63 

% 0,9 2,2 53,0 13,0 9,1 14,6 

4 
f 0 0 2 41 8 51 

% 0,0 0,0 2,4 53,2 12,1 11,8 

5 ali 

več 

f 1 0 0 2 29 32 

% 0,9 0,0 0,0 2,6 43,9 7,4 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 618, 978 

g 20 

p 0,000 

Največ glasbeno talentiranih učencev, ki ne obiskujejo pevskega zbora, je v drugem razredu 

(30,0 %), najmanj pa v prvem (19,8 %). Učencev prvega razreda, ki obiskujejo zbor prvo leto 

oziroma od začetka šole, je kar 70,7 %, medtem ko je ta delež v nadaljnjih razredih okoli 50 

%, v petem razredu pa celo 43,9 %. V drugem razredu se na novo vključi v zbor le 17,8 % 

učencev, v nadaljnjih letih pa manj kot 5 %. Povezanost med številom let pevskega zbora in 

razredom je statistično pomembna (2Î = 618,98, p < 0,05). 

 

6.2 Opisna statistika značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

 

Značilnosti nominiranih glasbeno talentiranih učencev so učitelji ocenjevali s 7-stopenjsko 

ocenjevalno lestvico in 32 kriteriji, razvrščenimi po sklopih oz. šestih področjih značilnosti 

glasbenega talenta: glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno 

znanje, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti.  

V nadaljevanju so predstavljene opisne statistike spremenljivk po posameznih sklopih oz. 

področjih. 
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Glasbene sposobnosti 

Tabela 38: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih 

sposobnosti 

Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v1 – ritmične sposobnosti 5,69 6 6 0,90 2 7 

v2 – melodične sposobnosti 5,84 6 6 0,90 3 7 

v3 – harmonske sposobnosti 5,43 6 6 0,94 1 7 

v4 – izvajalske sposobnosti 5,76 6 6 0,92 3 7 

v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 5,86 6 6 0,99 3 7 

v6 – gibalno-plesne sposobnosti 5,56 6 6 1,07 2 7 

v7 – glasbeni spomin 5,94 6 6 0,88 3 7 

Povprečne ocene sedmih značilnosti s področja glasbenih sposobnosti so visoke, saj se 

gibljejo med 5,43 (harmonske sposobnosti) in 5,94 (glasbeni spomin). Razpršenost ocen je 

dokaj podobna, z izjemo gibalno-plesnih sposobnosti, pri katerih je standardni odklon 

nekoliko večji. Omenimo še, da je bila najnižja ocena (1 – zelo podpovprečno) podeljena le v 

primeru harmonskih sposobnosti, večina učencev pa je bila ocenjena z oceno 6 (srednje 

nadpovprečno), kar vidimo na podlagi visoke mediane in modusa, ki znašata pri vseh 

glasbenih sposobnostih 6 (srednje nadpovprečno). 

Glasbena ustvarjalnost 

 

Tabela 39: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene 

ustvarjalnosti 

 Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 5,73 6 6 0,93 2 7 

v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 5,56 6 6 0,99 2 7 

v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 5,67 6 6 0,95 3 7 

v11 – sposobnosti melodične improvizacije 5,51 6 6 0,96 2 7 

v12 – izvirnost/originalnost 5,29 5 5 1,03 2 7 

v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 5,23 5 5 0,99 2 7 

v14 – fluentnost 5,03 5 5 1,01 2 7 

v15 – divergentno mišljenje 5,39 5 6 1,02 2 7 

v16 – spontanost 5,58 6 6 0,98 2 7 

v17 – eksperimentiranje 5,37 5 6 1,03 2 7 
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Na področju glasbene ustvarjalnosti so učitelji s pomočjo 7-stopenjske ocenjevalne lestvice 

ocenjevali deset značilnosti. Povprečne ocene se gibljejo med 5,03 (fluentnost) in 5,73 

(sposobnosti ustvarjanja ritma). Mediana in modus znašata 5 (malo nadpovprečno) ali 6 

(srednje nadpovprečno). Uporabljena najnižja ocena pri vseh značilnostih je bila 2 (srednje 

podpovprečno), le pri sposobnosti ritmične improvizacije je bila 3 (malo podpovprečno). 

Standardni odklon znaša pri vseh spremenljivkah blizu 1. 

Glasbena izvedba 

Tabela 40: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene izvedbe 

 Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v18 – pevsko estetsko izražanje 5,75 6 6 0,98 1 7 

v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 5,60 6 6 0,96 3 7 

v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 5,42 5 5 1,06 2 7 

v21 – komunikacija z občinstvom 5,41 6 6 1,13 2 7 

Na področju glasbene izvedbe so učitelji ocenjevali štiri značilnosti: pevsko estetsko 

izražanje, inštrumentalno estetsko izražanje, gibalno-plesno estetsko izražanje ter 

komunikacijo z občinstvom. Povprečna vrednost je najvišja pri pevskem estetskem izražanju 

(5,75), povprečno najnižje sta ocenjeni komunikacija z občinstvom (5,41) in gibalno-plesno 

estetsko izražanje (5,42). Mediana in modus znašata 6 (srednje nadpovprečno), razen pri 

gibalno-plesnem estetskem izražanju 5 (malo nadpovprečno). Standardni odklon je najvišji pri 

komunikaciji z občinstvom. Najnižja ocena 1 (zelo podpovprečno) je bila dana za pevsko 

estetsko izražanje. 

Glasbeno znanje 

Tabela 41: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenega znanja 

 Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 
5,68 6 6 1,09 1 7 

v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt 

za glasbeno vzgojo 
5,49 6 6 1,14 1 7 

Glasbeno znanje smo razdelili na: glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno 

pri pouku glasbe, ter na glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo. Povprečna 

ocena za znanje po učnem načrtu je nekoliko višja (5,68) kot za znanje, ki presega učni načrt 
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(5,49). Pri obeh značilnostih sta tako mediana kot modus 6 (srednje nadpovprečno), 

razpršenost ocen pri obeh spremenljivkah je podobna. 

 Glasbene aktivnosti 

Tabela 42: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene aktivnosti 

Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v24 – vključenost v neobvezne glasbene 

aktivnosti v OŠ 
5,09 5 6 1,43 1 7 

v25 – vključenost v glasbene aktivnosti 
zunaj OŠ 

5,17 5 6 1,41 1 7 

Na področju glasbenih aktivnosti smo ocenjevali vključenost nominiranih glasbeno 

talentiranih učencev v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ in vključenost v glasbene 

aktivnosti zunaj OŠ. Povprečna vrednost pri glasbenih aktivnostih zunaj OŠ znaša 5,17 in je 

nekoliko višja kot pri vključenosti v neobvezne aktivnosti v okviru šole, kjer znaša 5,09. V 

obeh primerih je mediana 5 (malo nadpovprečno), modus pa 6 (srednje nadpovprečno). 

Standardni odklon je podoben v obeh primerih. 

Neglasbene značilnosti 

 

Tabela 43: Parametri opisne statistike značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja neglasbenih 

značilnosti 

 Spremenljivka 
M Me Mo σ Min Max 

v26 – motivacija 5,88 6 6 0,96 2 7 

v27 – osredotočanje 5,71 6 6 1,03 1 7 

v28 – vztrajnost 5,80 6 6 1,06 1 7 

v29 – pripravljenost za delo 5,86 6 6 1,02 2 7 

v30 – učenje 5,77 6 6 1,03 2 7 

v31 – interes 5,98 6 6 0,93 3 7 

v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 5,70 6 6 1,17 1 7 

Zadnje ocenjevalno področje se nanaša na neglasbene značilnosti, ki jih glasbeno talentirani 

učenci izražajo pri glasbenem pouku. Interes je v povprečju ocenjen najvišje (5,98); omenimo, 

da je bila pri tej značilnosti podeljena najnižja ocena 3 (malo podpovprečno), pri drugih 

značilnostih pa 1 (zelo podpovprečno) ali 2 (srednje podpovprečno). Druga najvišje ocenjena 
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značilnost je motivacija (5,88), najnižje, a še vedno visoko, pa sta ocenjeni poslušanje in 

upoštevanje navodil (5,70) ter osredotočanje (5,71). Pri vseh spremenljivkah znašata modus in 

mediana 6 (srednje nadpovprečno), standardni odklon pa blizu 1, le pri poslušanju navodil je 

nekoliko višji (1,17). 

 

6.3 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1: Latentna struktura značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko 

dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta. 

 

Faktorska analiza 

Ugotoviti želimo, ali latentna struktura značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko 

dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta. V nadaljevanju merski 

instrument preverimo s Cronbachovim koeficientom zanesljivosti in s faktorsko analizo, s 

katero ugotavljamo faktorsko veljavnost merskega instrumenta in temeljne dimenzije, ki 

pojasnjujejo povezanost med manifestnimi spremenljivkami. Cronbachove koeficiente 

izračunamo za vsako dimenzijo (področje ocenjevanja) posebej in za celotno ocenjevalno 

lestvico. Sledi normalizacija spremenljivk po metodi BLOM in analiza glavnih komponent, da 

bi preverili, ali so indikatorji pravilno razdeljeni po posameznih dimenzijah. 

Izdelana je bila korelacijska matrika med posameznimi spremenljivkami. Vsi Pearsonovi 

koeficienti korelacije so po vrednosti absolutno enaki ali večji od 0,160 in so statistično 

pomembni. Zaradi preobsežnosti matrike (tabela 32 x 32) je ne prilagamo k delu.  

Tabela 44: Cronbachovi koeficienti zanesljivosti 

 Področje 

Cronbachova 

alfa 

Število 

indikatorjev 

Glasbene sposobnosti 0,88 7 

Glasbena ustvarjalnost 0,94 10 

Glasbena izvedba 0,80 4 

Glasbeno znanje 0,88 2 

Glasbene aktivnosti 0,71 2 

Neglasbene značilnosti 0,96 7 

Skupaj 0,96 32 
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Vrednosti Cronbachovih koeficientov zanesljivosti nad 0,6 potrjujejo dobro zanesljivost 

merskega instrumenta, kar v našem primeru velja za vse dimenzije. Najnižja vrednost 

Cronbachove alfe znaša 0,71 (glasbene aktivnosti), najvišja vrednost pa je pri neglasbenih 

značilnostih (0,96). Tudi zanesljivost celotnega merskega instrumenta je visoka, saj vrednost 

presega 0,9. Merski instrument je torej zanesljiv tako na nivoju dimenzij kot na nivoju celotne 

ocenjevalne lestvice. 

Z analizo glavnih komponent preverimo še strukturo merskega instrumenta. 

Tabela 45: Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov preizkus 

KMO-test 0,951 

Bartlettov 

test 

χ2 11603,213 

g 496 

p 0,000 

Z Bartlettovim preizkusom pokažemo, ali se korelacijska matrika statistično pomembno 

razlikuje od identične matrike, oz. preizkušamo domnevo, da je korelacijska matrika enotska 

matrika. To pomeni, da korelacija med spremenljivkami ne obstaja. Če hipotezo lahko 

zavrnemo (p < 0,05), pomeni, da so spremenljivke med seboj povezane, torej je analiza 

glavnih komponent oziroma faktorska analiza smiselna. V našem primeru temu pogoju 

zadostimo. 

Kaiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorca meri moč celotne povezanosti med 

spremenljivkami (oziroma meri homogenost spremenljivk) in zavzema vrednosti med 0 in 1, 

zaželena pa je čim višja vrednost. Vrednosti pod 0,5 običajno pomenijo, da vzorec oziroma 

spremenljivke niso primerne za analizo glavnih komponent oz. faktorsko analizo. Vrednost 

KMO-testa je v našem primeru visoka (0,951). 

Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize smiselna oz. upravičena. 
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Tabela 46: Komunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

Spremenljivka 
začetne 

vrednosti 

ekstrahirane 

vrednosti 

h
2
 

v1 – ritmične sposobnosti  1 0,690 

v2 – melodične sposobnosti  1 0,740 

v3 – harmonske sposobnosti  1 0,642 

v4 – izvajalske sposobnosti  1 0,632 

v5 – sposobnosti poslušanja glasbe  1 0,582 

v6 – gibalno-plesne sposobnosti  1 0,755 

v7 – glasbeni spomin  1 0,554 

v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 1 0,661 

v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 1 0,643 

v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 1 0,698 

v11 – sposobnosti melodične improvizacije 1 0,662 

v12 – izvirnost/originalnost 1 0,713 

v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 1 0,717 

v14 – fluentnost 1 0,675 

v15 – divergentno mišljenje 1 0,734 

v16 – spontanost 1 0,689 

v17 – eksperimentiranje 1 0,714 

v18 – pevsko estetsko izražanje 1 0,507 

v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 1 0,632 

v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 1 0,825 

v21 – komunikacija z občinstvom 1 0,599 

v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 1 0,623 

v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 1 0,667 

v24 – vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ 1 0,702 

v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 1 0,727 

v26 – motivacija 1 0,737 

v27 – osredotočanje 1 0,806 

v28 – vztrajnost 1 0,850 

v29 – pripravljenost za delo 1 0,857 

v30 – učenje 1 0,821 

v31 – interes 1 0,826 

v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 1 0,769 

Vrednosti komunalitet manifestnih spremenljivk so po faktorizaciji manjše od 1. Vse 

vrednosti komunalitet presegajo 0,5, kar pomeni, da je več kot 50 % variance posamezne 

spremenljivke zajete v faktorski model. Najnižjo komunaliteto ima spremenljivka v18 – 

pevsko estetsko izražanje, ki znaša 0,507. 
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Tabela 47: Začetne lastne vrednosti faktorjev, ekstrahirane lastne vrednosti, rotirane lastne vrednosti, odstotek 

pojasnjene variance faktorjev in kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev 

Kompo-

nente 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirane lastne vrednosti Rotirane lastne vrednosti 

Skupaj 
 % 

variance 

Kumula-

tiva % 
Skupaj 

 % 

variance 

Kumula-

tiva % 
Skupaj 

 % 

variance 

Kumula-

tiva % 

1 15,134 47,295 47,295 15,134 47,295 47,295 6,365 19,892 19,892 

2 2,900 9,062 56,358 2,900 9,062 56,358 5,949 18,590 38,482 

3 1,646 5,144 61,502 1,646 5,144 61,502 5,522 17,258 55,739 

4 1,569 4,902 66,404 1,569 4,902 66,404 2,349 7,342 63,081 

5 1,202 3,756 70,160 1,202 3,756 70,160 2,265 7,079 70,160 

6 0,917 2,866 73,026             

7 0,799 2,496 75,522             

8 0,676 2,112 77,634             

9 0,618 1,930 79,563             

10 0,553 1,729 81,292             

11 0,546 1,708 83,000             

12 0,474 1,481 84,481             

13 0,430 1,343 85,824             

14 0,401 1,252 87,075             

15 0,381 1,192 88,267             

16 0,363 1,135 89,402             

17 0,339 1,059 90,461             

18 0,317 0,990 91,452             

19 0,304 0,950 92,402             

20 0,272 0,851 93,253             

21 0,258 0,807 94,060             

22 0,250 0,780 94,841             

23 0,228 0,712 95,553             

24 0,202 0,630 96,182             

25 0,189 0,589 96,772             

26 0,176 0,550 97,322             

27 0,168 0,524 97,846             

28 0,164 0,511 98,357             

29 0,152 0,474 98,831             

30 0,147 0,460 99,291             

31 0,124 0,388 99,679             

32 0,103 0,321 100,000             

Faktorje smo ekstrahirali po Hottelingovi metodi glavnih komponent. Število faktorjev 

izberemo po kriteriju, kjer so lastne vrednosti nad 1 (Fulgosi, 1984). Pet komponent ima 

lastno vrednost nad 1 in z njimi pojasnimo okoli 70 % celotne variabilnosti spremenljivk. 

Faktorsko matriko smo rotirali s pravokotno »varimax« rotacijo, da se delež pojasnjene 
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variance po posameznih faktorjih porazdeli. Tako s prvim faktorjem pojasnimo 19,9 % 

variance, z drugim 18,6 %, s tretjim 17,3 %, s četrtim 7,3 % in s petim 7,1 %. 

Tabela 48: Faktorska struktura pred rotacijo 

Spremenljivka  
Faktor 

1 2 3 4 5 

v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 0,770         

v26 – motivacija 0,766 –0,377       

v29 – pripravljenost za delo 0,764 –0,497       

v31 – interes 0,757 –0,458       

v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 0,751 0,338       

v11 – sposobnosti melodične improvizacije 0,747 0,309       

v27 – osredotočanje 0,744 –0,490       

v15 – divergentno mišljenje 0,740   0,362     

v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 0,735   0,349     

v28 – vztrajnost 0,730 –0,548       

v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 0,728         

v30 – učenje 0,720 –0,524       

v14 – fluentnost 0,719   0,332     

v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 0,714 0,324       

v12 – izvirnost/originalnost 0,701 0,348       

v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 0,696     –0,339   

v4 – izvajalske sposobnosti 0,694   –0,328     

v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 0,694         

v2 – melodične sposobnosti 0,688   –0,437     

v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno 

vzgojo 0,684     –0,410   

v18 – pevsko estetsko izražanje 0,678         

v7 – glasbeni spomin 0,676         

v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 0,671 –0,540       

v1 – ritmične sposobnosti 0,667   –0,422     

v16 – spontanost 0,658 0,307 0,342     

v17 – eksperimentiranje 0,651   0,430     

v3 – harmonske sposobnosti 0,629   –0,384     

v21 – komunikacija z občinstvom 0,608       0,326 

v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 0,583     –0,340 0,490 

v6 – gibalno-plesne sposobnosti 0,502     0,674   

v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 0,574     0,642   

v24 – vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ 0,439       0,652 

Faktorske strukture pred rotacijo ne bomo interpretirali, saj ima večina spremenljivk močne 

uteži na prvem faktorju, kar kaže na to, da so spremenljivke medsebojno povezane. 
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Tabela 49: Faktorske uteži po pravokotni »varimax« rotaciji 

 Spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 5 

v28 – vztrajnost 0,87 
    

v29 – pripravljenost za delo 0,85 
    

v30 – učenje 0,85 
    

v31 – interes 0,83 
    

v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 0,82 
    

v27 – osredotočanje 0,82 
    

v26 – motivacija 0,74 
    

v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 
0,45 0,36 0,31 0,43 

 

v2 – melodične sposobnosti 
 

0,81 
   

v1 – ritmične sposobnosti 
 

0,78 
   

v3 – harmonske sposobnosti 
 

0,75 
   

v4 – izvajalske sposobnosti 
 

0,70 
   

v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 
 

0,62 0,51 
  

v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 
 

0,62 0,46 
  

v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 
 

0,60 0,49 
  

v7 – glasbeni spomin 
 

0,60 
   

v11 – sposobnosti melodične improvizacije 
 

0,58 0,50 
  

v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 0,41 0,58 
   

v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 0,31 0,48 0,41 0,36 
 

v18 – pevsko estetsko izražanje 
 

0,37 0,36 
 

0,33 

v17 – eksperimentiranje 
  

0,78 
  

v15 – divergentno mišljenje 
  

0,75 
  

v12 – izvirnost/originalnost 
 

0,34 0,75 
  

v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 
  

0,74 
  

v16 – spontanost 
  

0,73 
  

v14 – fluentnost 
  

0,69 
  

v24 – vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v 

OŠ    
0,78 

 

v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 
   

0,75 
 

v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 
0,43 0,31 0,36 0,48 

 

v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 
    

0,82 

v6 – gibalno-plesne sposobnosti 
    

0,79 

v21 – komunikacija z občinstvom 
  

0,39 0,34 0,52 

V zgornji tabeli so zaradi boljše preglednosti navedene le tiste faktorske uteži, ki so večje od 

0,3, saj le-te bistveno prispevajo k posameznemu faktorju.  

V nadaljevanju so ležeče označene tiste faktorske uteži, ki se nahajajo pri faktorski analizi in 

tudi v vprašalniku znotraj istega faktorja oz. področja ocenjevanja. 
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Prvi faktor poimenujemo: neglasbene značilnosti. Nanaša se na neglasbene značilnosti, 

izražene pri glasbenem pouku, in se v celoti ujema z zadnjim ocenjevalnim področjem v 

vprašalniku. Dodatno vključuje še glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno 

pri pouku glasbe. Prvi faktor je najbolj saturiran z naslednjimi spremenljivkami:  

– v28 – vztrajnost 

– v29 – pripravljenost za delo 

– v30 – učenje 

– v31 – interes 

– v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 

– v27 – osredotočanje 

– v26 – motivacija 

– v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

Drugi faktor poimenujemo: glasbene sposobnosti. Močne uteži ima pri značilnostih, ki smo 

jih v vprašalniku vključili v ocenjevalno področje glasbene sposobnosti, poleg njih pa je tudi 

nekaj značilnosti (v8, v9, v10, v11), ki so sicer vključene v ocenjevalno področje glasbena 

ustvarjalnost, predvsem tistih, ki se nanašajo na sposobnosti (oz. vsebujejo termin 

sposobnosti). Dve značilnosti (v18, v19) pa spadata na področje glasbene izvedbe. Drugi 

faktor je najbolj saturiran z naslednjimi spremenljivkami: 

– v2 – melodične sposobnosti 

– v1 – ritmične sposobnosti 

– v3 – harmonske sposobnosti 

– v4 – izvajalske sposobnosti 

– v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 

– v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 

– v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 

– v7 – glasbeni spomin 

– v11 – sposobnosti melodične improvizacije 

– v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 

– v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 

– v18 – pevsko estetsko izražanje 
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Tretji faktor poimenujemo: glasbena ustvarjalnost. Na tem faktorju imajo visoke uteži 

značilnosti, ki spadajo v ocenjevalno področje glasbena ustvarjalnost. Tretji faktor je najbolj 

saturiran z naslednjimi spremenljivkami: 

– v17 – eksperimentiranje 

– v15 – divergentno mišljenje 

– v12 – izvirnost/originalnost 

– v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 

– v16 – spontanost 

– v14 – fluentnost 

Četrti faktor poimenujemo: glasbene aktivnosti in znanje. Najbolj je saturiran z:  

– v24 – vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ 

– v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 

– v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt 

Peti faktor poimenujemo: gibanje in ples. Nanaša se na gibanje oz. ples, česar pa v 

vprašalniku nismo obravnavali kot samostojno področje. Najbolj je saturiran z naslednjimi 

spremenljivkami: 

– v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 

– v6 – gibalno-plesne sposobnosti 

– v21 – komunikacija z občinstvom 

Ugotavljamo, da se 22 faktorskih uteži nahaja pri faktorski analizi in tudi v teoretični delitvi 

znotraj istega faktorja (upoštevajoč združen faktor glasbene značilnosti in znanje) oz. 

področja ocenjevanja (glasbene aktivnosti in glasbeno znanje sta ločeni področji). Štiri 

faktorske uteži (sposobnosti melodične improvizacije, sposobnosti ritmične improvizacije, 

sposobnosti ustvarjanja melodije in sposobnosti ustvarjanja ritma) znotraj faktorja glasbene 

sposobnosti smo v teoretski delitvi uvrstili na področje glasbene ustvarjalnosti, vendar je 

njihovo nahajanje v faktorju glasbene sposobnosti prav tako smiselno in vse štiri vsebujejo 

termin sposobnosti. Tri faktorske uteži (gibalno-plesno estetsko izražanje, gibalno-plesne 

sposobnosti in komunikacija z občinstvom) presenetljivo, vendar vsebinsko smiselno tvorijo 

nov, samostojen faktor, česar v teoretični delitvi nismo predvideli oz. smo značilnosti, ki se 

nanašajo na gibanje in ples, vkomponirali v različna področja ocenjevanja (glasbene 

sposobnosti, glasbena izvedba). Glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno 
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pri pouku glasbe, se smiselno povezuje z neglasbenim faktorjem. Inštrumentalno estetsko 

izražanje in pevsko estetsko izražanje se prav tako smiselno povezujeta s faktorjem glasbenih 

sposobnosti. Hipotezo 1, ki pravi, da latentna struktura značilnosti glasbeno talentiranih 

učencev vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta, na osnovi 

dobljenih rezultatov potrdimo. 

Z ugotovljeno faktorsko strukturo dobimo potrditev o ustreznosti teoretične delitve 

ocenjevalnih področij ter razvrstitvijo kriterijev po posameznih področjih, zato ju bomo 

ohranili tudi v nadaljnji obravnavi; teoretični delitvi torej dajemo prednost, kar je skladno tudi 

z besedami Sagadina (2009), ki trdi, da: »Kvantitativnim kazalcem ne smemo pripisovati 

širšega vsebinskega ozadja, kot jim gre« (str. 146). 

 

Hipoteza 2: Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole 

so nadpovprečno izražene, in sicer v intervalu 4 < M < 7. 

Hipotezo 2, ki pravi, da so značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji 

osnovne šole nadpovprečno izražene, in sicer v intervalu 4 < M < 7, preverimo za vseh šest 

področij značilnosti glasbene talentiranosti skupno ter še za vsako značilnost posebej s t-

preizkusom za aritmetično sredino.  

Tabela 50: Izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev po področjih (enostranski t-preizkus za 

aritmetično sredino) 

Področje N M σ t g p 

Glasbene 

sposobnosti 
432 5,73 0,72 64,25 431 0,000 

Glasbena 

ustvarjalnost 
432 5,43 0,79 50,98 431 0,000 

Glasbena 
izvedba 

432 5,54 0,81 52,36 431 0,000 

Glasbeno 

znanje 
432 5,59 1,06 41,08 431 0,000 

Glasbene 

aktivnosti 
432 5,13 1,22 27,75 431 0,000 

Neglasbene 

značilnosti 
432 5,81 0,92 52,39 431 0,000 

Skupaj 432 5,54 0,72 58,84 431 0,000 

Vsa področja značilnosti glasbene talentiranosti in skupni rezultat so ocenjeni s povprečno 

oceno nad 5 (malo nadpovprečno) in so statistično pomembno višji od sredine lestvice (4 – 

povprečno), kar pomeni, da hipotezo 2 lahko z veliko gotovostjo potrdimo. Najvišjo 
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povprečno oceno zasledimo pri področju neglasbene značilnosti (M = 5,81). Naslednje 

področje so glasbene sposobnosti (M = 5,73), sledijo pa glasbeno znanje (M = 5,59), 

glasbena izvedba (M = 5,54) in glasbena ustvarjalnost (M = 5,43); najnižja povprečna 

vrednost je pri področju glasbene aktivnosti (M = 5,13). Te imajo med vsemi področji 

največjo variabilnost rezultatov, najmanjšo imajo glasbene sposobnosti. 

V nadaljevanju so prikazane opisne statistike s pripadajočimi t-preizkusi za aritmetično 

sredino za vsako značilnost posebej. 

Tabela 51: Izraženost posameznih značilnosti glasbeno talentiranih učencev (enostranski t-preizkus za 

aritmetično sredino) 

Področje Spremenljivka N M σ t g p 

Glasbene 

sposobnosti 

v1 – ritmične sposobnosti 432 5,69 0,90 57,53 431 0,000 

v2 – melodične sposobnosti 432 5,84 0,90 55,53 431 0,000 

v3 – harmonske sposobnosti 432 5,43 0,94 53,83 431 0,000 

v4 – izvajalske sposobnosti 432 5,76 0,92 51,29 431 0,000 

v5 – sposobnosti poslušanja glasbe 432 5,86 0,99 51,21 431 0,000 

v6 – gibalno-plesne sposobnosti 432 5,56 1,07 50,40 431 0,000 

v7 – glasbeni spomin 432 5,94 0,88 49,57 431 0,000 

Glasbena 

ustvarjalnost 

v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 432 5,73 0,93 49,43 431 0,000 

v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 432 5,56 0,99 48,15 431 0,000 

v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 432 5,67 0,95 47,85 431 0,000 

v11 – sposobnosti melodične improvizacije 432 5,51 0,96 47,53 431 0,000 

v12 – izvirnost/originalnost 432 5,29 1,03 45,95 431 0,000 

v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 432 5,23 0,99 45,60 431 0,000 

v14 – fluentnost 432 5,03 1,01 45,16 431 0,000 

v15 – divergentno mišljenje 432 5,39 1,02 44,50 431 0,000 

v16 – spontanost 432 5,58 0,98 43,85 431 0,000 

v17 – eksperimentiranje 432 5,37 1,03 43,35 431 0,000 

Glasbena 

izvedba 

v18 – pevsko estetsko izražanje 432 5,75 0,98 43,04 431 0,000 

v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 432 5,60 0,96 42,67 431 0,000 

v20 – gibalno-plesno estetsko izražanje 432 5,42 1,05 41,56 431 0,000 

v21 – komunikacija z občinstvom 432 5,41 1,13 40,24 431 0,000 

Glasbeno 

znanje 

v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 
432 5,68 1,09 39,24 431 0,000 

v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 
432 5,49 1,14 38,56 431 0,000 

Glasbene 
aktivnosti 

v24 – vključenost v neobvezne glasbene 

aktivnosti v OŠ 
432 5,09 1,42 37,87 431 0,000 

v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 432 5,17 1,41 37,65 431 0,000 

Neglasbene 

značilnosti 

v26 – motivacija 432 5,88 0,96 36,53 431 0,000 

v27 – osredotočanje 432 5,71 1,03 36,20 431 0,000 

v28 – vztrajnost 432 5,80 1,06 36,17 431 0,000 
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 v29 – pripravljenost za delo 432 5,86 1,02 35,09 431 0,000 

v30 – učenje 432 5,77 1,03 31,43 431 0,000 

v31 – interes 432 5,98 0,93 24,66 431 0,000 

v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 432 5,70 1,16 23,17 431 0,000 

Vse značilnosti so ocenjene s povprečno vrednostjo, ki je statistično pomembno večja od 

sredine lestvice (4 – povprečno). Rezultati so skladni z našimi pričakovanji in tudi v literaturi 

s področja nadarjenosti in talentiranosti je nadpovprečnost stalnica, ki je praviloma vključena 

(implicitno ali eksplicitno). 
 

 

Hipoteza 3: Obiskovanje glasbene šole je statistično pomembno povezano z značilnostmi 

glasbeno talentiranih učencev. 

S hipotezo 3 preverimo, ali pri šestih področjih značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

obstajajo statistično pomembne razlike glede na to, ali učenec obiskuje glasbeno šolo ali ne.  

 
Tabela 52: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev po področjih glede na obiskovanje glasbene 

šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

Področje 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

Glasbene 

sposobnosti 

ne 132 5,54 0,74 0,680 0,410 –3,71 430 0,000 

da 300 5,81 0,70 
  

–3,62 236,9 0,000 

Glasbena 

ustvarjalnost 

ne 132 5,24 0,80 1,176 0,279 –3,47 430 0,001 

da 300 5,52 0,77 
  

–3,42 242,2 0,001 

Glasbena  

izvedba 

ne 132 5,38 0,77 0,013 0,910 –2,84 430 0,005 

da 300 5,62 0,82 
  

–2,91 264,2 0,004 

Glasbeno  
znanje 

ne 132 5,00 1,06 1,144 0,285 –8,24 430 0,000 

da 300 5,85 0,94 
  

–7,86 225,5 0,000 

Glasbene 

aktivnosti 

ne 132 4,41 1,26 2,522 0,113 –8,84 430 0,000 

da 300 5,45 1,06 
  

–8,25 215,1 0,000 

Neglasbene 

značilnosti 

ne 132 5,63 0,92 0,237 0,627 –2,77 430 0,006 

da 300 5,89 0,90 
  

–2,75 245,5 0,006 

 

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca lahko potrdimo, da imajo glasbeno talentirani 

učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, statistično pomembno bolj izražene značilnosti na vseh 

šestih področjih ocenjevanja, s čimer potrjujemo hipotezo 3, ki pravi, da je obiskovanje 

glasbene šole statistično pomembno povezano z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev. 

Omenimo še, da se variabilnost ocen značilnosti na vseh ocenjevanih področjih v obeh 
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skupinah (ne obiskuje/obiskuje) statistično pomembno ne razlikuje, razen pri glasbeni 

izvedbi. Tukaj ima skupina učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo, statistično pomembno večjo 

variabilnost rezultatov kot skupina učencev, ki glasbene šole ne obiskuje.  

V nadaljevanju nas je še zanimalo, na katerih področjih ocenjevanja so razlike v povprečju 

med skupinama glasbeno talentiranih učencev (ne obiskuje/obiskuje) največje. Največja 

razlika v rezultatu se kaže v vključenosti v šolske in zunajšolske glasbene aktivnosti, in sicer 

v povprečju za 1,04. Zelo izrazita razlika med skupinama je tudi v glasbenem znanju 

(povprečno za 0,85), pri preostalih značilnostih se razlika giblje med 0,2 in 0,3. Povzamemo 

lahko, da obiskovanje glasbene šole pomembno prispeva k povečevanju izraženih značilnosti 

na vseh področjih ocenjevanja glasbenega talenta. 

Da bi še bolj podrobno proučili razlike med skupinama glasbeno talentiranih učencev glede na 

to, ali obiskujejo glasbeno šolo ali ne, smo s t-preizkusom za neodvisna vzorca in Levenovim 

F-preizkusom analizirali razlike pri vseh značilnostih glasbeno talentiranih učencev znotraj 

posameznih področij ocenjevanja. 

Glasbene sposobnosti 

Tabela 53: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v1 – ritmične sposobnosti 
ne 132 5,42 0,957 6,401 0,012 –4,22 430 0,000 

da 300 5,81 0,851 
  

–4,03 226,052 0,000 

v2 – melodične 

sposobnosti 

ne 132 5,60 0,932 5,141 0,024 –3,74 430 0,000 

da 300 5,95 0,872 
  

–3,65 235,978 0,000 

v3 – harmonske 

sposobnosti 

ne 132 5,17 0,974 1,208 0,272 –3,96 430 0,000 

da 300 5,55 0,904 
  

–3,85 234,287 0,000 

v4 – izvajalske 

sposobnosti 

ne 132 5,55 0,983 6,963 0,009 –3,20 430 0,001 

da 300 5,86 0,875 
  

–3,06 226,148 0,003 

v5 – sposobnosti 

poslušanja glasbe 

ne 132 5,63 0,999 2,386 0,123 –3,20 430 0,001 

da 300 5,96 0,972 
  

–3,17 244,210 0,002 

v6 – gibalno-plesne 

sposobnosti 

ne 132 5,60 1,062 0,024 0,877 0,44 430 0,664 

da 300 5,55 1,070 
  

0,44 252,117 0,663 

v7 – glasbeni spomin 
ne 132 5,79 0,949 4,595 0,033 –2,42 430 0,016 

da 300 6,01 0,844 
  

–2,32 225,979 0,021 

Glasbeno talentirani učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo v primerjavi z vrstniki, ki 

glasbene šole ne obiskujejo, statistično pomembno višje izražene značilnosti, ki zadevajo 
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področje glasbenih sposobnosti, razen pri gibalno-plesnih sposobnostih ne moremo potrditi 

statistično pomembne razlike. Največja razlika se pokaže v ritmičnih sposobnostih (v 

povprečju za 0,39) in harmonskih sposobnostih (v povprečju za 0,38). Omenimo še, da je 

najmanjša statistično pomembna razlika v glasbenem spominu. Za rezultate pri ritmičnih, 

melodičnih in izvajalskih sposobnostih ter glasbenem spominu lahko na podlagi F-preizkusa 

potrdimo, da so statistično pomembno bolj razpršeni v skupini tistih učencev, ki ne obiskujejo 

glasbene šole. 

 

Glasbena ustvarjalnost 

 

Tabela 54: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene ustvarjalnosti glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v8 – sposobnosti ustvarjanja 

ritma 

ne 132 5,50 0,985 5,350 0,021 –3,39 430 0,001 

da 300 5,83 0,894 
  

–3,27 230,021 0,001 

v9 – sposobnosti ustvarjanja 

melodije 

ne 132 5,27 1,125 13,750 0,000 –4,11 430 0,000 

da 300 5,68 0,901 
  

–3,77 208,211 0,000 

v10 – sposobnosti ritmične 
improvizacije 

ne 132 5,42 0,950 2,080 0,150 –3,61 430 0,000 

da 300 5,78 0,929 
  

–3,58 245,378 0,000 

v11 – sposobnosti melodične 

improvizacije 

ne 132 5,26 0,993 1,740 0,188 –3,65 430 0,000 

da 300 5,62 0,930 
  

–3,56 236,188 0,000 

v12 – izvirnost/originalnost 
ne 132 5,11 1,096 0,488 0,485 –2,37 430 0,018 

da 300 5,37 0,988 
  

–2,28 228,595 0,024 

v13 – fleksibilnost/prilagod-

ljivost 

ne 132 5,00 0,957 6,905 0,009 –3,31 430 0,001 

da 300 5,34 0,983 
  

–3,34 256,637 0,001 

v14 – fluentnost 
ne 132 4,79 0,981 0,369 0,544 –3,28 430 0,001 

da 300 5,13 1,005 
  

–3,31 255,988 0,001 

v15 – divergentno mišljenje 
ne 132 5,17 1,064 0,223 0,637 –3,09 430 0,002 

da 300 5,49 0,987 
  

–3,00 234,144 0,003 

v16 – spontanost 
ne 132 5,57 0,967 0,008 0,928 –0,12 430 0,909 

da 300 5,58 0,993 
  

–0,12 256,773 0,908 

v17 – eksperimentiranje 
ne 132 5,30 1,084 2,334 0,127 –0,87 430 0,385 

da 300 5,40 1,008 
  

–0,85 234,789 0,399 

Statistično pomembne razlike na področju glasbene ustvarjalnosti lahko med skupinama 

glasbeno talentiranih učencev glede obiskovanja glasbene šole (ne obiskuje/obiskuje) 

potrdimo v osmih značilnostih, v dveh pa ne: v spontanosti in eksperimentiranju. Največja 

statistično pomembna razlika v rezultatu (v prid učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo) se 

kaže pri sposobnosti ustvarjanja melodije (v povprečju za 0,41), pri drugih značilnostih je 
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nekoliko nižja razlika, najmanjša statistično pomembna razlika pa je v izvirnosti/originalnosti 

(v povprečju za 0,26). V skupini glasbeno talentiranih učencev, ki ne obiskujejo glasbene 

šole, je statistično pomembno večja razpršenost rezultatov, ki zadevajo sposobnost ustvarjanja 

ritma in melodije ter fleksibilnost/prilagodljivost. 

Glasbena izvedba 

 

Tabela 55: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene izvedbe glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v18 – pevsko estetsko 

izražanje 

ne 132 5,64 0,902 0,113 0,737 –1,54 430 0,123 

da 300 5,79 1,004 
  

–1,61 276,680 0,109 

v19 – inštrumentalno 

estetsko izražanje 

ne 132 5,20 0,969 2,630 0,106 –6,00 430 0,000 

da 300 5,77 0,897 
  

–5,83 233,949 0,000 

v20 – gibalno-plesno 
estetsko izražanje 

ne 132 5,43 1,005 0,229 0,632 0,14 430 0,891 

da 300 5,42 1,077 
  

0,14 266,938 0,888 

v21 – komunikacija z 

občinstvom 

ne 132 5,24 1,147 0,004 0,947 –2,02 430 0,044 

da 300 5,48 1,117 
  

–2,00 244,500 0,047 

Glasbeno talentirani učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo statistično pomembno višje 

izražene značilnosti pri inštrumentalno estetskem izražanju in komunikaciji z občinstvom, 

medtem ko v pevskem izražanju in gibalno estetskem izražanju statistično pomembnih razlik 

med skupinama učencev ne moremo potrditi. Obiskovanje glasbene šole najbolj pripomore k 

boljšemu inštrumentalno estetskemu izražanju, saj je na tem področju med skupinama 

največja razlika (v povprečju za 0,57). V skupini glasbeno talentiranih učencev, ki glasbene 

šole ne obiskujejo, je največja razpršenost rezultatov pri komunikaciji z občinstvom. 

Glasbeno znanje 

 
Tabela 56: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenega znanja glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v22 – glasbeno znanje, 

predpisano v učnem načrtu 

in pridobljeno pri pouku 

glasbe 

ne 132 5,14 1,138 6,104 0,014 –7,31 430 0,000 

da 300 5,92 0,980 
  

–6,90 220,248 0,000 

v23 – glasbeno znanje, ki 

presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 

ne 132 4,86 1,164 0,600 0,439 –8,11 430 0,000 

da 300 5,77 1,021 
  

–7,70 223,452 0,000 
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Statistično pomembna razlika v povprečni vrednosti med skupinama v prid tistim glasbeno 

talentiranim učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo, se kaže tako v glasbenem znanju, 

predpisanem v učnem načrtu (v povprečju za 0,78), kot tudi v glasbenem znanju, ki presega 

učni načrt (v povprečju za 0,91). Omenimo še, da je razpršenost rezultatov pri glasbenem 

znanju, ki presega učni načrt, v obeh skupinah približno enaka. V skupini glasbeno 

talentiranih učencev, ki glasbene šole ne obiskujejo, je statistično pomembna večja 

razpršenost rezultatov pri glasbenem znanju, predpisanem v učnem načrtu, kot v drugi 

skupini, ki glasbeno šolo obiskuje. 

Glasbene aktivnosti 

Tabela 57: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih aktivnosti glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v24 – vključenost v 

neobvezne glasbene 
aktivnosti v OŠ 

ne 132 4,74 1,311 0,856 0,355 –3,38 430 0,001 

da 300 5,24 1,448 
  

–3,52 274,607 0,001 

v25 – vključenost v 

glasbene aktivnosti 

zunaj OŠ 

ne 132 4,08 1,561 18,097 0,000 –12,51 430 0,000 

da 300 5,65 1,015 
  

–10,66 181,500 0,000 

Glasbeno talentirani učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so statistično pomembno bolj 

vključeni tako v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ kot v glasbene aktivnosti zunaj OŠ. Še 

posebno velika razlika pa se kaže v zadnji (v povprečju za 1,57), za katero je značilno tudi, da 

je razpršenost rezultatov statistično pomembno večja v skupini glasbeno talentiranih učencev, 

ki glasbene šole ne obiskujejo. 

Neglasbene značilnosti 

Tabela 58: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja neglasbenih značilnosti glede na 

obiskovanje glasbene šole (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka 
Glasbena 

šola 
N M σ F p t g p 

v26 – motivacija 
ne 132 5,68 1,021 6,527 0,011 –2,79 430 0,006 

da 300 5,96 0,924 
  

–2,68 229,415 0,008 

v27 – osredotočanje 
ne 132 5,48 1,095 3,106 0,079 –3,09 430 0,002 

da 300 5,81 0,986 
  

–2,97 228,527 0,003 

v28 – vztrajnost 
ne 132 5,63 1,073 0,214 0,644 –2,28 430 0,023 

da 300 5,88 1,047 
  

–2,26 244,900 0,025 
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v29 – pripravljenost za delo 
ne 132 5,67 1,031 2,395 0,122 –2,65 430 0,008 

da 300 5,95 1,004 
  

–2,62 244,322 0,009 

v30 – učenje 
ne 132 5,57 1,035 1,043 0,308 –2,77 430 0,006 

da 300 5,86 1,014 
  

–2,75 245,750 0,006 

v31 – interes 
ne 132 5,86 0,909 0,108 0,743 –1,87 430 0,063 

da 300 6,04 0,934 
  

–1,89 256,574 0,06 

v32 – poslušanje in 

upoštevanje navodil 

ne 132 5,54 1,238 2,923 0,088 –1,91 430 0,056 

da 300 5,77 1,126 
  

–1,84 230,342 0,066 

Tudi na področju neglasbenih značilnosti lahko potrdimo, da ima skupina glasbeno 

talentiranih učencev, ki obiskuje glasbeno šolo, statistično pomembno višje izražene nekatere 

značilnosti, in sicer: motivacijo, osredotočanje, vztrajnost, pripravljenost za delo in učenje, 

medtem ko glede interesa ter poslušanja in upoštevanja navodil tega ne moremo z dovolj 

veliko zanesljivostjo potrditi, saj so rezultati na meji statistične pomembnosti (0,05 < p < 0,1). 

Največja razlika se kaže v osredotočanju (v povprečju za 0,33) in učenju (v povprečju za 

0,29). Pri motivaciji lahko zasledimo statistično pomembno večjo razpršenost ocen v skupini 

tistih učencev, ki glasbene šole ne obiskujejo. 

Hipoteza 4: Spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi glasbeno talentiranih 

učencev. 

S hipotezo 4, ki pravi, da spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi glasbeno 

talentiranih učencev, preverimo, ali na šestih področjih značilnosti glasbeno talentiranih 

učencev obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol. 

Tabela 59: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev po področjih glede na spol (t-preizkus za 

neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

Področje Spol N M σ F p t g p 

Glasbene 

sposobnosti 

moški 149 5,62 0,791 9,132 0,003 –2,18 430 0,030 

ženski 283 5,78 0,675 
  

–2,08 263,047 0,039 

Glasbena 

ustvarjalnost 

moški 149 5,42 0,832 1,837 0,176 –0,25 430 0,800 

ženski 283 5,44 0,767 
  

–0,25 280,491 0,805 

Glasbena 
izvedba 

moški 149 5,28 0,894 8,168 0,004 –5,02 430 0,000 

ženski 283 5,68 0,728 
  

–4,71 253,278 0,000 

Glasbeno 

znanje 

moški 149 5,50 1,131 2,014 0,157 –1,19 430 0,234 

ženski 283 5,63 1,014 
  

–1,15 273,945 0,250 

Glasbene 

aktivnosti 

moški 149 4,82 1,406 15,907 0,000 –3,95 430 0,000 

ženski 283 5,30 1,077 
  

–3,64 241,445 0,000 

Neglasbene 

značilnosti 

moški 149 5,53 1,048 22,521 0,000 –4,73 430 0,000 

ženski 283 5,96 0,805 
  

–4,37 241,939 0,000 
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S t-preizkusom za neodvisna vzorca potrdimo, da na štirih področjih značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol. To pomeni, da 

zavrnemo hipotezo 4, ki pravi, da spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi 

glasbeno talentiranih učencev. Deklice imajo statistično pomembno bolj izražene značilnosti 

na naslednjih področjih: glasbene sposobnosti, glasbena izvedba, glasbene aktivnosti in 

neglasbene značilnosti, medtem ko na področju glasbene ustvarjalnosti in pri glasbenem 

znanju statistično pomembnih razlik nismo mogli potrditi. Sicer pa so podobno velike razlike 

med spoloma pri glasbenih aktivnostih, glasbeni izvedbi in neglasbenih značilnostih, medtem 

ko je manj izrazita razlika na področju glasbenih sposobnosti. 

Statistično pomembna večja razpršenost rezultatov na področju glasbenih sposobnosti, 

glasbene izvedbe, glasbenih aktivnosti in neglasbenih značilnosti je pri dečkih. 

Nadalje preverimo, pri katerih posameznih značilnostih znotraj šestih področij so razlike med 

spoloma statistično pomembne. 

Glasbene sposobnosti 

Tabela 60: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti glede na spol 

(t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v1 – ritmične 

sposobnosti 

moški 149 5,73 0,927 0,798 0,372 0,736 430 0,462 

ženski 283 5,66 0,889 
  

0,726 290,362 0,468 

v2 – melodične 

sposobnosti 

moški 149 5,80 0,965 4,051 0,045 –0,694 430 0,488 

ženski 283 5,86 0,870 
  

–0,672 275,294 0,502 

v3 – harmonske 

sposobnosti 

moški 149 5,48 0,963 1,006 0,316 0,806 430 0,421 

ženski 283 5,41 0,931 
  

0,798 292,302 0,426 

v4 – izvajalske 

sposobnosti 

moški 149 5,75 1,006 6,552 0,011 –0,200 430 0,841 

ženski 283 5,77 0,871 
  

–0,191 266,168 0,848 

v5 – sposobnosti 

poslušanja glasbe 

moški 149 5,64 1,110 23,89 0,000 –3,372 430 0,001 

ženski 283 5,97 0,903 
  

–3,164 252,869 0,002 

v6 – gibalno-plesne 

sposobnosti 

moški 149 5,09 1,147 7,058 0,008 –7,022 430 0,000 

ženski 283 5,81 0,932 
  

–6,589 252,814 0,000 

v7 – glasbeni  

spomin 

moški 149 5,87 0,998 14,935 0,000 –1,306 430 0,192 

ženski 283 5,98 0,814 
  

–1,227 253,607 0,221 

Deklice imajo v primerjavi z dečki statistično pomembno bolj izražene sposobnosti poslušanja 

glasbe in gibalno-plesne sposobnosti, pri zadnjih je razlika v povprečju največja (za 0,72). 

Kar zadeva melodične sposobnosti, izvajalske sposobnosti, sposobnosti poslušanja glasbe, 
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gibalno-plesne sposobnosti in glasbeni spomin, pa so med dečki statistično pomembno večje 

razlike v razpršenosti kot med deklicami. 

Glasbena ustvarjalnost 

Tabela 61: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene ustvarjalnosti glede na 

spol (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v8 – sposobnosti ustvarjanja 

ritma 

moški 149 5,80 0,972 0,262 0,609 1,160 430 0,247 

ženski 283 5,69 0,912 
  

1,137 284,803 0,256 

v9 – sposobnosti ustvarjanja 

melodije 

moški 149 5,56 1,061 1,902 0,169 0,124 430 0,901 

ženski 283 5,55 0,957 
  

0,121 275,278 0,904 

v10 – sposobnosti ritmične 

improvizacije 

moški 149 5,70 0,997 1,088 0,298 0,568 430 0,571 

ženski 283 5,65 0,923 
  

0,554 281,760 0,580 

v11 – sposobnosti 

melodične improvizacije 

moški 149 5,48 1,031 2,316 0,129 –0,512 430 0,609 

ženski 283 5,53 0,927 
  

–0,496 274,902 0,620 

v12 – izvirnost/ 

originalnost 

moški 149 5,27 1,031 0,393 0,531 –0,306 430 0,759 

ženski 283 5,30 1,027 
  

–0,306 300,115 0,760 

v13 – fleksibilnost/ 

prilagodljivost 

moški 149 5,21 1,002 0,028 0,868 –0,393 430 0,694 

ženski 283 5,25 0,98 
  

–0,390 295,272 0,696 

v14 – fluentnost 
moški 149 5,00 1,059 0,044 0,835 –0,380 430 0,704 

ženski 283 5,04 0,983 
  

–0,372 282,271 0,710 

v15 – divergentno mišljenje 
moški 149 5,33 1,099 3,588 0,059 –0,955 430 0,340 

ženski 283 5,43 0,977 
  

–0,921 272,020 0,358 

v16 – spontanost 
moški 149 5,53 1,100 9,283 0,002 –0,707 430 0,480 

ženski 283 5,60 0,918 
  

–0,669 258,301 0,504 

v17 – eksperimentiranje 
moški 149 5,34 1,076 0,700 0,403 –0,475 430 0,635 

ženski 283 5,39 1,009 
  

–0,465 284,791 0,642 

Pri nobeni izmed desetih značilnosti na področju glasbene ustvarjalnosti ne moremo potrditi 

statistično pomembnih razlik glede na spol. Zanimivo je tudi, da je razpršenost ocen pri 

dečkih in deklicah zelo podobna, statistično pomembna razlika se pokaže le pri spontanosti, ki 

je pri dečkih bolj variabilna kot pri deklicah. 
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Glasbena izvedba 

 

Tabela 62: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene izvedbe glede na spol (t-

preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v18 – pevsko estetsko 

izražanje 

moški 149 5,56 1,153 25,315 0,000 –2,831 430 0,005 

ženski 283 5,84 0,854 
  

–2,586 235,652 0,010 

v19 – inštrumentalno 

estetsko izražanje 

moški 149 5,50 1,024 5,052 0,025 –1,589 430 0,113 

ženski 283 5,65 0,916 
  

–1,535 273,333 0,126 

v20 – gibalno-plesno 
estetsko izražanje 

moški 149 4,91 1,102 1,557 0,213 –7,756 430 0,000 

ženski 283 5,69 0,924 
  

–7,345 259,070 0,000 

v21 – komunikacija z 

občinstvom 

moški 149 5,15 1,265 7,386 0,007 –3,512 430 0,000 

ženski 283 5,54 1,028 
  

–3,296 252,870 0,001 

Deklice imajo na področju glasbene izvedbe v primerjavi z dečki statistično pomembno bolj 

izražene tri značilnosti: pevsko estetsko izražanje, gibalno-plesno estetsko izražanje in 

komunikacijo z občinstvom, medtem ko pri inštrumentalno-estetskem izražanju statistično 

pomembne razlike niso ugotovljene. Pri pevskem estetskem izražanju, inštrumentalnem 

estetskem izražanju in komunikaciji z občinstvom je statistično pomembno večja variabilnost 

rezultatov pri dečkih. 

Glasbeno znanje 

Tabela 63: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenega znanja glede na spol (t-

preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v22 – glasbeno znanje, 

predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 

moški 149 5,57 1,170 4,952 0,027 –1,556 430 0,121 

ženski 283 5,74 1,045 
  

–1,502 273,275 0,134 

v23 – glasbeno znanje, ki 

presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 

moški 149 5,44 1,193 0,821 0,365 –0,718 430 0,473 

ženski 283 5,52 1,118 
  

–0,704 284,632 0,482 

 

Glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu, in glasbeno znanje, ki presega učni načrt, je pri 

dečkih in deklicah podobno – statistično pomembne razlike niso bile ugotovljene. Kar zadeva 

glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu, je statistično pomembno večja variabilnost pri 

dečkih kot pri deklicah. 
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Glasbene aktivnosti 

 

Tabela 64: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih aktivnosti glede na spol 

(t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v24 – vključenost v 

neobvezne glasbene 

aktivnosti v OŠ 

moški 149 4,65 1,708 27,687 0,000 –4,740 430 0,000 

ženski 283 5,32 1,190 

  

–4,254 225,574 0,000 

v25 – vključenost v glasbene 

aktivnosti zunaj OŠ 

moški 149 4,98 1,553 3,534 0,061 –2,057 430 0,004 

ženski 283 5,27 1,318 

  

–1,956 261,817 0,052 

Vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti tako v šoli kot zunaj šole je statistično 

pomembno večja pri deklicah, še posebej pri spremenljivki v šoli. Pri tej spremenljivki (v24) 

se je pokazala statistično pomembno večja razpršenost rezultatov pri dečkih. 

 Neglasbene značilnosti 

Tabela 65: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja neglasbenih značilnosti glede na 

spol (t-preizkus za neodvisna vzorca, Levenov F-preizkus) 

 Spremenljivka Spol N M σ F p t g p 

v26 – motivacija 
moški 149 5,72 1,102 21,567 0,000 –2,366 430 0,018 

ženski 283 5,95 0,872 

  

–2,202 247,541 0,029 

v27 – osredotočanje 
moški 149 5,48 1,211 22,609 0,000 –3,400 430 0,001 

ženski 283 5,83 0,900 

  

–3,107 236,101 0,002 

v28 – vztrajnost 
moški 149 5,52 1,244 27,854 0,000 –4,152 430 0,000 

ženski 283 5,95 0,916 

  

–3,784 234,388 0,000 

v29 – pripravljenost za delo 
moški 149 5,59 1,133 17,174 0,000 –4,075 430 0,000 

ženski 283 6,00 0,924 

  

–3,828 253,562 0,000 

v30 – učenje 
moški 149 5,43 1,098 12,504 0,000 –5,189 430 0,000 

ženski 283 5,95 0,942 
  

–4,949 264,139 0,000 

v31 – interes 
moški 149 5,70 1,075 22,211 0,000 –4,598 430 0,000 

ženski 283 6,13 0,806 

  

–4,214 237,767 0,000 

v32 – poslušanje in 

upoštevanje navodil 

moški 149 5,29 1,337 21,115 0,000 –5,491 430 0,000 

ženski 283 5,92 1,000 

  

–5,028 237,200 0,000 

Značilnosti, kot so motivacija, osredotočanje, vztrajnost, pripravljenost za delo, učenje, 

interes ter poslušanje in upoštevanje navodil, so statistično pomembno bolj izražene pri 

deklicah kot pri dečkih. Deklice v povprečju še posebej izstopajo glede poslušanja in 

upoštevanja navodil (za 0,63) ter učenja (za 0,52), najmanjša razlika med spoloma pa je v 

motivaciji. Razpršenost vseh ocen se med spoloma statistično pomembno razlikuje, in sicer je 

variabilnost ocen pri dečkih večja kot pri deklicah. 
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Hipoteza 5: Izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev se s starostjo statistično 

pomembno zvišujejo. 

Tudi pri tej hipotezi preverjamo razlike na šestih področjih značilnosti glasbeno talentiranih 

učencev, in sicer glede na razred oz. starost. Za preverjanje hipoteze 5, ki pravi, da se izražene 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev s starostjo statistično pomembno zvišujejo, smo 

uporabili analizo variance s Tukeyjevim Post Hoc preizkusom. S tem smo preverili, ali so 

razlike v povprečnih vrednostih med posameznimi pari razredov statistično pomembne. 

 

Tabela 66: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev po področjih glede na razred (analiza variance 

in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

Področje Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

Glasbene 

sposobnosti 

prvi 116 5,61 0,787 

1,711 0,146 

 
0,530 0,636 0,893 0,090 

drugi 90 5,76 0,696 0,530  1,000 0,983 0,833 

tretji 83 5,75 0,705 0,636 1,000  0,994 0,786 

četrti 77 5,70 0,652 0,893 0,983 0,994  0,555 

peti 66 5,89 0,710 0,090 0,833 0,786 0,555  

Glasbena 

ustvarjalnost 

prvi 116 5,30 0,795 

1,904 0,109 

 
0,433 0,295 0,986 0,157 

drugi 90 5,49 0,723 0,433  0,999 0,827 0,960 

tretji 83 5,52 0,755 0,295 0,999  0,696 0,993 

četrti 77 5,36 0,857 0,986 0,827 0,696  0,473 

peti 66 5,58 0,800 0,157 0,960 0,993 0,473  

Glasbena 

izvedba 

prvi 116 5,50 0,765 

1,511 0,198 

 
0,997 0,690 0,991 0,543 

drugi 90 5,46 0,824 0,997  0,536 1,000 0,405 

tretji 83 5,65 0,754 0,690 0,536  0,494 0,998 

četrti 77 5,45 0,870 0,991 1,000 0,494  0,371 

peti 66 5,69 0,856 0,543 0,405 0,998 0,371  

Glasbeno 

znanje 

prvi 116 5,29 1,088 

6,171 0,000 

 
0,351 0,079 0,338 0,000 

drugi 90 5,56 1,015 0,351  0,952 1,000 0,019 

tretji 83 5,67 1,004 0,079 0,952  0,976 0,132 

četrti 77 5,57 1,155 0,338 1,000 0,976  0,035 

peti 66 6,07 0,808 0,000 0,019 0,132 0,035  

Glasbene 

aktivnosti 

prvi 116 5,00 1,124 

3,383 0,010 

 
0,860 0,552 0,500 0,122 

drugi 90 4,83 1,283 0,860  0,132 0,115 0,016 

tretji 83 5,26 1,198 0,552 0,132  1,000 0,895 

četrti 77 5,28 1,242 0,500 0,115 1,000  0,933 

peti 66 5,44 1,214 0,122 0,016 0,895 0,933  
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Neglasbene 

značilnosti 

prvi 116 5,81 0,841 

1,307 0,267 

 
0,994 0,996 0,837 0,651 

drugi 90 5,76 0,873 0,994  0,952 0,973 0,464 

tretji 83 5,86 0,951 0,996 0,952  0,697 0,872 

četrti 77 5,67 0,964 0,837 0,973 0,697  0,196 

peti 66 6,00 1,000 0,651 0,464 0,872 0,196  

Rezultati kažejo, da se izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev na štirih področjih 

ocenjevanja (glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba in neglasbene 

značilnosti) s starostjo statistično pomembno ne zvišuje. Statistično pomembne razlike glede 

na razred oz. starost lahko potrdimo le glede glasbenega znanja in glasbenih aktivnosti. 

Glasbeno znanje je statistično pomembno višje izraženo v 5. razredu, in sicer glede na 1., 2. in 

4. razred. V glasbene aktivnosti so povprečno najbolj vključeni učenci 5. razreda, statistično 

pomembno razliko pa lahko potrdimo le glede na 2. razred. 

Hipotezo 5, ki pravi, da se izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev s starostjo 

statistično pomembno zvišujejo, zavrnemo.  

V nadaljevanju analiziramo razlike v ocenah posameznih značilnosti po področjih, glede na 

razred. 

Glasbene sposobnosti 
 

Tabela 67: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti glede na 

razred (analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

 Spremenljivka Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v1 –  

ritmične 

sposobnosti 

prvi 116 5,56 0,981 

1,448 0,217 

 
0,592 0,866 0,962 0,149 

drugi 90 5,74 0,894 0,592  0,993 0,961 0,889 

tretji 83 5,69 0,854 0,866 0,993  0,999 0,695 

četrti 77 5,65 0,855 0,962 0,961 0,999  0,551 

peti 66 5,88 0,869 0,149 0,889 0,695 0,551  

v2 –  

melodične 

sposobnosti 

prvi 116 5,71 0,960 

1,419 0,227 

 
0,661 0,961 0,610 0,175 

drugi 90 5,88 0,970 0,661  0,975 1,000 0,881 

tretji 83 5,80 0,880 0,961 0,975  0,955 0,577 

četrti 77 5,90 0,821 0,610 1,000 0,955  0,934 

peti 66 6,02 0,813 0,175 0,881 0,577 0,934  

v3 –  

harmonske 

sposobnosti 

prvi 116 5,20 0,953 

2,806 0,025 
 

0,379 0,050 0,134 0,068 

drugi 90 5,43 0,887 0,379  0,883 0,976 0,881 

tretji 83 5,57 0,900 0,050 0,883  0,998 1,000 
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četrti 77 5,52 0,852 0,134 0,976 0,998  0,996 

peti 66 5,58 1,082 0,068 0,881 1,000 0,996  

v4 –  

izvajalske 

sposobnosti 

prvi 116 5,58 0,961 

3,138 0,015 

 
0,957 0,348 0,152 0,017 

drugi 90 5,67 0,948 0,957  0,805 0,542 0,128 

tretji 83 5,82 0,843 0,348 0,805  0,992 0,688 

četrti 77 5,88 0,843 0,152 0,542 0,992  0,909 

peti 66 6,02 0,920 0,017 0,128 0,688 0,909  

v5 –  

sposobnosti 

poslušanja glasbe 

prvi 116 5,74 0,997 

0,917 0,454 

 
0,487 0,953 0,985 0,567 

drugi 90 5,97 0,965 0,487  0,925 0,871 1,000 

tretji 83 5,84 1,018 0,953 0,925  1,000 0,938 

četrti 77 5,82 0,942 0,985 0,871 1,000  0,893 

peti 66 5,97 1,037 0,567 1,000 0,938 0,893  

v6 –  

gibalno-plesne 

sposobnosti 

prvi 116 5,62 1,052 

1,791 0,130 

 
0,999 1,000 0,171 1,000 

drugi 90 5,66 0,973 0,999  0,999 0,140 1,000 

tretji 83 5,61 1,034 1,000 0,999  0,252 1,000 

četrti 77 5,27 1,108 0,171 0,140 0,252  0,290 

peti 66 5,62 1,174 1,000 1,000 1,000 0,290  

v7 –  

glasbeni  

spomin 

prvi 116 5,84 0,929 

1,223 0,300 

 
0,720 0,966 0,998 0,252 

drugi 90 6,00 0,887 0,720  0,983 0,913 0,915 

tretji 83 5,93 0,838 0,966 0,983  0,998 0,672 

četrti 77 5,88 0,827 0,998 0,913 0,998  0,492 

peti 66 6,12 0,903 0,252 0,915 0,672 0,492  

Le pri dveh značilnostih s področja glasbenih sposobnosti ugotavljamo statistično pomembne 

razlike glede na razred. Pri harmonskih sposobnostih lahko statistično pomembne razlike 

potrdimo le med 1. in 3. razredom, pri izvajalskih sposobnostih pa le med 1. in 5. razredom. 

Glasbena ustvarjalnost 
 

Tabela 68: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene ustvarjalnosti glede na 

razred (analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

 Spremenljivka Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v8 –  

sposobnosti 

ustvarjanja ritma 

prvi 116 5,57 0,925 

1,268 0,282 

 
0,557 0,443 0,722 0,296 

drugi 90 5,77 0,995 0,557  1,000 1,000 0,983 

tretji 83 5,80 0,880 0,443 1,000  0,996 0,997 

četrti 77 5,74 0,880 0,722 1,000 0,996  0,958 

peti 66 5,85 0,980 0,296 0,983 0,997 0,958  

v9 –  
sposobnosti 

ustvarjanja 

melodije 

prvi 116 5,34 1,079 

2,267 0,061 
 

0,173 0,121 0,658 0,125 

drugi 90 5,64 0,964 0,173  1,000 0,949 0,997 

tretji 83 5,67 0,885 0,121 1,000  0,893 1,000 
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četrti 77 5,53 0,995 0,658 0,949 0,893  0,858 

peti 66 5,70 0,960 0,125 0,997 1,000 0,858  

v10 – 

sposobnosti 

ritmične 

improvizacije 

prvi 116 5,45 0,936 

2,484 0,043 

 
0,140 0,215 0,473 0,048 

drugi 90 5,76 0,940 0,140  1,000 0,982 0,974 

tretji 83 5,73 0,885 0,215 1,000  0,995 0,949 

četrti 77 5,68 0,952 0,473 0,982 0,995  0,809 

peti 66 5,85 1,011 0,048 0,974 0,949 0,809  

v11 – 

sposobnosti 

melodične 

improvizacije 

prvi 116 5,30 0,962 

2,054 0,086 

 
0,208 0,157 0,594 0,159 

drugi 90 5,59 0,947 0,208  1,000 0,981 0,998 

tretji 83 5,61 0,853 0,157 1,000  0,954 1,000 

četrti 77 5,51 1,021 0,594 0,981 0,954  0,928 

peti 66 5,64 1,017 0,159 0,998 1,000 0,928  

v12 –  

izvirnost/ 

originalnost 

prvi 116 5,14 1,095 

1,441 0,219 

 
0,320 0,552 0,996 0,425 

drugi 90 5,41 0,982 0,320  0,998 0,654 1,000 

tretji 83 5,36 0,995 0,552 0,998  0,843 0,999 

četrti 77 5,19 1,039 0,996 0,654 0,843  0,724 

peti 66 5,41 0,976 0,425 1,000 0,999 0,724  

v13 – 

fleksibilnost/ 

prilagodljivost 

prvi 116 5,08 1,031 

1,99 0,095 

 
0,542 0,454 0,996 0,095 

drugi 90 5,29 0,890 0,542  1,000 0,835 0,836 

tretji 83 5,31 0,962 0,454 1,000  0,763 0,907 

četrti 77 5,13 1,068 0,996 0,835 0,763  0,282 

peti 66 5,45 0,931 0,095 0,836 0,907 0,282  

v14 –  

fluentnost 

prvi 116 4,89 0,976 

1,933 0,104 

 
0,876 0,492 0,999 0,096 

drugi 90 5,02 0,899 0,876  0,968 0,968 0,538 

tretji 83 5,12 1,029 0,492 0,968  0,723 0,890 

četrti 77 4,92 1,167 0,999 0,968 0,723  0,230 

peti 66 5,27 0,953 0,096 0,538 0,890 0,230  

v15 – 

divergentno 
mišljenje 

prvi 116 5,28 1,003 

1,594 0,175 

 
0,797 0,608 0,997 0,343 

drugi 90 5,44 0,913 0,797  0,998 0,671 0,932 

tretji 83 5,49 0,992 0,608 0,998  0,488 0,989 

četrti 77 5,23 1,169 0,997 0,671 0,488  0,266 

peti 66 5,58 1,024 0,343 0,932 0,989 0,266  

v16 –  

spontanost 

prvi 116 5,59 0,996 

1,093 0,360 

 
0,895 1,000 0,710 0,996 

drugi 90 5,71 0,902 0,895  0,967 0,258 0,788 

tretji 83 5,61 0,895 1,000 0,967  0,653 0,985 

četrti 77 5,40 1,139 0,710 0,258 0,653  0,938 

peti 66 5,53 0,980 0,996 0,788 0,985 0,938  

v17 – 

eksperimentiranje 

prvi 116 5,38 1,044 

0,948 0,436 

 
0,913 0,958 0,934 0,964 

drugi 90 5,26 0,966 0,913  0,601 1,000 0,646 

tretji 83 5,48 0,955 0,958 0,601  0,653 1,000 

četrti 77 5,26 1,185 0,934 1,000 0,653  0,691 

peti 66 5,48 0,996 0,964 0,646 1,000 0,691  
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Edina statistično pomembna razlika se pokaže glede sposobnosti ritmične improvizacije. Ta 

značilnost je nekoliko manj izražena med glasbeno talentiranimi učenci 1. razreda, statistično 

pomembno razliko pa lahko potrdimo le v odnosu do 5. razreda. 

Glasbena izvedba 

 

Tabela 69: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbene izvedbe glede na razred 

(analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

 Spremenljivka Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v18 –  

pevsko estetsko 

izražanje 

prvi 116 5,69 0,898 

1,066 0,373 

 
1,000 0,490 1,000 0,913 

drugi 90 5,67 0,912 1,000  0,449 1,000 0,873 

tretji 83 5,92 0,872 0,490 0,449  0,525 0,974 

četrti 77 5,68 1,152 1,000 1,000 0,525  0,907 

peti 66 5,82 1,080 0,913 0,873 0,974 0,907  

v19 – 

inštrumentalno 

estetsko izražanje 

prvi 116 5,37 0,956 

3,557 0,007 

 
0,418 0,431 0,222 0,002 

drugi 90 5,60 0,897 0,418  1,000 0,993 0,259 

tretji 83 5,60 0,910 0,431 1,000  0,995 0,283 

četrti 77 5,66 0,968 0,222 0,993 0,995  0,526 

peti 66 5,91 1,003 0,002 0,259 0,283 0,526  

v20 –  

gibalno-plesno 

estetsko izražanje 

prvi 116 5,53 0,964 

1,769 0,134 

 
0,778 1,000 0,143 0,999 

drugi 90 5,36 1,154 0,778  0,811 0,783 0,942 

tretji 83 5,53 0,992 1,000 0,811  0,192 0,999 

četrti 77 5,17 1,105 0,143 0,783 0,192  0,379 

peti 66 5,48 1,056 0,999 0,942 0,999 0,379  

v21 – 

komunikacija z 

občinstvom 

prvi 116 5,42 1,081 

1,482 0,207 

 
0,755 0,901 0,923 0,932 

drugi 90 5,23 1,162 0,755  0,298 0,998 0,380 

tretji 83 5,57 1,050 0,901 0,298  0,516 1,000 

četrti 77 5,29 1,191 1,923 0,998 0,516  0,593 

peti 66 5,56 1,178 0,932 0,380 1,000 0,593  

Na področju glasbene izvedbe je inštrumentalno estetsko izražanje nekoliko slabše izraženo 

pri učencih 1. razreda, statistično pomembno razliko pa lahko potrdimo le v povprečnih 

ocenah učencev 1. in 5. razreda. 
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Glasbeno znanje 
 

Tabela 70: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenega znanja glede na razred 

(analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

 Spremenljivka Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v22 – glasbeno 

znanje, 

predpisano v 

učnem načrtu in 

pridobljeno pri 

pouku glasbe 

prvi 116 5,38 1,192 

6,809 0,000 

 
0,174 0,194 0,577 0,000 

drugi 90 5,71 1,030 0,174  1,000 0,973 0,024 

tretji 83 5,71 0,982 0,194 1,000  0,975 0,028 

četrti 77 5,61 1,194 0,577 0,973 0,975  0,005 

peti 66 6,23 0,760 0,000 0,024 0,028 0,005  

v23 – glasbeno 

znanje, ki 

presega učni 

načrt za glasbeno 

vzgojo 

prvi 116 5,20 1,089 

4,720 0,001 

 
0,706 0,064 0,257 0,000 

drugi 90 5,40 1,159 0,706  0,677 0,942 0,043 

tretji 83 5,63 1,155 0,064 0,677  0,984 0,548 

četrti 77 5,53 1,220 0,257 0,942 0,984  0,269 

peti 66 5,91 0,972 0,000 0,043 0,548 0,269  

Pričakovano se glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu, s starostjo (oz. glede na razred) 

večinoma povečuje, vendar pa se statistično pomembna razlika glede na druge razrede potrdi 

šele v 5. razredu. Glasbeno znanje, ki presega učni načrt, se prav tako s starostjo večinoma 

povečuje, a statistično pomembne razlike lahko potrdimo le v odnosu 1. in 2. razreda do 5. 

razreda. 

Glasbene aktivnosti 

 
Tabela 71: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih aktivnosti glede na razred 

(analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

 Spremenljivka Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v24 –  

vključenost v 

neobvezne 

glasbene 

aktivnosti v OŠ 

prvi 116 5,16 1,063 

1,529 0,193 

 
0,273 1,000 1,000 0,993 

drugi 90 4,77 1,407 0,273  0,406 0,432 0,209 

tretji 83 5,14 1,594 1,000 0,406  1,000 0,989 

četrti 77 5,14 1,562 1,000 0,432 1,000  0,989 

peti 66 5,26 1,582 0,993 0,209 0,989 0,989  

v25 –  

vključenost v 

glasbene 

aktivnosti  

zunaj OŠ 

prvi 116 4,83 1,440 

5,544 0,000 

 
0,998 0,048 0,032 0,002 

drugi 90 4,89 1,547 0,998  0,144 0,102 0,010 

tretji 83 5,37 1,266 0,048 0,144  1,000 0,812 

četrti 77 5,42 1,250 0,032 0,102 1,000  0,901 

peti 66 5,62 1,310 0,002 0,010 0,812 0,901  
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Vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti znotraj šole se s starostjo (oz. glede na razred) 

statistično pomembno ne povečuje, pač pa se s starostjo povečuje vključenost v glasbene 

aktivnosti zunaj OŠ. Statistično pomembne razlike pri tej značilnosti lahko potrdimo v odnosu 

1. do 3., 4. in 5. razreda ter v odnosu 2. do 5. razreda. 

Neglasbene značilnosti 

Tabela 72: Primerjava značilnosti glasbeno talentiranih učencev s področja neglasbenih značilnosti glede na 

razred (analiza variance in Tukeyjev Post Hoc preizkus) 

Spremenljivka 
Razred N M σ F p 

Tukeyjev Post Hoc Preizkus 

p 

Razred 

prvi drugi tretji četrti peti 

v26 –  

motivacija 

prvi 116 5,88 0,961 

0,398 0,810 

 
0,987 1,000 0,993 0,954 

drugi 90 5,81 0,911 0,987  0,970 1,000 0,801 

tretji 83 5,90 0,932 1,000 0,970  0,981 0,986 

četrti 77 5,82 1,010 0,993 1,000 0,981  0,842 

peti 66 5,98 1,030 0,954 0,801 0,986 0,842  

v27 – 

osredotočanje 

prvi 116 5,71 0,960 

0,446 0,775 

 
0,997 0,993 0,969 0,975 

drugi 90 5,66 1,062 0,997  0,948 0,999 0,904 

tretji 83 5,77 1,028 0,993 0,948  0,863 1,000 

četrti 77 5,61 1,015 0,969 0,999 0,863  0,800 

peti 66 5,80 1,140 0,975 0,904 1,000 0,800  

v28 –  

vztrajnost 

prvi 116 5,83 0,944 

1,483 0,206 

 
0,815 1,000 0,864 0,726 

drugi 90 5,67 1,071 0,815  0,767 1,000 0,213 

tretji 83 5,86 1,026 1,000 0,767  0,819 0,854 

četrti 77 5,68 1,094 0,864 1,000 0,819  0,267 

peti 66 6,03 1,215 0,726 0,213 0,854 0,267  

v29 – 

pripravljenost za 

delo 

prvi 116 5,81 0,959 

1,359 0,247 

 
1,000 0,743 0,950 0,627 

drugi 90 5,82 0,907 1,000  0,822 0,940 0,715 

tretji 83 5,99 0,969 0,743 0,822  0,386 0,999 

četrti 77 5,70 1,089 0,950 0,940 0,386  0,304 

peti 66 6,03 1,215 0,627 0,715 0,999 0,304  

v30 –  

učenje 

prvi 116 5,77 0,908 

3,165 0,014 

 
1,000 0,985 0,310 0,285 

drugi 90 5,74 0,955 1,000  0,969 0,454 0,264 

tretji 83 5,84 1,110 0,985 0,969  0,163 0,638 

četrti 77 5,48 1,154 0,310 0,454 0,163  0,005 

peti 66 6,08 0,997 0,285 0,264 0,638 0,005  

v31 –  

interes 

prvi 116 5,95 0,863 

0,967 0,425 

 
1,000 0,989 0,989 0,547 

drugi 90 5,94 0,904 1,000  0,989 0,993 0,579 

tretji 83 6,01 0,943 0,989 0,989  0,905 0,851 

četrti 77 5,88 1,000 0,989 0,993 0,905  0,364 

peti 66 6,17 0,970 0,547 0,579 0,851 0,364  
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v32 –  

poslušanje in 

upoštevanje 

navodil 

prvi 116 5,74 1,039 

1,210 0,306 

 
0,991 0,973 0,739 0,805 

drugi 90 5,67 1,071 0,991  1,000 0,946 0,598 

tretji 83 5,64 1,235 0,979 1,000  0,979 0,519 

četrti 77 5,53 1,334 0,739 0,946 0,979  0,229 

peti 66 5,94 1,188 0,805 0,598 0,519 0,229  

Izmed neglasbenih značilnosti glasbeno talentiranih učencev se statistično pomembne razlike 

med razredi pokažejo le glede učenja, ki pa se z leti ne povečuje postopoma, saj je najnižja 

povprečna ocena med učenci 4. razreda, najvišja pa med učenci 5. razreda. Med učenci 4. in 

5. razreda lahko pri učenju potrdimo statistično pomembne razlike. 

 

Hipoteza 6: Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca je v skladu z 

oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 

Usklajenost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) z oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) preverimo s korelacijsko analizo, pri kateri kot mero 

povezanosti uporabimo Pearsonov korelacijski koeficient. 

Oceno posameznega področja ocenjevanja glasbenega talenta smo dobili kot seštevek točk 

vseh ocen značilnosti znotraj posameznega področja. Vsaka stopnja na 7-stopenjski lestvici 

pomeni ustrezno število točk. 

 
Tabela 73: Povezanost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti s področji ocenjevanja 

glasbenega talenta 

  
Glasbene 

sposobnosti 

Glasbena 

ustvarjalnost 

Glasbena 

izvedba 

Glasbeno 

znanje 

Glasbene 

aktivnosti 

Neglasbene 

značilnosti 

Stopnja 

glasbene 

talentiranosti 

p 0,510* 0,421* 0,353* 0,335* 0,290* 0,287* 

r 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
* Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01. 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti nominiranega učenca (blaga, zmerna, 

visoka, izjemna, ekstremna) je srednje močno povezana z oceno (seštevkom vseh točk) 

področja glasbene sposobnosti (r = 0,51, p < 0,01), nekoliko šibkeje z oceno (seštevkom vseh 

točk) področja glasbena ustvarjalnost (r = 0,42, p < 0,01). Druga področja so šibko povezana 

oziroma – če se striktno držimo pravila, da upoštevamo povezanost le, če je vrednost 
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Pearsonovega koeficienta 0,3 ali več – stopnja glasbene talentiranosti ni povezana z 

glasbenimi aktivnostmi (r = 0,29, p < 0,01) in z neglasbenimi značilnostmi (r = 0,287, p < 

0,01). Vendar pa glede na to, da je vrednost Pearsonovega koeficienta tako blizu 0,3, lahko 

vseeno potrdimo hipotezo 6, ki pravi, da je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene 

talentiranosti učenca v skladu z oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 

Hipoteza 7: Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca je v skladu s 

skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 

Hipotezo 7, ki pravi, da je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca v 

skladu s skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta, 

bomo preverili na enak način kot hipotezo 6, torej s korelacijsko analizo.  

Skupno oceno oz. rezultat dobimo kot seštevek točk vseh 32 ocen s šestih področij 

ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta. Vsaka stopnja na 7-stopenjski lestvici pomeni 

ustrezno (oz. oceni enako) število točk. Maksimalni mogoč seštevek točk je 224 (32 x 7), 

minimalni seštevek točk bi lahko znašal 32 (32 x 1). 

Najprej je treba določiti stopnjo glasbene talentiranosti na podlagi ocenjevalne lestvice. 

Stopnjo glasbene talentiranosti učenca bomo določili na podlagi seštevka točk vseh 32 

značilnosti glasbenega talenta. Stopnje na 7-stopenjski lestvici pretvorimo v točke (npr. 7. 

stopnja – 7 točk, 1. stopnja – 1 točka). Seštevek točk se torej giblje med 32 in 224.  

Intervale števila doseženih točk (seštevek vseh ocen) za posamezno stopnjo glasbene 

talentiranosti (blaga, zmerna, visoka, izjemna, ekstremna) smo določili tako, da je bila 

frekvenčna porazdelitev čim bolj podobna tistim ocenam, ki so jih podali učitelji pri vprašanju 

»Ocenite stopnjo glasbene talentiranosti nominiranega učenca/učenke« (tabela 30, zadnji 

stolpec). 
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Slika 6: Določitev stopenj glasbene talentiranosti glede na skupno število točk, skladno s porazdelitvijo splošnih 

ocen 

 

V zgornjem grafikonu predstavljamo razpon točk znotraj posamezne stopnje glasbene 

talentiranosti. Do 132 doseženih točk smo določili blago talentiranost. Zmerna talentiranost se 

giblje med 133 in 166 točkami. Visoka talentiranost je v intervalu med 168 in 203 točkami, 

izjemna je med 204 in 219 točkami in ekstremna med 220 in 224 točkami.  

Poglejmo še opisne statistike za celoten vzorec. Povprečni skupni rezultat vseh ocenjenih 

učencev znaša 178,9 točke. Mediana je nekoliko nad to mejo. Najnižji seštevek točk znaša 

102, na drugi strani pa je bil en učenec celo ocenjen z maksimalnim številom točk.  

Tabela 74: Skupni rezultat glasbene talentiranosti kot seštevek točk vseh ocen značilnosti – opisne statistike 

N M σ Me Min Max 

432 178,9 22,2 181 102 224 

 

Tabela 75: Porazdelitev učiteljevih splošnih ocen stopnje glasbene talentiranosti in stopnje glasbene 

talentiranosti glede na seštevek točk 

Stopnja 

Učiteljeva splošna ocena stopnje 

glasbene talentiranosti učenca 

Stopnja glasbene talentiranosti učenca 

glede na seštevek točk 

f % f % 

blaga 10 2,3 9 2,0 

zmerna 118 27,3 117 27,1 

visoka 248 57,4 248 57,4 

izjemna 52 12,1 53 12,3 

ekstremna 4 0,9 5 1,2 

Skupaj 432 100,0 432 100,0 
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Iz zgornje tabele lahko razberemo zelo podobno porazdelitev ocen (na ravni vzorca), vendar 

pa je relevantno, v kolikšni meri je to ujemanje tudi na ravni učenca, kar lahko ugotovimo 

šele na podlagi križanja teh dveh ocen. 

Na ravni učenca je porazdelitev precej drugačna od tiste na ravni vzorca, kar predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Tabela 76: Usklajenost učiteljevih splošnih ocen stopnje glasbene talentiranosti in stopnje glasbene 

talentiranosti glede na seštevek točk 

Primerjava stopenj N % 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti je višja za 2 stopnji od izračunane. 9 2,0 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti je višja za 1 stopnjo od izračunane. 82 19,0 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti je enaka izračunani oceni. 241 55,8 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti je nižja za 1 stopnjo od izračunane. 94 21,8 

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti je nižja za 2 stopnji od izračunane. 6 1,4 

Skupaj 432 100,0 

Vseh učencev, ki so bili ocenjeni z enako stopnjo glasbene talentiranosti tako glede na 

učiteljevo oceno stopnje kot glede na skupno oceno vseh značilnosti glasbenega talenta, je 

55,8 %. V 21,1 % primerov je učiteljeva splošna ocena višja, v 23,2 % pa nižja od ocene 

glasbene talentiranosti na podlagi seštevka ocen 32 značilnosti. Povzamemo lahko, da je 

usklajenost ocen dokaj dobra, saj je tistih glasbeno talentiranih učencev, pri katerih se ocene 

razlikujejo za več kot eno stopnjo, le 3,4 %. 

V nadaljevanju si oglejmo, pri katerih stopnjah glasbene talentiranosti se oceni najbolj 

ujemata oziroma najbolj razhajata. 
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Tabela 77: Križanje stopnje glasbene talentiranosti glede na seštevek točk vseh ocen značilnosti in glede na 

učiteljevo splošno oceno stopnje glasbene talentiranosti 

   

Učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene 

talentiranosti učenca 
Skupaj 

blaga zmerna visoka izjemna ekstremna 

Stopnja 

glasbene 

talentiranosti 

učenca glede 

na seštevek 

točk 

blaga 

f 1 5 3 0 0 9 

% vrstični 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0 100,0 

% stolpični 10,0 4,2 1,2 0,0 0,0 2,1 

zmerna 

f 8 56 48 5 0 117 

% vrstični 6,8 47,9 41,0 4,3 0,0 100,0 

% stolpični 80,0 47,5 19,4 9,6 0,0 27,1 

visoka 

f 1 53 165 28 1 248 

% vrstični 0,4 21,4 66,5 11,3 0,4 100,0 

% stolpični 10,0 44,9 66,5 53,8 25,0 57,4 

izjemna 

f 0 4 31 17 1 53 

% vrstični 0,0 7,5 58,5 32,1 1,9 100,0 

% stolpični 0,0 3,4 12,5 32,7 25,0 12,3 

ekstremna 

f 0 0 1 2 2 5 

% vrstični 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 100,0 

% stolpični 0,0 0,0 0,4 3,8 50,0 1,2 

Skupaj 

f 10 118 248 52 4 432 

% vrstični 2,3 27,3 57,4 12,1 0,9 100,0 

% stolpični 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Največje ujemanje ocen je glede visoke stopnje talentiranosti, saj je dve tretjini ocen po 

učiteljevi splošni oceni glasbene talentiranosti ocenjenih enako tudi glede na oceno na podlagi 

seštevka točk, in obratno. Dokaj dobro ujemanje je tudi glede zmerne stopnje talentiranosti, 

kjer se ujema nekaj manj kot polovica ocen. Pri izjemni talentiranosti je pokrivanje ocen v 

tretjini primerov. Med štirimi učenci, ki so bili po učiteljevi splošni oceni uvrščeni med 

ekstremno talentirane, sta se dva uvrstila na enako stopnjo tudi glede na seštevek točk 

oziroma dva med petimi učenci, ki so se v to kategorijo uvrstili glede na seštevek točk, sem 

sodita tudi po učiteljevi oceni. Največ odstopanj se kaže pri blagi stopnji talentiranosti, saj je 

bil le eden od desetih učencev po učiteljevi splošni oceni uvrščen tudi glede na seštevek točk 

oziroma eden od devetih, ki so se glede na seštevek točk uvrstili sem tudi glede na učiteljevo 

splošno oceno. 

Povzamemo lahko, da se oceni najbolj ujemata pri visoki stopnji glasbene talentiranosti, kjer 

je skupni numerus tudi največji, ter pri zmerni talentiranosti, ki ima drugi največji numerus. 
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Slabo ujemanje pa je predvsem glede blage stopnje glasbene talentiranosti, vendar je treba 

poudariti, da je pri blagi talentiranosti (kot tudi pri ekstremni) zelo majhen numerus. 

V nadaljevanju hipotezo 7 preverimo s korelacijsko analizo. 

Tabela 78: Povezanost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti s skupnim rezultatom 

ocenjevanja specifičnih področij glasbenega talenta 

  
Skupni rezultat ocenjevanja 

Učiteljeva splošna ocena 

stopnje glasbene 

talentiranosti učenca 

r 0,464* 

p 0,000 
* Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01. 

Med učiteljevo splošno oceno stopnje glasbene talentiranosti in skupnim rezultatom 

ocenjevanja specifičnih področij glasbenega talenta obstaja srednje dobra usklajenost, saj 

znaša vrednost Pearsonovega koeficienta 0,464 (p < 0,01). Hipotezo 7 lahko potrdimo, 

čeprav smo pričakovali nekoliko višjo vrednost koeficienta. 

 

Hipoteza 8: Področja ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev (glasbene 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) med seboj korelirajo. 

Hipotezo 8, ki pravi, da področja ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) med seboj korelirajo, preverimo s korelacijsko analizo in 

analizo glavnih komponent. Za mero povezanosti upoštevamo Pearsonov korelacijski 

koeficient. Vrednost koeficienta nad 0,3 pomeni, da lahko sklenemo, da so področja 

ocenjevanja povezana. 
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Tabela 79: Povezanost področij ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev (korelacijska matrika) 

 Področje 
 

Glasbene 

sposobnosti 

Glasbena 

ustvarjalnost 

Glasbena 

izvedba 

Glasbeno 

znanje 

Glasbene 

aktivnosti 

Neglasbene 

značilnosti 

Glasbene 

sposobnosti 

r 1 0,713* 0,686* 0,523* 0,350* 0,568* 

p 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Glasbena 

ustvarjalnost 

r 0,713* 1 0,724* 0,594* 0,373* 0,556* 

p 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Glasbena 

izvedba 

r 0,686* 0,724* 1 0,510* 0,461* 0,616* 

p 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 

Glasbeno 

znanje 

r 0,523* 0,594* 0,510* 1 0,497* 0,599* 

p 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 

Glasbene 

aktivnosti 

r 0,350* 0,373* 0,461* 0,497* 1 0,478* 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 

Neglasbene 

značilnosti 

r 0,568* 0,556* 0,616* 0,599* 0,478* 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

* Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01. 

Vsa področja značilnosti glasbenega talenta so medsebojno pozitivno povezana, saj znaša 

vrednost Pearsonovega koeficienta med vsemi pari področij več kot 0,3 (p < 0,01). Hipotezo 

8 lahko potrdimo. Učenci, ki imajo visoke vrednosti na enem ocenjevalnem področju, imajo 

visoke vrednosti tudi pri drugih, in obratno. Omenimo še, da je najvišja korelacija med 

posameznima ocenjevalnima področjema 0,724 – gre za povezanost med področjema 

glasbena ustvarjalnost in glasbena izvedba. Podobno sta povezani tudi področji: glasbena 

ustvarjalnost in glasbene sposobnosti (r = 0,713). 

Z analizo glavnih komponent preverimo, ali šest ocenjevalnih področij tvori eno dimenzijo 

oz. faktor, kar pomeni, da so področja med seboj dovolj visoko povezana. 

Tabela 80: Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov preizkus 

KMO-test 0,857 

Bartlettov 

test 

χ2 1350,353 

g 15 

p 0,000 

Bartlettov preizkus je statistično pomemben, torej je analiza glavnih komponent upravičena. 

Keiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorca, ki meri moč celotne povezanosti med 

spremenljivkami, znaša 0,86, s čimer ponovno zadostimo pogoju za uporabo te analize.  
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Tabela 81: Komunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

Spremenljivka 

(ocenjevalno 

področje) 

Začetne 

vrednosti 

Ekstrahirane 

vrednosti 

h
2
 

Glasbene 

sposobnosti 
1 0,672 

Glasbena 

ustvarjalnost 
1 0,717 

Glasbena  

izvedba 
1 0,725 

Glasbeno  

znanje 
1 0,608 

Glasbene 

aktivnosti 
1 0,405 

Neglasbene 
značilnosti 

1 0,647 

Nekoliko nižja vrednost komunalitete (0,405) je pri področju glasbene aktivnosti, kar kaže na 

nekoliko nižjo korelacijo z drugimi področji. To bi lahko pomenilo, da vključenost v glasbene 

aktivnosti še ne pomeni nujno tudi glasbene talentiranosti. 

 

Slika 7: Diagram lastnih vrednosti 

 

Na podlagi diagrama lastnih vrednosti (slika 7) ugotavljamo, da lahko vseh šest ocenjevalnih 

področij obravnavamo kot eno dimenzijo, saj potek diagrama kaže na en izrazit faktor. 
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Tabela 82: Začetne lastne vrednosti faktorjev, končne vrednosti, odstotek pojasnjene variance 

Faktorji 
Začetne lastne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance Komulativa % Skupaj % variance Komulativa % 

1 3,775 62,919 62,919 3,775 62,919 62,919 

2 0,776 12,930 75,849 
   

3 0,492 8,193 84,042 
   

4 0,423 7,044 91,087 
   

5 0,304 5,070 96,156 
   

6 0,231 3,844 100,000 
   

Le ena lastna vrednost presega 1, kar je še dodaten argument, da lahko vseh šest ocenjevalnih 

področij obravnavamo kot eno dimenzijo oz. faktor. Delež pojasnjene variance znaša 62,9 %, 

kar je sprejemljivo.  

Tabela 83: Komponentne uteži 

Spremenljivka 

Faktor 

 

1 

Glasbena izvedba 0,85 

Glasbena ustvarjalnost 0,85 

Glasbene sposobnosti 0,82 

Neglasbene značilnosti 0,81 

Glasbeno znanje 0,78 

Glasbene aktivnosti 0,64 

Komponentne uteži so visoke (večinoma nad 0,8), z izjemo glasbene aktivnosti, katere utež 

znaša 0,64. To pomeni, da so glasbene aktivnosti v nekoliko nižji korelaciji s preostalimi 

ocenjevalnimi področji. Najvišje uteži v faktorju imata glasbena izvedba in glasbena 

ustvarjalnost. Tudi na podlagi analize glavnih komponent lahko potrdimo visoko povezanost 

med posameznimi ocenjevalnimi področji. 
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7 DISKUSIJA 

 

Uvodoma v zvezi z našim raziskovalnim pristopom povejmo, da je skladen s tremi skupnimi 

značilnostmi koncepta nadarjenosti in talenta po Gagnéju (2009): nanašanje na človeške 

sposobnosti, normativnost (v smislu, da obravnavamo posameznike, ki se razlikujejo od norm 

ali povprečja) in nanašanje na posameznike, ki odstopajo zaradi izraženega vedenja. 

Veljavnost oz. verodostojnost našega raziskovalnega pristopa utemeljujemo z ujemanjem s 

tremi vrstami veljavnosti, ki jih opredeli J. Piirto (2009): vsebinska/konstruktna veljavnost, 

kriterijska veljavnost in skladna, konkurenčna veljavnost v povezavi s predhodnimi testi oz. 

merjenji. Sagadin (2009) pravi, da se popolni veljavnosti raziskav lahko le bolj ali manj 

približamo. Pomembne so veljavnost postopkov zbiranja podatkov, veljavnost postopkov 

analize podatkov, veljavnost posplošitev ter veljavnost vzročnih razlag. To so v tem delu tudi 

naše osnovne intencije. Avtor v zvezi z veljavnostjo vzročnih razlag navaja, »da so na 

področju vzgoje in izobraževanja pojavi zelo kompleksno vzročno-posledično med seboj 

prepleteni in da ima vsak pojav praviloma več vzrokov. /…/ Če bi poskušali v omenjeni 

kompleksni vzročno-posledični prepletenosti pojavov najti posameznemu pojavu vse njegove 

vzroke in povrhu še vsakemu vzroku natančno kvantitativno določiti, kolikšen je njegov vpliv 

na pojav, bi ciljali praviloma veliko previsoko« (Sagadin, 2009, str. 147). 

V diskusiji bomo pokazali, da glasbeno talentirani učenci na razredni stopnji osnovne šole 

niso neka homogena skupina. Z vidika izraženih značilnosti, stopnje in pogostosti njihovega 

izražanja ter odstopanja od povprečja populacije je vsak glasbeni talent individuum. Glasbeno 

talentirani učenci se lahko med seboj razlikujejo zaradi vpliva najrazličnejših dejavnikov in 

interakcij med njimi. Učiteljevo dobro poznavanje in razumevanje značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev utegne ugodno vplivati na njegovo vsakodnevno pedagoško prakso dela z 

glasbeno talentiranimi učenci v smislu izboljšanja strokovnosti pri delu ter posledično na 

razvoj učenčevega glasbenega talenta. Vendar v literaturi opažamo pomanjkanje raziskav, ki 

bi proučevale učiteljevo delo oz. pedagoške pristope in dejavnike vpliva na razlike v 

značilnostih glasbenega talenta, dokazovale vzročne razlage in na katere bi se lahko oprli v 

smislu neposredne empirične primerjave, zato bi bilo nujno in smiselno tej tematiki v 

prihodnje nameniti mnogo več raziskovalne pozornosti. 

V zvezi z dobljenimi rezultati izpostavimo najprej nekaj ugotovitev, povezanih z vzorcem 

učiteljev. Le 15 % učiteljev ima izkušnje z vodenjem pevskega zbora in približno 29 % 
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učiteljev je obiskovalo glasbeno šolo. Dobra tretjina vseh učiteljev po lastni oceni srednje 

dobro igra melodični inštrument, približno tretjina jih igra slabo. S tem v zvezi zaključimo, da 

izkušnje in izvedbene spretnosti učiteljev niso na zadovoljivi ravni.  

Presenetljiv je podatek, da približno 20 % učiteljev ocenjuje, da je v oddelku, v katerem 

poučujejo, le eden glasbeno talentiran učenec. Približno 80 % učiteljev meni, da sta v 

njihovem oddelku 2 ali celo več glasbeno talentiranih učencev. Ta podatek nakazuje, da imajo 

učitelji razrednega pouka »ponotranjene« relativno blage subjektivne kriterije glasbenega 

talenta. Zanimala nas je tudi usposobljenost učiteljev za prepoznavanje in delo z glasbeno 

talentiranimi učenci. Približno polovica učiteljev meni, da so dobro oz. zelo dobro 

usposobljeni. Pričakovali smo, da imajo po lastni presoji bolje usposobljeni učitelji 

ponotranjene strožje subjektivne kriterije in bodo zato poročali o manjšem številu glasbeno 

talentiranih učencev v njihovem oddelku, vendar se je pokazalo ravno nasprotno: slabše 

usposobljeni učitelji na splošno poročajo o manjšem številu glasbeno talentiranih učencev v 

oddelku, v katerem poučujejo. 

Poglejmo sedaj nekaj ugotovitev, povezanih z vzorcem nominiranih in ocenjenih najbolj 

glasbeno talentiranih učencev v oddelku. Med nominiranimi glasbeno talentiranimi učenci je 

približno 65 % deklic in le 35 % dečkov, največja razlika v korist deklic je v prvem razredu 

(70,7 % : 29,3 %). Pričakovali smo izenačeno porazdelitev glede na spol. Presenetljivega 

razmerja med dečki in deklicami ne moremo pojasniti na način, da deklice pogosteje 

obiskujejo glasbeno šolo, saj podatki kažejo, da približno 70 % deklic kot tudi dečkov 

obiskuje glasbeno šolo. Ugotovili pa smo veliko razliko v korist deklic glede obiskovanja 

pevskega zbora (87,3 % : 59,7 %), čemur lahko delno pripišemo ugotovljene razlike v 

nominacijah glede na spol. Kasnejša podrobnejša diskusija v zvezi z ugotovljenimi razlikami 

glede na spol bo pokazala, da imajo deklice statistično pomembno močneje izražene nekatere 

značilnosti na naslednjih področjih: glasbene sposobnosti, glasbena izvedba, glasbene 

aktivnosti in neglasbene značilnosti. Na slednjih dveh področjih so razlike v korist deklic 

največje in to velja za prav vse proučevane značilnosti znotraj teh dveh področij.  

Stopnje glasbene talentiranosti v našem vzorcu, ki je izvzet iz celotne populacije, se 

porazdeljujejo približno po normalni krivulji, kar ni skladno z merskim sistemom stopenj 

nadarjenosti/talentiranosti po Gagnéju (2005), ki prikazuje eksponentno stopnjevanje razmerja 
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v populaciji: 1 : 10; 1 : 100; 1 : 1000 itd. Porazdelitev stopenj v našem vzorcu je: blaga (2,3 

%), zmerna (27,3 %), visoka (57,4 %), izjemna (12,1 %) in ekstremna (0,9 %). 

7.1 Vsebinsko pokrivanje latentne strukture značilnosti glasbeno talentiranih učencev in 

teoretične delitve področij glasbenega talenta 

V smislu preverbe vsebinske veljavnosti smo izvedli konfirmatorno faktorsko analizo, saj je 

bil naš namen potrditi vnaprej zastavljeno (predvidevano) faktorsko strukturo oz. število 

faktorjev in niz indikatorskih spremenljivk. Popolnega ujemanja v našem primeru ni bilo 

mogoče pričakovati, predvsem zaradi velikega števila kriterijev oz. manifestnih spremenljivk 

ter njihove vsebinske povezanosti z več ocenjevalnimi področji. Ugotovili smo, da se 

faktorska struktura dobro ujema s teoretično delitvijo področij značilnosti glasbenega talenta 

in hkrati razvrstitvijo kriterijev po posameznih področjih. Hipotezo 1, ki pravi, da latentna 

struktura značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev 

področij glasbenega talenta, smo na osnovi dobljenih rezultatov potrdili. S tem smo dobili 

tudi potrditev v smislu dobrega vsebinskega ujemanja teoretične delitve področij značilnosti 

glasbenega talenta z ugotovljenimi faktorji, pa tudi o ustreznosti širšega, celostnega, 

večpodročnega pogleda na fenomen glasbenega talenta. 

Prvi faktor neglasbene značilnosti vključuje: vztrajnost, pripravljenost za delo, učenje, 

interes, poslušanje in upoštevanje navodil, osredotočanje, motivacijo in glasbeno znanje, 

predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe. Prvi faktor pojasni največ 

variance (19,9 %), kar kaže na to, da ima sklop izraženih neglasbenih značilnosti pri 

glasbenem talentu zelo pomembno vlogo. 

Drugi faktor glasbene sposobnosti vključuje: ritmične, melodične, harmonske in izvajalske 

sposobnosti, glasbeni spomin, sposobnosti poslušanja glasbe, kot tudi nekatere značilnosti (ki 

vključujejo termin sposobnosti) s področja glasbene ustvarjalnosti: sposobnosti ritmične 

improvizacije, sposobnosti ustvarjanja ritma, sposobnosti ustvarjanja melodije in sposobnosti 

melodične improvizacije. Vključuje pa tudi dve značilnosti s področja glasbene izvedbe: 

inštrumentalno estetsko izražanje in pevsko estetsko izražanje. Z vsebinskega vidika gre za 

koherenten sklop značilnosti. 

Tretji faktor glasbena ustvarjalnost vključuje: eksperimentiranje, divergentno mišljenje, 

izvirnost/originalnost, fleksibilnost/prilagodljivost, spontanost in fluentnost. Prav vse 

značilnosti so bile predhodno umeščene na področje glasbene ustvarjalnosti tudi v naši 

teoretični delitvi značilnosti. 
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Četrti faktor glasbene aktivnosti in znanje vključuje vključenost v neobvezne glasbene 

aktivnosti v osnovni šoli, vključenost v glasbene aktivnosti zunaj osnovne šole in glasbeno 

znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo. Vsebinsko dobro pokriva področji: glasbene 

aktivnosti in glasbeno znanje. 

Peti faktor gibanje in ples, ki pojasni najmanj variance (7,1 %), se nanaša na gibanje oz. ples, 

česar pa v vprašalniku nismo obravnavali kot samostojno področje. Vključuje: gibalno-plesno 

estetsko izražanje, gibalno-plesne sposobnosti in komunikacijo z občinstvom. Samostojni 

faktor nakazuje določeno skladnost z ločeno obravnavo glasbenega in plesnega talenta 

nekaterih avtorjev (Baum idr., 2004; Calvert idr., 2004). 

7.2 Nadpovprečna izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni 

stopnji osnovne šole 

Prav vse izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev iz vzorca imajo skupno povprečno 

oceno nad 5 (malo nadpovprečno), na ravni celotne lestvice pa je skupna povprečna vrednost 

M = 5,54. Vse povprečne vrednosti so statistično pomembno višje od sredine lestvice (4 – 

povprečno). Na podlagi rezultatov smo hipotezo 2, ki pravi, da so značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole nadpovprečno izražene, in sicer v 

intervalu 4 < M < 7, z veliko gotovostjo potrdili. Področja, razvrščena padajoče od najvišje 

do najnižje skupne povprečne ocene, si sledijo v naslednjem zaporedju: neglasbene 

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

in glasbene aktivnosti. Spodnji graf prikazuje naraščajoče gibanje povprečnih ocen 

značilnosti. 
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Slika 8: Graf povprečnih vrednosti izraženosti značilnosti, urejene po naraščajočem vrstnem redu 

 

V pričujoči raziskavi ugotovljena nadpovprečna izraženost vseh 32 proučevanih značilnosti, 

ki se na 7-stopenjski lestvici giblje med 5 (malo nadpovprečno) in 6 (srednje nadpovprečno), 

kaže na ustrezen nabor značilnosti, v katerega smo torej vključili značilnosti, ki jih glasbeno 

talentirani učenci na razredni stopnji (že) izražajo oz. jih učitelji razrednega pouka pri učencih 

(sploh oz. že lahko) opazijo. 

Povprečno nekoliko nižje izražene značilnosti (fluentnost, vključenost v glasbene aktivnosti, 

fleksibilnost, izvirnost itd.) so po našem mnenju tiste, preko katerih učitelji nekoliko težje 

prepoznavajo glasbeni talent učenca oz. je potrebno daljše časovno obdobje in večja 

preciznost pri opazovanju in pridobivanju informacij, saj v primerjavi z vrstniki gre za manjša 

odstopanja, kot je razvidno iz rezultatov. Povprečno zelo visoko izražene značilnosti učitelj v 

vsakodnevni pedagoški praksi pri delu v razredu lažje prepozna in oceni, vendar menimo, da 

je za prepoznavanje in ocenjevanje značilnosti z vidika zanesljivosti ocen prav tako potrebno 
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daljše časovno obdobje. Značilnosti z visokimi povprečnimi vrednostmi so: interes, glasbeni 

spomin, motivacija, pripravljenost za delo, sposobnosti poslušanja glasbe, melodične 

sposobnosti, vztrajnost, učenje, izvajalske sposobnosti, pevsko estetsko izražanje, sposobnosti 

ustvarjanja ritma, osredotočanje, poslušanje in upoštevanje navodil, ritmične sposobnosti itd. 

Nadpovprečna izraženost vseh značilnosti je bila pričakovana, saj predstavlja stalnico, ki jo 

vidimo kot najbolj splošno značilnost nadarjenih in talentiranih učencev; nadpovprečno 

izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev je bilo na splošno mogoče predvideti na 

podlagi številne literature (Baum idr., 2004; Blažič idr., 2009; Črčinovič Rozman in Kovačič, 

2010; Freeman, 2000; Gagné, 2005; Hallam, 2006; Hallam in Schaw, 2002; Haroutounian, 

2000a, 2000b, 2009b; Kay in Subotnik, 2004; Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014; 

McPherson, 2005; Moore, 1994; Moore idr., 1997; Reis in Renzulli, 2009; Renzulli, 2005; 

Revesz, 1954; Rojko, 1981; Sayler, 2009; Sloboda, 1997 itd.). Neposredne ali posredne 

vsebinske povezave z nadpovprečnostjo vsebuje praktično vsa pregledana literatura več deset 

avtorjev (tabela 28), ki nas je usmerjala pri oblikovanju nabora kriterijev oz. značilnosti. 

7.3 Povezanost obiskovanja glasbene šole z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev 

Ugotavljamo, da lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo hipotezo 3, ki pravi, da je 

obiskovanje glasbene šole statistično pomembno povezano z značilnostmi glasbeno 

talentiranih učencev. Primerjava po področjih pokaže statistično pomembne razlike na vseh 

šestih proučevanih področjih, v prid učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo. Podrobnejša 

primerjava po posameznih značilnostih pokaže statistično pomembne razlike kar pri 25 

značilnostih, pri drugih značilnostih pa se večinoma kažejo razlike, ki so blizu meje statistične 

značilnosti. 

Značilnosti, pri katerih statistično pomembne razlike niso bile ugotovljene, so: gibalno-plesne 

sposobnosti (področje: glasbene sposobnosti), spontanost (področje: glasbena ustvarjalnost), 

eksperimentiranje (področje: glasbena ustvarjalnost), pevsko estetsko izražanje (področje: 

glasbena izvedba), gibalno-plesno estetsko izražanje (področje: glasbena izvedba), interes 

(področje: neglasbene značilnosti) ter poslušanje in upoštevanje navodil (področje: 

neglasbene značilnosti). 

Povzamemo lahko, da obiskovanje glasbene šole pomembno prispeva k povečevanju 

izraženih značilnosti na vseh področjih ocenjevanja glasbenega talenta.  
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V prid ugotovljenim razlikam govorijo številne raziskave. Glasbene aktivnosti koristijo 

razvoju glasbenega talenta (Chin in Harrington, 2007; Davidson idr., 1997; Padula, 2009b), 

boljši inštrumentalisti bolj zgodaj obvladajo in uporabljajo bolj prefinjene strategije igranja 

(McPherson, 2005). Potem ko pri učenju igranja na inštrument učenci utrdijo osnovne 

spretnosti, lahko dosežejo višji nivo procesiranja (Cantwell in Millard, 1994, v McPherson, 

2005); to vidimo kot pomemben dejavnik ugotovljenih razlik med skupinama učencev na več 

področjih značilnosti glasbenega talenta. 

Ukvarjanje z glasbo, vaja in igranje inštrumenta so v literaturi povezani z razvojem glasbenih 

sposobnosti (Moore, 1994), z glasbenim znanjem in stopnjo sposobnosti (Ericsson idr., 1990, 

v Dai in Schader, 2002). Tudi v raziskavi (Blažič idr., 2009) se je na področju glasbenih 

sposobnosti obiskovanje glasbene šole pokazalo kot dejavnik razlik v prid učencem, ki 

obiskujejo glasbeno šolo. 

Individualne razlike med učenci se v številni literaturi pogosto povezujejo s količino pouka ter 

vaje (Chaffin in Lemieux, 2004; Haroutounian, 2009b; McPherson, 2005; McPherson in 

McCormick, 2006; McPherson in Williamon, 2006; Sloboda, 2000; Sloboda idr., 1996; 

Visser, 2009). Do razlik po našem mnenju prihaja tudi zaradi učenja metasposobnosti, ki po J. 

Haroutounian (2000c) vključujejo strategije premišljene vaje, in to lahko vodi k doseganju 

maksimuma v krajšem času. 

Obiskovanje glasbene šole učencem omogoča, da so v primerjavi z vrstniki, ki glasbene šole 

ne obiskujejo, v enakem časovnem obdobju deležni večje količine glasbenega pouka, kar 

vpliva na višje izražene značilnosti v primerjavi z vrstniki na vseh ocenjevalnih področjih 

glasbenega talenta, kot se je izkazalo v pričujoči raziskavi. Obiskovanje glasbene šole 

učencem prinaša večje število izkušenj tudi na področju glasbene ustvarjalnosti, pri pouku in 

vaji se tako večkrat vzpostavlja proces ustvarjalnega mišljenja. Na podlagi Torranceovega 

proučevanja številnih študij Huang (2009b) navaja, da je ustvarjalnost lahko tudi naučena, kar 

bi lahko v določeni meri veljalo tudi za učence, ki so bili ocenjeni v pričujoči raziskavi. Preko 

vpogleda v parcialne rezultate na področjih glasbene izvedbe in glasbene ustvarjalnosti 

pridemo do ugotovitve, da obiskovanje glasbene šole pomembno vpliva na izraženost 

značilnosti, ki so povezane z obema tipoma glasbenega talenta po Reveszu (1954), to sta: 

kreativni talent, na katerega se vsebinsko najbolj nanašajo razlike proučevanih značilnosti s 

področja glasbene ustvarjalnosti (sposobnost ustvarjanja ritma, sposobnost ustvarjanja 
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melodije, sposobnosti ritmične improvizacije, sposobnosti melodične improvizacije, 

originalnost, fluentnost in divergentno mišljenje) in reproduktivno-interpretativni talent, na 

katerega se vsebinsko najbolj nanašajo ugotovljene razlike s področja glasbene izvedbe 

(inštrumentalno estetsko izražanje in komunikacija z občinstvom). Pričakovano je, da so 

učenci, ki se učijo igrati neki inštrument, uspešnejši pri inštrumentalnem estetskem izražanju 

in jih učitelji višje ocenjujejo v primerjavi z vrstniki. Podobno velja za komunikacijo z 

občinstvom, saj imajo učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, domnevno več možnosti in 

izkušenj z nastopanjem pred starši, vrstniki oz. pred razredom ter na raznih drugih nastopih in 

tekmovanjih. Pri pevskem estetskem izražanju in gibalno-plesnem estetskem izražanju 

statistično pomembnih razlik nismo ugotovili, kar kaže na to, da obiskovanje glasbene šole 

oz. igranje inštrumenta pri teh dveh značilnostih ne prispeva k razlikam. Večina učencev tudi 

obiskuje pevski zbor v osnovni šoli, zato glede pevskega izražanja rezultati niso presenetljivi. 

Na podlagi pregleda Učnega načrta za glasbeno vzgojo (Holcar idr., 2011) ter učnih načrtov, 

veljavnih za nižje glasbene šole, ugotavljamo, da oboji vsebinsko dobro pokrivajo nabor 

proučevanih značilnosti. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo oz. igrajo inštrument, se z 

glasbenoteoretskimi vsebinami srečajo mnogo prej in kumulativno torej v večji meri in bolj 

poglobljeno kot učenci v osnovni šoli. Za razvoj sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnosti in 

izvedbe je torej v glasbenih šolah več priložnosti, ob sistematičnem in kvalitetnem pouku ter 

intenzivni vaji je proces razvoja intenzivnejši, hitrejši, značilnosti glasbeno talentiranih 

učencev pa v primerjavi z vrstniki večinoma statistično pomembno bolj izražene. 

Ugotovljene statistično pomembne razlike v izraženosti značilnosti učencev v naši raziskavi 

lahko torej pripišemo tudi ustrezno večji količini in kvaliteti glasbenih izkušenj in znanj, 

povezanih z učenjem igranja inštrumenta tistih učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo. Pri 

tehnični in ekspresivni komponenti glasbene izvedbe (Sloboda, 2000) oz. v zvezi s tehniko, 

interpretacijo, izražanjem/ekspresijo in komunikacijo (McPherson in Schubert, 2004) imajo 

učenci inštrumentalisti zagotovo določene prednosti, kar po našem mnenju lahko rezultira tudi 

v nekaterih višje izraženih značilnostih. 

Nominirani glasbeno talentirani učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa se morda že v osnovi 

razlikujejo od drugih učencev glede na izhodiščno kapaciteto oz. nadarjenost ter po 

inteligentnosti, kar P. L. Paek (2009) na splošno definira kot mentalno sposobnost/zmožnost 

učenja iz izkušenj. 
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Izpostavimo samo še, da ugotovljene statistično pomembne razlike v izraženih značilnostih, 

kot so motivacija, osredotočanje, vztrajnost, pripravljenost za delo in učenje, v povezavi z 

obiskovanjem glasbene šole niso presenetljive. Te značilnosti, ki spadajo v »najmočnejši« 

ugotovljen faktor neglasbene značilnosti, vidimo kot zelo pomembne za uspešnost pri pouku 

glasbe oz. na glasbenem področju sploh. 

7.4 Povezanost spola z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev 

Ničelno hipotezo, povezano z neobstojem statistično pomembnih razlik glede na spol, smo 

postavili zaradi šibke teoretične in empirične osnove, povezane z obstojem razlik med 

glasbeno talentiranimi dečki in deklicami. Razlike med spoloma praviloma niso opredeljene v 

učnih načrtih, definicijah, teorijah, konceptih; razlik med spoloma ne predvidevajo niti 

glasbeni testi, vselej gre za enotno obravnavo dečkov in deklic. 

Hipotezo 4, ki pravi, da spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi glasbeno 

talentiranih učencev, smo zavrnili, saj se glede na spol na štirih področjih značilnosti od 

šestih pokažejo statistično pomembne razlike – deklice prevladujejo na štirih področjih: 

glasbene sposobnosti, glasbena izvedba, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti. Na 

področjih glasbena ustvarjalnost in glasbeno znanje statistično pomembne razlike niso bile 

ugotovljene pri nobeni značilnosti. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko deloma sprejmemo 

alternativno hipotezo, ki pravi, da spol je statistično pomembno povezan z nekaterimi 

značilnostmi glasbeno talentiranih učencev. 

Primerjava po posameznih značilnostih pokaže statistično pomembne razlike, vedno v prid 

deklicam, pri skupno 14 značilnostih: gibalno-plesno estetsko izražanje, gibalno-plesne 

sposobnosti, vključenost v neobvezne glasbene aktivnosti v OŠ, poslušanje in upoštevanje 

navodil, učenje, vztrajnost, interes, pripravljenost za delo, komunikacija z občinstvom, 

osredotočanje, sposobnosti poslušanja glasbe, vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ, 

pevsko estetsko izražanje, motivacija. 

S področja razlik med spoloma S. A. O'Neill (1997) omenja pomanjkanje raziskav, domnevno 

zaradi pomanjkanja strinjanja v zvezi s terminologijo oz. predmetom merjenja. V literaturi je 

pomanjkanje raziskav, na katere bi se pri primerjavi in interpretaciji naših rezultatov lahko 

neposredno oprli – teoretična dilema glede razlik med spoloma ni razrešena. Najdemo le 

nekaj raziskav, navedene so v nadaljevanju, ki so proučevale razlike med spoloma v 
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proučevanem starostnem obdobju, vendar so parcialno usmerjene in nam ne omogočajo 

neposredne empirične primerjave rezultatov. 

R. S. Moore (1994) na vzorcu od 8 do 11 let starih otrok v svojem proučevanju ujemanja 

tonov s pevskimi nalogami (ponavljanje melodičnega vzorca in petje določenih tonov akorda) 

statistično pomembne razlike med dečki in deklicami ni ugotovila. Kim (2000, v Gooding in 

Standley, 2011) navaja, da nekatere raziskave kažejo, da deklice zadevajo tone bolje od 

dečkov. Deklice bolj natančno zadenejo višje tone, dečki pa nižje (Loong in Lineburg, 2000, v 

Gooding in Standley, 2011). V naši raziskavi nismo ugotovili statistično pomembnih razlik 

med dečki in deklicami pri melodičnih sposobnostih, smo pa ugotovili statistično pomembne 

razlike v pevskem estetskem izražanju, seveda v prid deklic, kar lahko utemeljujemo preko 

večjega deleža deklic v primerjavi z dečki, ki obiskujejo pevski zbor.  

R. S. Moore idr. (1997) so v mednarodno primerjalni študiji na vzorcu od 6 do 9 let starih 

otrok proučevali sposobnosti učenja nove pesmi oz. melodije »na pamet«, ob posnetku z 

otroškim glasom zapete pesmi, in ugotovili, da deklice pojejo natančneje kot dečki. Skladno s 

tem smo v naši raziskavi ugotovili statistično pomembne razlike v pevskem estetskem 

izražanju ter učenju, v melodičnih sposobnostih in glasbenem spominu pa statistično 

pomembnih razlik nismo ugotovili. 

Brophy (2002) je na vzorcu od 6 do 12 let starih otrok proučeval melodične, ritmične in 

strukturne značilnosti improviziranih melodij, vendar statistično pomembnih razlik glede na 

spol v raziskavi ni ugotovil. V naši raziskavi na področju glasbene ustvarjalnosti nismo 

ugotovili statistično pomembne razlike med dečki in deklicami pri prav nobeni od desetih 

vključenih značilnosti. 

S. A. O'Neill (1997) navaja ugotovitve raziskave iz leta 1991, da so deklice pri ocenjevanju v 

glasbeni šoli uspešnejše od dečkov, zato je tudi pričakovati, da deklice skladno s tem dosežejo 

višji rezultat na testiranju glasbene sposobnosti. Avtorica v zvezi z razlikami med spoloma še 

navaja, da je v glasbene aktivnosti v šolah vključenih in pri njih uspešnih več deklic kot 

dečkov.  

Med dečki in deklicami so izrazite razlike v preferencah za glasbo in glasbene aktivnosti. 

Deklice imajo večinoma višje prioritete (O'Neill, 1997). V naši raziskavi smo ugotovili, da so 

deklice statistično pomembno bolj vključene v neobvezne glasbene aktivnosti v osnovni šoli 

ter tudi zunaj šole, imajo tudi statistično pomembno višje izražene interese, motivacijo in 

pripravljenost za delo. Glede vključenosti v glasbene aktivnosti so se v naši raziskavi 

pokazale statistično pomembne razlike v prid deklicam, predvsem v vključenosti v neobvezne 
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glasbene aktivnosti v osnovni šoli. Z večjo količino vaje so pojasnjene ugotovljene razlike 

med dečki in deklicami (Gilbert, 1942, v O'Neill, 1997). 

R. Shuter-Dyson in Gabriel (1981, v O'Neill, 1997) poročata, da na temelju testov glasbene 

sposobnosti ali slušnega zaznavanja niso bile najdene zanesljive razlike med spoloma. V naši 

raziskavi so se pokazale statistično pomembne razlike v sposobnostih poslušanja glasbe, v 

prid deklic. 

Good idr. (1997) so pri proučevanju povezanosti z nekaterimi dejavniki na vzorcu 7 in 8 let 

starih otrok uporabili Bentleyjev standardizirani test glasbene sposobnosti, ki je bil sestavljen 

iz treh delov (razlikovanje tonskih višin, spomin in analiza akordov), in ugotovili, da skupni 

rezultat na testu ni bil povezan s spolom. V naši raziskavi prav tako nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik med dečki in deklicami v melodičnih in harmonskih 

sposobnostih ter glasbenem spominu. 

V pričujoči raziskavi ugotovljene statistično pomembne razlike na gibalno-plesnem področju 

v prid deklicam bi lahko pojasnili z domnevno višjimi preferencami deklic do plesa in 

vključenostjo deklic v (formalno in/ali neformalno) učenje na ritmično-gibalno-plesnem 

področju (razne plesne skupine, programi ipd.). Glede na kriterije za plesno področje, kot jih 

navajajo S. Baum idr. (2004), predpostavljamo, da vključeni učenci oz. učenke preko plesnih 

aktivnosti pridobivajo pri telesnem nadzoru, koordinaciji in gibčnosti, prostorskem zavedanju, 

spominu, priklicu in ritmu. Skladno s kriteriji Calverta idr. (2004) predpostavljamo, da plesna 

aktivnost vpliva tudi na manjše število napak, osredotočenost in samozavest, razumevanje in 

zapomnitev, sposobnost plesanja gibalnih fraz, gibanje po ritmu, telesno moč in gibljivost, 

ravnotežje in fizični nadzor, subtilno in intenzivno gibanje, gibalne kvalitete, sporočanje idej 

in občutkov preko gibanja ipd. 

Pomemben argument pri pojasnjevanju razlik vidimo v tem, da so deklice v naši raziskavi v 

primerjavi z dečki mnogo bolj glasbeno aktivne oz. vključene v glasbene aktivnosti, kar 

posledično pomeni, da v času kumulativno naberejo večjo količino vaje, ki jo številni avtorji 

(McPherson in Williamon, 2006; Sloboda idr., 1996; Sloboda, 2000) povezujejo z dosežki. 

V raziskavah o značilnostih glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti 

(Blažič idr., 2009; Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014), v kateri so učitelji razrednega pouka 

nominirali in ocenili značilnosti enega najbolj glasbeno talentiranega učenca v oddelku, je 

bilo s strani učiteljev nominiranih in ocenjenih kar 72,1 % deklic in le 27,9 % dečkov. V 

glavni raziskavi pričujoče doktorske disertacije so rezultati podobni, učitelji so nominirali 
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34,5 % dečkov in 65,5 % deklic. Statistično pomembne razlike med dečki in deklicami so v 

raziskavi (Kovačič in Črčinovič Rozman, 2014) bile ugotovljene le pri dveh spremenljivkah: 

pri poslušanju z usmerjeno koncentracijo, ki je povprečno višje izražena pri deklicah, in pri 

tonalni stabilnosti, višje izraženi pri dečkih. Podobno smo v pričujoči raziskavi ugotovili 

statistično pomembne razlike v prid deklic v sposobnostih poslušanja glasbe. Statistično 

pomembne razlike v prid dečkom tokrat nismo potrdili pri prav nobeni od 32 proučevanih 

značilnosti. 

V zvezi z zgoraj navedenimi razlikami v nominacijah močno v prid deklic izpostavimo, da so 

učiteljeve nominacije glasbeno talentiranih učencev in nasploh v identifikacijskih procesih 

slabo razikano področje. Vzroke za dobljene rezultate gre iskati: v navodilih in morebitnih 

primerih, ki pomagajo razumeti kriterije (Pfeiffer in Blei, 2008), v vnaprej določenih 

smernicah in značilnostih učencev, osebnih prepričanjih in pojmovanjih nadarjenosti 

(Hernández-Torrano idr., 2013), v seznamu značilnosti, času za opazovanje talentov in 

usposobljenosti učiteljev (Borland, 1978, Chan, 2000, Gagné, 1994, Gear, 1978, Hunsaker, 

Finley in Frank, 1997, Johnsen, 2004, Renzulli in Delcourt, 1986, Rohrer, 1995, v Hernández-

Torrano idr., 2013), v učiteljevih prepričanjih, stereotipih, predsodkih in pričakovanjih, ki 

vplivajo na njihovo izbiro učencev za programe za nadarjene (Siegle, Moore, Mann in 

Wilson, 2010) ter v pričakovanjih (Babad, 1998; Evans idr., 2004; Locke, 2005; Rosenthal, 

1991; Rosenthal in Jacobson, 1968; Rubie-Davies, 2006).  

Poenostavljen povzetek naših rezultatov glede na spol lahko strnemo v naslednji opis: Deklice 

so v primerjavi z dečki boljše na gibalno-plesnem in pevskem področju ter pri komunikaciji z 

občinstvom med nastopanjem, raje se vključujejo v glasbene aktivnosti, so bolj »pridne«, 

pripravljene za delo, imajo večji interes, so bolj vztrajne, motivirane, osredotočene, 

uspešnejše so pri učenju in poslušanju glasbe. V pričujoči raziskavi ugotovljene statistično 

pomembne razlike lahko le v manjši meri primerjamo in povežemo z izsledki drugih avtorjev.  

Sklenemo lahko, da glasbeno talentirane deklice na razredni stopnji izobraževanja statistično 

pomembno močneje izražajo številne proučevane značilnosti in verjetno predvsem zato jih 

tudi učitelji pogosteje nominirajo. V prihodnje bi bilo smiselno proučiti problematiko 

oblikovanja učiteljevih nominacij glasbeno talentiranih učencev. 
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7.5 Izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev glede na starost 

Hipotezo 5, ki pravi, da se izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev s starostjo 

statistično pomembno zvišujejo, smo na podlagi rezultatov zavrnili. Z analizo variance s 

Tukeyjevim Post Hoc preizkusom smo preverjali razlike v povprečnih vrednostih med pari 

razredov. Primerjava po področjih je pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne razlike 

med razredi na štirih (od šestih) področjih značilnosti glasbenega talenta: glasbene 

sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba in neglasbene značilnosti. Statistično 

pomembne razlike glede na razred oz. starost smo potrdili le glede glasbenega znanja in 

glasbenih aktivnosti. Glasbeno znanje je statistično pomembno najvišje izraženo v 5. razredu, 

ko so učenci tudi povprečno najbolj vključeni v glasbene aktivnosti, statistično pomembno 

razliko pa lahko potrdimo le glede na 2. razred. Podrobnejša analiza po posameznih 

značilnostih je pokazala statistično pomembne razlike pri skupno sedmih značilnostih: 

harmonske sposobnosti, izvajalske sposobnosti, sposobnosti ritmične improvizacije, 

inštrumentalno estetsko izražanje, glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno 

pri pouku glasbe, glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo, vključenost v 

glasbene aktivnosti zunaj OŠ, učenje. Praviloma se statistično pomembne razlike pojavljajo 

med posameznimi nižjimi razredi (največkrat je to 1. razred) in 5. razredom, kjer so 

povprečne ocene praviloma najvišje. Kljub dobljenim rezultatom, na podlagi katerih smo 

zavrnili hipotezo 5, so se naša predvidevanja glede povečevanja izraženosti značilnosti delno 

potrdila (čeprav večinoma ne na ravni statistične pomembnosti!), saj podrobnejši pregled 

rezultatov pokaže, da je največkrat najvišja povprečna vrednost v 5. razredu, in sicer pri kar 

27 značilnostih, najnižja povprečna vrednost pa največkrat v 1. razredu, pri 17 značilnostih. 

Ugotovili smo tudi, da je pri 11 značilnostih najnižja povprečna vrednost v 4. razredu, kar 

kaže na to, da se izraženost značilnosti glasbeno talentiranih učencev do petega razreda 

večinoma ne zvišuje postopoma, linearno, temveč z večjimi ali manjšimi odstopanji oz. 

nihanji. 

Postavljena hipoteza 5 je vsebinsko povezana z razvojem talenta, pri katerem gre za 

transformacijo prirojenih sposobnosti – preko učenja in vaje v specifične sposobnosti (Gagné, 

2005, 2009). Torej gre za razvojni proces (Haroutounian, 2000c; McPherson in Williamon, 

2006), ki ima različne oblike: dozorevanje, neformalno učenje, formalno institucionalno 

učenje ter formalno institucionalno učenje (Gagné, 2005).  
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Dobljeni rezultati kažejo, da so nominirani glasbeno talentirani učenci v vseh razredih 

nadpovprečno vključeni v glasbene aktivnosti v OŠ kot tudi zunaj nje, kar štejemo za 

pomemben dejavnik v razvoju glasbenega talenta, predvsem z vidika količine vaje (Chaffin in 

Lemieux, 2004; Davidson idr., 1997; Haroutounian, 2009b; McPherson, 2005; McPherson in 

Williamon, 2006; Sloboda, 2000; Sloboda idr., 1996; Visser, 2009), učenja in vaje ter s tem 

povezanega (predpisanega) znanja, pridobljenega preko dejavnosti in aktivnosti v okviru 

obveznega in/ali neobveznega pouka (Holcar idr., 2011; Breznik idr., 2013; Žvar, 2003; 

Gregorc idr., 2002; Kuret idr., 2003d).  

V starostnem obdobju od 6 do 10 let poteka (intenziven) glasbeni razvoj, kar navajajo številni 

avtorji (Brophy, 2002; Denac, 2012; Gooding in Standley, 2011; Gordon, 1986, v Sicherl 

Kafol, 2001; Haroutounian, 2009b; Kiehn, 2003; Mirković-Radoš, 1983; Moore, 1994; Moore 

idr., 1997; Paananen, 2006; Pesek, 1997; Shuter-Dyson in Gabriel, 1981, v Sicherl Kafol, 

2001). Torej bi tezo, da starejši učenci prekašajo mlajše učence, z glasbenorazvojnega vidika 

lahko zagovarjali. K temu nas usmerja obsežen pregled raziskav glasbenega razvoja in 

značilnosti učenja avtoric L. Gooding in J. M. Standley (2011). Vendar je v našem primeru 

treba posebej opozoriti, da ne merimo oz. ocenjujemo npr. razvitosti sposobnosti ali 

pogostosti izraženega nekega vedenja oz. strinjanja s trditvami, ali neko vedenje za učenca 

velja, ampak ocenjujemo odstopanje posameznega glasbeno talentiranega učenca od 

hipotetičnega povprečja populacije, torej v kolikšni meri izražene značilnosti odstopajo od 

povprečja populacije (v pozitivni ali negativni smeri). 

V našem primeru lahko govorimo o konsistentnosti in konstantnosti rezultatov v smislu, da v 

celotnem starostnem obdobju od 6 do 10 let glasbeno talentirani učenci primerjalno z vrstniki 

zavzemajo relativno enak položaj, in sicer imajo bolj ali manj statistično pomembno 

nadpovprečno izražene prav vse obravnavane značilnosti.  

Potrditev dobimo tudi v nekaterih parcialno usmerjenih raziskavah, pri katerih se starost ni 

pokazala kot dejavnik statistično pomembnih razlik. Raziskave so se nanašale na: sposobnosti 

ujemanja tonov s pevskimi nalogami (ponavljanje melodičnega vzorca in petje določenih 

tonov akorda) (Moore, 1994), uporabo Gordonovega testa na vzorcu desetletnikov (in 

starejših otrok) ter ugotovljeno konstantnostjo rezultatov tudi po intenzivni vadbi in učenju 

(Gordon, 1971, v Mirković-Radoš, 1983), vrsto in dolžino glasbenega izobraževanja pri 6–10 

let starih otrocih, ki ni vplivala na izboljšanje rezultatov na Gordonovem testu (De Yarman, 

1975, v Mirković-Radoš, 1983), otroke z visokimi oz. nizkimi rezultati na inicialnem testu, ki 
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so v 1. razredu tudi v naslednjih razredih dosledno dosegali iste rezultate, torej verjetno 

zavzemali isti relativni položaj med vrstniki (rezultati starejših otrok so se izkazali za 

konstantnejše) (Shuter, 1979, v Mirković-Radoš, 1983). Tudi Bentley (1977, v Mirković-

Radoš, 1983) je poročal o podobni konsistentnosti na njegovem testu dobljenih rezultatov 

otrok od 7. leta starosti dalje.  

Raziskava Kovačiča in J. Črčinovič Rozman (2014) je prav tako pokazala, da starost 

nominiranih glasbeno talentiranih učencev (6–10 let) ni dejavnik statistično pomembnih razlik 

med značilnostmi glasbeno talentiranih učencev s področja glasbenih sposobnosti. Pokazala 

so se le manjša nihanja v rezultatih, dobljenih preko učiteljevih ocen na 5-stopenjski lestvici, 

ki pa niso bila linearno izražena. 

V zvezi s starostjo dodajmo še, da je Sloboda ugotovil, da otroci, ki so bili pred vstopom v 

šolo zelo izpostavljeni in angažirani v glasbi preko neformalnih glasbenih aktivnosti, ob 

vstopu v šolo kažejo opazno superiornost v glasbeni sposobnosti v primerjavi z vrstniki 

(Haroutounian, 2009b).  

Iz naših rezultatov je razvidno, da nominirani glasbeno talentirani učenci že v prvem razredu 

(starost 6 let) statistično pomembno nadpovprečno izražajo prav vse obravnavane značilnosti, 

kar je močan argument o primernosti ocenjevanja glasbenega talenta od 1. razreda dalje. 

7.6 Skladnost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca in ocene 

specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta 

Rezultati so pokazali, da je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti (blaga, 

zmerna, visoka, izjemna, ekstremna) srednje močno povezana z oceno (seštevkom vseh točk) 

področja glasbene sposobnosti, nekoliko šibkeje z oceno področja glasbena ustvarjalnost, 

sledita glasbena izvedba in glasbeno znanje. Ker je na področjih glasbene aktivnosti in 

neglasbene značilnosti vrednost Pearsonovega koeficienta zelo blizu 0,3, smo potrdili 

hipotezo 6, ki pravi, da je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca v 

skladu z oceno specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. 

 

7.7 Skladnost učiteljeve splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca in 

skupnega rezultata ocenjevanja 

Med učiteljevo splošno oceno stopnje glasbene talentiranosti in skupnim rezultatom 

ocenjevanja specifičnih področij glasbenega talenta obstaja srednje dobra usklajenost, saj 



192 

 

znaša vrednost Pearsonovega koeficienta 0,464 (p < 0,01). Pričakovali smo nekoliko višjo 

vrednost koeficienta.  

Hipotezo 7, ki pravi, da je učiteljeva splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca v 

skladu s skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta, 

smo na podlagi rezultatov potrdili.  

Poglejmo nekatere ugotovitve podrobnejše analize. Skupno oceno oz. rezultat smo izračunali 

kot seštevek točk vseh 32 ocen s šestih področij ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta. 

Stopnjo glasbene talentiranosti smo določili na podlagi ocenjevalne lestvice. Intervale števila 

doseženih točk za posamezno stopnjo glasbene talentiranosti smo določili tako, da je bila 

frekvenčna porazdelitev čim bolj podobna porazdelitvi učiteljevih splošnih ocen. Do 132 

doseženih točk smo določili blago talentiranost. Zmerna talentiranost se giblje med 133 in 166 

točkami. Visoka talentiranost je v intervalu med 168 in 203 točkami, izjemna je med 204 in 

219 točkami in ekstremna med 220 in 224 točkami.  

Izpostavimo še povprečni skupni rezultat vseh ocenjenih učencev, ki znaša 178,9 točke.  

V 55,8 % primerih smo ugotovili skladnost učiteljeve splošne ocene in skupnega rezultata 

ocenjevanja. V 21,1 % primerov je bila učiteljeva splošna ocena glasbenega talenta višja, v 

23,2 % pa nižja od ocene glasbene talentiranosti na podlagi seštevka ocen 32 značilnosti. 

Usklajenost ocen je bila dokaj dobra, saj je tistih glasbeno talentiranih učencev, pri katerih se 

ocene razlikujejo za več kot eno stopnjo, le 3,5 %. Povzamemo lahko, da se oceni najbolj 

ujemata pri visoki stopnji glasbene talentiranosti, kjer je skupni numerus tudi največji, ter pri 

zmerni talentiranosti, ki ima drugi največji numerus. Slabo ujemanje pa je predvsem glede 

blage stopnje glasbene talentiranosti, vendar je treba poudariti, da je pri blagi talentiranosti 

(kot tudi pri ekstremni) zelo majhen numerus. 

Na podlagi rezultatov, povezanih s hipotezo 6 in hipotezo 7, lahko sklenemo, da so učiteljeve 

splošne ocene glasbene talentiranosti učenca relativno dobro usklajene z izračunanimi 

ocenami po posameznih področjih oz. s skupnim rezultatom, vendar ne v tolikšni meri, da bi 

lahko v smislu zanesljivosti učiteljevih ocen zagovarjali zgolj nominacijo glasbeno 

talentiranih učencev v procesu identifikacije brez uporabe katere koli lestvice, saj bi to lahko 

vodilo v pavšalne in nestrokovne ocene. Uporaba ustreznih ocenjevalnih lestvic je nujna.  
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7.8 Korelacije med področji ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

Hipotezo 8, ki pravi, da področja ocenjevanja značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

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

aktivnosti, neglasbene značilnosti) med seboj korelirajo, smo potrdili. Vsa področja 

značilnosti glasbenega talenta so medsebojno pozitivno povezana, saj znaša vrednost 

Pearsonovega koeficienta med vsemi pari področij več kot 0,3 (p < 0,01), kar pomeni, da 

učenci, ki imajo visoke vrednosti na enem ocenjevalnem področju, imajo visoke vrednosti 

tudi pri drugih, in obratno.  

Najvišja korelacija je med področjema glasbena ustvarjalnost in glasbena izvedba. Tudi z 

analizo glavnih komponent smo potrdili visoko povezanost med posameznimi ocenjevalnimi 

področji. 

7.9 Teoretski in faktorski model značilnosti glasbenega talenta 

Kot rezime našega teoretskega in empiričnega proučevanja področja glasbene talentiranosti in 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole oblikujemo dva 

modela: 

 Teoretski model značilnosti glasbenega talenta, 

 Faktorski model značilnosti glasbenega talenta. 

Teoretski model značilnosti glasbenega talenta (slika 9) temelji na identificiranih šestih 

glavnih področjih značilnosti glasbenega talenta, oblikovanim naborom značilnosti 

glasbenega talenta (tabela 28), potrjeni hipotezi 8, ki pravi, da področja ocenjevanja 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev (glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, 

glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti, neglasbene značilnosti) med seboj 

korelirajo, statistično pomembni nadpovprečni izraženosti vseh proučevanih značilnosti 

glasbenega talenta (hipoteza 2) ter njihovi medsebojni povezanosti (tabela 45). 

Korelacijska analiza je pokazala, da so področja ocenjevanja glasbenega talenta med seboj 

pozitivno povezana, kar pomeni, da učenci, ki imajo visoke vrednosti na enem ocenjevalnem 

področju, imajo visoke vrednosti tudi na drugih področjih. Analiza glavnih komponent je 

pokazala, da je šest področij med seboj dovolj visoko povezanih in tvori eno dimenzijo. 

Korelacije med pari področij so navedene v tabeli 79.  
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Poglejmo po dve najvišje izraženi korelaciji po posameznih področjih: 

– glasbene sposobnosti: glasbena ustvarjalnost in glasbena izvedba; 

– glasbena ustvarjalnost: glasbena izvedba in glasbene sposobnosti; 

– glasbena izvedba: glasbena ustvarjalnost, glasbene sposobnosti; 

– glasbeno znanje: neglasbene značilnosti, glasbena ustarjalnost; 

– glasbene aktivnosti: glasbeno znanje, neglasbene značilnosti; 

– neglasbene značilnosti: glasbena izvedba, glasbeno znanje. 

Slika 9: Teoretski model značilnosti glasbenega talenta 
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Faktorski model značilnosti glasbenega talenta (slika 10) temelji na izvedeni faktorski 

analizi, s katero smo potrdili hipotezo 1, ki pravi, da latentna struktura značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta. 

Faktorska struktura se v večji meri ujema z našo teoretično delitvijo področij glasbenega 

talenta. Pokazalo se je, da gibanje in ples predstavljata samostojen faktor. 

Prav vse proučevane značilnosti so medsebojno povezane. 

Slika 10: Faktorski model značilnosti glasbenega talenta 
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7.10 Definicija glasbenega talenta 

 

Oblikovana definicija glasbenega talenta temelji na uporabi kvantitativne metodologije in 

povzema naše celotno delo: 

 

Glasbeni talent definiramo kot ugodno kombinacijo nadpovprečno izraženih značilnosti na 

šestih področjih (glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno 

znanje, glasbene aktivnosti ter neglasbene značilnosti), na podlagi katerih učitelj nominira in 

identificira glasbeno talentiranega učenca/učenko.  

 

Definicija vključuje vsa obravnavana področja značilnosti glasbenega talenta, učiteljeve 

nominacije glasbeno talentiranega učenca/učenke in implicitno vključuje vse obravnavane 

značilnosti, ki so nadpovprečno izražene. 
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8 ZAKLJUČEK 

Temeljni problem raziskave je bil proučiti značilnosti glasbeno talentiranih učencev na 

razredni stopnji osnovne šole.  

Na področju nadarjenosti in glasbene talentiranosti gre na teoretski ravni zaslediti 

nepoenotenost, ki se kaže v številnih parcialnih konceptualnih in metodoloških rešitvah. 

V raziskovalno polje smo vstopili preko obravnave konceptualizacije nadarjenosti. Obravnava 

nas je preko razvoja razumevanja nadarjenosti, ki ima večstoletno zgodovino (Grinder, 1985, 

v Robinson in Clinkenbeard, 2008; Komensky, 1995), vodila k obravnavi modelov 

nadarjenosti (področno splošnih, področno specifičnih, sistemskih in razvojnih modelov) 

(Kaufman in Sternberg, 2008). Dalje smo ugotovili, da ne obstaja splošno sprejeta definicija 

nadarjenosti, toda področju nadarjenosti sta velik pečat dali definiciji Marlanda (1972, v 

Stephens, 2008) in Renzullija (Callahan, 2009; Renzulli, 2005; Passow, 2004) iz leta 1978. 

Obe definiciji vključujeta nadarjene in/ali talentirane, vendar ju vsebinsko ne razmejita. Na 

splošno lahko rečemo, da se opredelitve nadarjenosti, ki jih je mnogo, vsebinsko vselej 

(implicitno ali eksplicitno) navezujejo na nadpovprečnost. Mnogoterost opredelitev pa botruje 

mnogoterosti raziskovalnih pristopov v številnih raziskavah, ki jih zasledimo v literaturi, in 

širokemu naboru značilnosti nadarjenih (Jurman, 2004; Robinson in Clinkenbeard, 2008; 

Silverman, 1993b, v Silverman in Golon, 2008; Žagar idr., 1999). Novejše mednarodne 

študije iz zadnjih dveh desetletij 20. stoletja spreminjajo paradigmo v smeri širšega pogleda 

na nadarjenost (Sternberg, 2004b). Obravnava značilnosti nadarjenih tako ima številne 

vsebinske razsežnosti: ustvarjalnost, motivacija, sposobnosti, kognitivne, metakognitivne, 

nevropsihološke in socialno-emocionalne značilnosti (Robinson in Clinkenbeard, 2008).  

Sternberg (2004b) je v uvodu v obravnavi definicij in konceptov nadarjenosti izpostavil 

raziskave, povezane z nekaterimi aktualnimi vprašanji s področja nadarjenosti: kakšna je 

narava nadarjenosti in talenta, kako proučevati nadarjenost, ali bi morali razširiti aktualno 

pojmovanje nadarjenosti, kako se nadarjenost in talent razlikujeta, kateri so profili 

nadarjenosti in talenta, kako razvijati nadarjenost in talent ter vprašanje veljavnosti ocen 

nadarjenosti in talenta. 

Če navedena vprašanja prenesemo na ožje področje glasbenega talenta, lahko sklenemo, da 

smo z našim delom, ki je bilo usmerjeno v celostni, večpodročni pristop k obravnavi 

značilnosti glasbenega talenta, k predpostavki o nadpovprečni izraženosti značilnosti, 
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proučevanju učiteljevih ocen in ne nazadnje tudi oblikovanju teoretičnega in faktorskega 

modela značilnosti ter definicije glasbenega talenta, v nadaljevanju pomembno prispevali k 

tem vprašanjem.  

Na podlagi opredelitev številnih avtorjev (Bloom, 1985, v Shaklee, 2009; Corno idr., 2002, v 

Johnsen, 2009; Feldhusen in Jarwan, 2000; Gagné, 2005, 2009; Károlyi in Winner, 2005; 

Feldman, 1999, v Sampson in Chason, 2008; Gagné, 1985, v Sternberg, 2004b; Juriševič, 

2011, v Juriševič, 2012; Marland, 1972, 1978, v Stephens, 2008; Sayler, 2009; Subotnik idr, 

2011; Thompson in Morris, 2008) smo prikazali pogosto nejasno vsebinsko ločnico med 

terminoma nadarjenost in talent. Na nadarjenost se največkrat gleda kot na prirojen potencial 

ali kapaciteto, talent pa se pogosto nanaša na razvite sposobnosti in dosežke, vendar 

opredelitve niso enotne. 

Preko štirih razvojnih modelov nadarjenosti (Gagné, 2009; Heller idr., 1992, 2001, v Heller 

idr., 2005; Perleth, 1997, 2000, 2001, v Heller idr., 2005; Piirto, 2008) in pregledom raziskav 

o razvoju talenta pri mladih ljudeh (Reis, 2009b) smo obravnavali razvojni proces talenta. 

Kot smo uvodoma ugotovili za področje nadarjenosti, tudi na področju glasbene talentiranosti 

ni enotne in splošno sprejete definicije glasbenega talenta. Obstaja pa določen konsenz o 

uporabi termina talent na specifičnih področjih. S preferiranjem termina glasbeni talent 

sprejemamo v literaturi dokaj uveljavljeno distinkcijo med nadarjenostjo in talentom (Gagné, 

2005, 2009). 

Z izvedeno raziskavo, v kateri je sodelovalo 432 učiteljev razrednega pouka 90 slovenskih 

osnovnih šol, ki poučujejo v oddelkih od 1. do 5. razreda, smo na podlagi oblikovanih 

kriterijev in z uporabo 7-stopenjske ocenjevalne lestvice proučili značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev. Učitelji so izmed vseh učencev v oddelku, v katerem poučujejo, 

nominirali in ocenili enega učenca/učenko, ki je po njihovem mnenju najbolj glasbeno 

talentiran/-a. Tako je bilo nominiranih in ocenjenih 432 v oddelku najbolj glasbeno 

talentiranih učencev/učenk. 

Raziskovalne cilje smo usmerili v proučevanje: latentne strukture značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev, nivo izraženih značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni 

stopnji osnovne šole, povezanosti obiskovanja glasbene šole z značilnostmi glasbeno 

talentiranih učencev, povezanosti spola učencev z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev,  



199 

 

izraženosti značilnosti glasbeno talentiranih učencev glede na starost, skladnosti učiteljeve 

splošne ocene stopnje glasbene talentiranosti učenca z oceno specifičnih področij ocenjevanja 

glasbenega talenta in skladnosti splošne ocene s skupnim rezultatom ocenjevanja specifičnih 

področij ocenjevanja glasbenega talenta, medsebojne korelacije področij ocenjevanja 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev. 

Izpostavimo nekaj ključnih ugotovitev raziskave, vezanih na postavljene hipoteze. 

Na osnovi dobljenih rezultatov smo potrdili hipotezo 1, ki pravi, da latentna struktura 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev področij 

glasbenega talenta. Potrjena hipoteza kaže na ustreznost celostnega, večpodročnega pogleda 

na glasbeno talentiranost. Širok nabor proučevanih značilnosti, razdeljenih na šest področij 

značilnosti glasbenega talenta, področno in vsebinsko presega nekatere ocenjevalne lestvice, 

dobro zastopane v literaturi: program MusicLink (Haroutounian, 2000a, 2000b, 2009a), 

program Talent Beyond Words (Baum idr., 2004), Renzullijeva lestvica za ocenjevanje 

glasbenih značilnosti (Renzulli idr., 2013) in tej zelo podobna OLNAD07 za glasbeno 

področje (Bezić idr., 2008b), ki se uporablja v našem šolskem prostoru. Naša delitev področij 

značilnosti glasbenega talenta obsega šest področij, ki predstavljajo glavne raziskovalne 

vidike glasbenega talenta, in vključuje večji nabor kriterijev/značilnosti (N = 32), ki 

zagotavlja večjo diskriminatornost. 

Potrdili smo hipotezo 2, ki pravi, da so značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni 

stopnji osnovne šole nadpovprečno izražene, in sicer v intervalu 4  M  7. Ugotovljena 

statistično pomembna nadpovprečna izraženost vseh proučevanih značilnosti je bila 

pričakovana. Povprečno najmočneje učenci izražajo sklop neglasbenih značilnosti, sledijo 

glasbene sposobnosti, glasbeno znanje, glasbena izvedba, glasbena ustvarjalnost, najmanj pa 

glasbene aktivnosti. 

Skladno s številno literaturo, ki izpostavlja pomen glasbenih aktivnosti, obiskovanja glasbene 

šole, učenja igranja inštrumenta in vaje, smo potrdili hipotezo 3, ki pravi, da je obiskovanje 

glasbene šole statistično pomembno povezano z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev. 

Razlike so se pokazale prav na vseh šestih področjih značilnosti, skupno pa kar pri 25 od 32 

proučevanih značilnostih. 
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Glasbene šole so prednost našega šolskega sistema, saj javne in zasebne glasbene šole 

obiskuje skupaj preko 20.000 učencev. Ker je iz empiričnih rezultatov razvidna povezava med 

glasbenim talentom in obiskovanjem glasbene šole, bi bilo v prihodnje smiselno v duhu 

pospeševanja razvoja glasbenega talenta učencev iskati formalna in neformalna sodelovanja z 

glasbenimi šolami, tako v smislu izvajanja obogatitvenih programov, povečevanja števila 

priložnosti za glasbeno udejstvovanje, nastopanje, kot tudi prenosa znanja v odnosu: učenec  

učenec, učitelj  učenec, učitelj  učitelj, učitelj  starši. 

Zaradi šibke teoretične osnove oz. pomanjkanja raziskav, ki bi razrešile dilemo glede razlik 

med spoloma, smo postavili ničelno hipotezo 4, ki pravi, da spol ni statistično pomembno 

povezan z značilnostmi glasbeno talentiranih učencev. Hipotezo smo zavrnili, saj so rezultati 

pokazali, da deklice statistično pomembno močneje izražajo značilnosti na štirih področjih: 

glasbene sposobnosti, glasbena izvedba, glasbene aktivnosti in neglasbene značilnosti. Na 

področju glasbene ustvarjalnosti in glasbenem znanju rezultati niso pokazali statistično 

pomembnih razlik pri nobeni obravnavani značilnosti. Izpostavimo še dejstvo, da je v naši 

raziskavi bilo nominiranih 65 % deklic in le 35 % dečkov. Razlike med spoloma bo smiselno 

proučevati tudi v prihodnje. Posebno zanimivo bi bilo natančno proučiti morebitne razlike v 

pričakovanjih učiteljev do učenk in učencev, družbene stereotipe ter katere so tiste 

značilnosti, ki odločilno vplivajo na učiteljeve nominacije. 

Zavrnili smo hipotezo 5, ki pravi, da se izražene značilnosti glasbeno talentiranih učencev s 

starostjo statistično pomembno zvišujejo. Statistično pomembne razlike smo potrdili le glede 

glasbenega znanja in glasbenih aktivnosti. Podrobnejša analiza je pokazala, da obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na starost učencev oz. razred v prid starejšim učencem 

zgolj pri sedmih značilnostih (harmonske sposobnosti, izvajalske sposobnosti, sposobnosti 

ritmične improvizacije, inštrumentalno estetsko izražanje, glasbeno znanje, predpisano v 

učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe, glasbeno znanje, ki presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo, vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ, učenje), ki pa jih lahko 

utemeljimo z vidika večje količine znanja in izkušenj, pridobljenih v času. Rezultati kažejo, 

da v celotnem starostnem obdobju od 6 do 10 let glasbeno talentirani učenci primerjalno z 

vrstniki zavzemajo relativno enak »nadpovprečni« položaj, kar kaže na konsistentnost in 

konstantnost rezultatov v proučevanem obdobju. S tem prispevamo močan argument, da je 

ocenjevanje glasbenega talenta primerno tudi že v 1. razredu, saj rezultati kažejo, da 

nominirani glasbeno talentirani učenci že pri starosti 6 let (in tudi v naslednjih razredih) v 
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primerjavi z vrstniki statistično pomembno nadpovprečno izražajo prav vse proučevane 

značilnosti. Glede na naše rezultate lahko zelo posplošeno rečemo, da je odstopanje glasbeno 

talentiranih učencev od povprečja populacije oz. vrstnikov med 6. in 10. letom starosti 

»konstanta«, torej se s starostjo bistveno ne povečuje. Tudi če v našem šolskem polju ostane 

koncept dela z nadarjenimi nespremenjen v smislu, da identifikacija poteka (šele) v 4. razredu 

(in ne že kmalu po vstopu otroka v šolo, npr. ob koncu 1. razreda), vidimo možnost za 

vpeljavo našega dela in spoznanj v šolsko polje kot dodaten, alternativni pristop k odkrivanju 

in ocenjevanju značilnosti glasbenega talenta. 

V zvezi z učiteljevimi ocenami smo potrdili hipotezo 6, ki pravi, da je učiteljeva splošna 

ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca v skladu z oceno specifičnih področij 

ocenjevanja glasbenega talenta. Prav tako smo potrdili hipotezo 7, ki pravi, da je učiteljeva 

splošna ocena stopnje glasbene talentiranosti učenca v skladu s skupnim rezultatom 

ocenjevanja specifičnih področij ocenjevanja glasbenega talenta. Na podlagi obeh potrjenih 

hipotez in visokih vrednosti Cronbachovih koeficientov zanesljivosti (tabela 44) lahko 

zaključimo, da so učitelji razrednega pouka zanesljivi ocenjevalci značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev na razrednji stopnji osnovne šole, razviti merski instrument pa je 

zanesljiv tako na nivoju dimenzij (področij) kot na nivoju celotne ocenjevalne lestvice.  

Naše proučevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev povzema oblikovana definicija 

glasbenega talenta: Glasbeni talent definiramo kot ugodno kombinacijo nadpovprečno 

izraženih značilnosti na šestih področjih (glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, 

glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti ter neglasbene značilnosti), na 

podlagi katerih učitelj nominira in identificira glasbeno talentiranega učenca/učenko. 

Naše celotno delo odgovarja na nekatera ključna vprašanja s področja glasbene talentiranosti: 

– Kdo so glasbeno talentirani učenci? 

– Katere so značilnosti glasbeno talentiranih učencev? 

– Kako identificiramo glasbeno talentirane učence? 

K razvoju teorije na področju obravnave glasbenega talenta smo želeli prispevati: 

– z identifikacijo in obravnavo relevantnih področij ocenjevanja značilnosti glasbeno 

talentiranih učencev; 

– z obravnavo fenomena glasbenega talenta tudi z vidika teorij nadarjenosti; 
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– z oblikovanim teoretičnim konstruktom značilnosti glasbenega talenta, na katerem temelji 

oblikovani Teoretski model značilnosti glasbenega talenta; 

– z ugotovljeno latentno strukturo značilnosti glasbenega talenta, na katerem temelji 

oblikovani Faktorski model značilnosti glasbenega talenta; 

– z razvojem zanesljivega in uporabnega merskega instrumenta za ocenjevanje značilnosti 

glasbenega talenta; 

– z izpeljanimi ključnimi ugotovitvami, povezanimi s postavljenimi hipotezami; 

– z oblikovano definicijo glasbenega talenta. 

Obsežno proučevanje področja glasbene talentiranosti nas je preko raziskovalnih aktivnosti 

pripeljalo tudi do oblikovanja nekaterih smernic za šolsko prakso, ki jih skupaj z 

oblikovanimi argumenti in izpostavljenimi prednostmi podajamo kot izhodišča za kvalitativne 

premike in zasledovanje hitrejšega razvoja področja odkrivanja in dela z nadarjenimi v našem 

šolskem polju. 

Iz dobljenih rezultatov v zvezi z učiteljevimi ocenami izhaja, da so učiteljeve splošne ocene 

glasbene talentiranosti učenca relativno dobro usklajene z izračunanimi ocenami po 

posameznih področjih oz. s skupnim rezultatom, vendar ne v tolikšni meri, da bi lahko v 

smislu zanesljivosti učiteljevih ocen zagovarjali zgolj nominacijo glasbeno talentiranih 

učencev v procesu identifikacije brez uporabe katere koli lestvice, saj bi to lahko vodilo v 

pavšalne in nestrokovne ocene. Uporaba ustreznih ocenjevalnih lestvic je nujna.  

Ob zagovarjanju uporabe naše ocenjevalne lestvice se nam zdi pomembno, da ima učitelj pri 

nominaciji in kasnejši identifikaciji trdno zgrajene lastne oz. subjektivne definicije 

razumevanja širokega nabora značilnosti. V tem primeru lahko pričakujemo, da bo učitelj 

kritičen in strog ocenjevalec, ki bo občutljiv za individualne razlike med učenci in bo kot 

glasbeno talentiranega učenca nominiral tistega učenca, ki ima skladno z definicijo 

glasbenega talenta, postavljeno v identifikacijskem procesu, dejansko visoko nadpovprečno 

izražene številne značilnosti, ki kažejo na visoko ali celo izjemno stopnjo izraženega 

glasbenega talenta. Učiteljevi strogi presoji pri nominaciji učenca mora slediti celostno in 

poglobljeno ocenjevanje glasbenega talenta s širokim naborom značilnosti, kot ga 

predlagamo. Ožji nabor kriterijev (trditev) po našem mnenju zmanjšuje občutljivost 

instrumentarija za individualne (kvalitativne) razlike in povečuje možnost, da bo neki 

glasbeno talentiran učenec ob morebitni nižji oceni pri posameznem kriteriju v procesu 
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identifikacije spregledan. To je pomemben argument za vpeljavo nekoliko obsežnejšega 

merskega instrumentarija v prakso; ta naj služi za podrobno in celostno ocenjevanje 

učenčevih značilnosti, ki naj bo podlaga izdelavi individualiziranih programov. Oboje pa 

vsekakor zahteva ustrezno izobraženega in dobro usposobljenega učitelja. Prednost razvitega 

merskega instrumentarija z vključenim naborom značilnosti, ki temelji na obsežni teoretski 

obravnavi, je ravno njegova močna edukativna funkcija, kar bi veljajo upoštevati pri izbiri 

vsebin pri izobraževanju in nadaljnjem usposabljanju (bodočih) učiteljev razrednega pouka, 

glasbenih pedagogov, učiteljev, ki poučujejo v glasbenih šolah, in vseh drugih, ki se pri 

svojem pedagoškem delu srečujejo z glasbeno talentiranimi učenci. Prednost merskega 

instrumenta vidimo tudi v tem, da uporabniku preko nabora kriterijev/značilnosti prikazuje 

vsebinske razsežnosti glasbenega talenta. Poznavanje kriterijev bi v primeru implementacije v 

šolsko polje lahko prispevalo k večji strokovnosti na področju odkrivanja in dela z glasbeno 

talentiranimi učenci na osnovnih šolah, tako v okviru obveznega kot tudi neobveznega pouka 

in raznih glasbenih aktivnosti. Rezultat učitelju/ocenjevalcu pokaže močna in/ali šibka 

učenčeva področja (delni rezultati po področjih) in hkrati stopnjo izraženega talenta (skupni 

rezultat kot seštevek vseh točk). 

Oznaka učenca, da je glasbeno talentiran, v praksi pogosto izgublja težo, če se glasbena 

talentiranost pripisuje preveč učencem. Zato je treba oznako »glasbeno talentiran« zastaviti 

relativno strogo. V tem smislu moramo ob določenem konsenzu stroke in na podlagi 

spremljevalnih analiz in izkušenj identifikacijsko mejo glasbenega talenta postaviti strožje 

(višje). V praksi bi se seveda lahko zgodilo, da v nekem oddelku glede na strožji kriterij 

noben učenec ne bi bil prepoznan kot glasbeno talentiran. Na prvi pogled se lahko zdi, da bi 

manjše število identificiranih glasbeno talentiranih učencev lahko pomenilo slabšo skrb za 

razvoj glasbenega talenta. Predlagamo ravno nasprotno, v smislu: manj identificiranih, vendar 

večja pozornost delu in skrbi za razvoj glasbenega talenta identificiranega učenca kot tudi 

drugih »obetavnih« oz. potencialnih glasbenih talentov, ki naj bodo po presoji učitelja prav 

tako vključeni v iste in številne aktivnosti kot identificirani glasbeno talentirani učenec (oz. 

učenci). Ti »obetavni« učenci lahko učitelju predstavljajo neke vrste »kontrolno skupino«, 

učencem pa v določenih okoliščinah tudi dodatno motivacijo v smislu medvrstniškega 

sodelovanja, druženja, zdrave tekmovalnosti oz. primerjanja ipd. 

Poglejmo še vidik veljavnosti in zanesljivosti. Na razredni stopnji devetletne osnovne šole 

praktično ne moremo zagotoviti, da bi učenčev glasbeni talent ocenilo več učiteljev. Učenca 
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lahko oceni samo učitelj, ki učenca poučuje predmet glasbena umetnost, sicer je ocena 

problematična z vidika veljavnosti in zanesljivosti ocenjevanja. Možnost, da bi povečali 

zanesljivost ocenjevanja, vidimo v ponovitvi ocenjevanja npr. po enem tednu. To bi bilo v 

primeru uporabe našega instrumenta priporočilo v tistih primerih, kadar bi rezultat bil blizu (v 

prihodnje konsenzualno postavljeni) empirični meji glasbene talentiranosti (npr. 168 točk; v 

naši raziskavi interval med 168 in 203 točkami pomeni visoko talentiranost). Merodajna bi 

bila povprečna ocena obeh ocenjevanj. V ta namen bi z vidika domnevne (pre)obremenjenosti 

učiteljev z administrativnimi deli bil dobrodošel elektronski obrazec (računalniški program), 

ki samodejno izvede računske operacije in ponudi izpis. 

Izziv za v prihodnje nam ostaja iskanje možnosti za sodelovanje z glasbenimi šolami, saj je iz 

empiričnih rezultatov razvidna statistično pomembna povezava med glasbeno talentiranostjo 

(oz. značilnostmi) učencev in obiskovanjem glasbene šole. Razmišljamo v smeri zastavka 

modela brezplačnih formalnih in neformalnih povezav med osnovnimi in glasbenimi šolami v 

smislu skrbi za razvoj potencialnega glasbenega talenta tistih učencev, ki jim obiskovanje 

glasbene šole ni omogočeno. 

S pričujočim delom v našem prostoru želimo spodbuditi pozitivne premike na področju 

odkrivanja in dela z glasbeno talentiranimi učenci. V prihodnje pričakujemo določen konsenz 

strokovnjakov o uporabni vrednosti našega pristopa ter predlaganih aplikativnih možnostih in 

smernicah za prakso. Na temelju našega dela, ki pomembno prispeva k znanstvenemu 

področju nadarjenosti, bo v prihodnje mogoče nadaljnje proučevanje in razvoj področja dela z 

glasbeno talentiranimi učenci. 

Delo zaključujemo z veliko mero optimizma in upanjem, da bomo v našem šolskem polju 

vzbudili večje zanimanje za nadaljnje znanstvenoraziskovalno delo na področju glasbene 

talentiranosti. 
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PRILOGA 1: Zapisnik o sprejemnem preizkusu 
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PRILOGA 2: Opis vzorca 

Tabela 84: Struktura vzorca učiteljev glede na zadovoljstvo z delom 

Zadovoljstvo f  % 

zelo zadovoljni 148 34,2 

zadovoljni 263 60,9 

delno zadovoljni 19 4,4 

nezadovoljni 0 0,0 

zelo nezadovoljni 2 0,5 

Skupaj 432 100,0 

60,9 % učiteljev je zadovoljnih s svojim delom, dobra tretjina jih je zelo zadovoljnih (34,2 

%), delno zadovoljnih je 4,4 % in le dva učitelja sta zelo nezadovoljna. Povprečna ocena na 5-

stopenjski lestvici (1 – zelo nezadovoljni, 5 – zelo zadovoljni) znaša 4,3. 

Tabela 85: Struktura vzorca učiteljev glede na izkušnje z vodenjem pevskega zbora 

Izkušnje f  % 

Ne 367 85,0 

Da 65 15,0 

Skupaj 432 100,0 

Le 15,0 % učiteljev ima izkušnje z vodenjem pevskega zbora, velika večina (85,0 %) pa teh 

izkušenj nima. 

Tabela 86: Število let vodenja pevskega zbora – opisne statistike 

N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Mediana Minimum Maksimum 

65 10,41 10,159 7 1 34 

Učitelje, ki imajo izkušnje z vodenjem pevskega zbora (N = 65), smo še vprašali, koliko let 

znašajo njihove izkušnje z vodenjem zbora. Povprečna dolžina učiteljevih izkušenj z 

vodenjem pevskega zbora znaša 10,4 leta, mediana pa znaša 7. Eden izmed učiteljev vodi 

pevski zbor celo 34 let. 
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Tabela 87: Struktura vzorca učiteljev med izkušnjami z vodenjem pevskega zbora in razredom 

  
  

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Izkušnje 

ne 
f 96 76 75 68 52 367 

% 82,8 84,4 90,4 88,3 78,8 85,0 

da 
f 20 14 8 9 14 65 

% 17,2 15,6 9,6 11,7 21,2 15,0 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Največ učiteljev, ki imajo izkušnje z vodenjem pevskega zbora, poučuje v petem razredu 

(21,2 %), najmanj pa v tretjem razredu (9,6 %). 

Tabela 88: Struktura vzorca učiteljev med obiskovanjem glasbene šole in razredom 

      
Razred 

Skupaj 
prvi drugi tretji četrti peti 

Glasbena 

šola 

ne 
f 84 69 61 55 39 308 

% 72,4 76,7 73,5 71,4 59,1 71,3 

da 
f 32 21 22 22 27 124 

% 27,6 23,3 26,5 28,6 40,9 28,7 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zanimalo nas je tudi, ali so v raziskavi udeleženi učitelji razrednega pouka obiskovali 

glasbeno šolo. Skoraj tri desetine (28,7 %) jih je navedlo, da so glasbeno šolo obiskovali, 

največ med tistimi, ki poučujejo v petem razredu (40,9 %), v drugih razredih pa se ta delež 

giblje med 20 % in 30 %.  

Tabela 89: Število let glasbene šole – opisne statistike 

N 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 
Mediana Minimum Maksimum 

118 5,12 2,66 5 1 15 

Tisti učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo, so jo v povprečju 5,1 leta, sicer pa največ 15 let 

in najmanj 1 leto. Mediana znaša 5 let, standardni odklon pa 2,66. Največ učiteljev je v 

glasbeni šoli obiskovalo pouk klavirja (45,7 %), 18,1 % je igralo harmoniko, 10,3 % flavto, 

9,5 % kitaro, 8,6 % učiteljev pa je igralo dva ali več inštrumentov. 
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Tabela 90: Struktura vzorca učiteljev med spretnostjo igranja melodičnega inštrumenta in razredom 

    
 

Razred 
Skupaj 

prvi drugi tretji četrti peti 

Spretnost 

igranja 

melodičnega 

inštrumenta 

 

ne igram 
f 13 13 15 13 6 60 

% 11,2 14,4 18,1 16,9 9,1 13,9 

slabo igram 
f 51 30 33 16 18 148 

% 44,0 33,3 39,8 20,8 27,3 34,3 

srednje/se 

ne morem 
odločiti 

f 36 37 29 35 22 159 

% 31,0 41,1 34,9 45,5 33,3 36,8 

(zelo) dobro 

igram 

f 16 10 6 13 20 65 

% 13,8 11,1 7,2 16,9 30,3 15,0 

          Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Učitelji so se ocenili, kako dobro igrajo melodični inštrument: 13,9 % učiteljev ne igra 

nobenega melodičnega inštrumenta, 34,3 % jih igra slabo, 36,8 % jih meni, da igrajo srednje 

dobro, in 15,0 %, da dobro oz. zelo dobro. 

Dobre štiri desetine učiteljev (44,0 %) prvega razreda meni, da sicer znajo igrati neki 

melodični inštrument, vendar slabo. Delež tako (slabo) samoocenjenih učiteljev v višjih 

razredih nekoliko upada (najmanjši delež znaša 20,8 % v četrtem razredu). Delež tistih, ki so 

svoje igranje ocenili kot (zelo) dobro, je najmanjši med učitelji tretjega razreda (7,2 %), 

največji pa med učitelji petega razreda (30,3 %). 

Na podlagi podatkov ugotavljamo, da v raziskavo vključeni učitelji, ki poučujejo v 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, svojo spretnost igranja melodičnega inštrumenta ocenjujejo 

višje od učiteljev, ki poučujejo v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
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Tabela 91: Struktura vzorca učiteljev med usposobljenostjo za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi 

učenci in razredom 

      
Razred 

Skupaj 
prvi drugi tretji četrti peti 

Usposobljenost 

zelo 

dobro 

f 1 7 5 8 6 27 

% 0,9 7,8 6,0 10,4 9,1 6,3 

dobro 
f 55 42 35 29 36 197 

% 47,4 46,7 42,2 37,7 54,5 45,6 

delno 
f 48 35 34 31 15 163 

% 41,4 38,9 41,0 40,3 22,7 37,7 

(zelo) 

slabo 

f 12 6 9 9 9 45 

% 10,3 6,7 10,8 11,7 13,6 10,4 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6,3 % učiteljev meni, da so zelo dobro usposobljeni za prepoznavanje in delo z glasbeno 

talentiranimi učenci, največji delež je med učitelji četrtega (10,4 %) in petega razreda (9,1 %). 

Skoraj polovica (45,6 %) jih meni, da so dobro usposobljeni. Največji delež je med učitelji 

petega razreda (54,5 %) in najmanjši med učitelji četrtega razreda (37,7 %). 37,7 % učiteljev 

meni, da so delno usposobljeni, najmanjši delež le-teh je med tistimi, ki poučujejo v petem 

razredu. Dobra desetina učiteljev meni, da so (zelo) slabo usposobljeni za prepoznavanje in 

delo z glasbeno talentiranimi učenci; največ tako mislečih je v petem razredu (13,6 %), 

najmanj pa v drugem (6,7 %). 

Tabela 92: Struktura vzorca med številom glasbeno talentiranih učencev v oddelku in usposobljenostjo učiteljev 

za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci 

      
Usposobljenost 

Skupaj 
zelo dobro dobro delno (zelo) slabo  

Število 

glasbeno 

talentiranih 

učencev 

v oddelku 

eden 
f 5 31 36 13 85 

% 18,5 15,7 22,1 28,9 19,7 

dva 
f 4 52 39 13 108 

% 14,8 26,4 23,9 28,9 25,0 

trije 
f 7 56 53 11 127 

% 25,9 28,4 32,5 24,4 29,4 

štirje ali 

več 

f 11 58 35 8 112 

% 40,7 29,4 21,5 17,8 25,9 

Skupaj 
f 27 197 163 45 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2 12,300 

g 9 

p 0,195 
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Skoraj 30 % učiteljev, ne glede na svoje mnenje o stopnji usposobljenosti za prepoznavanje in 

delo z glasbeno talentiranimi učenci, je v svojem oddelku prepoznalo tri glasbeno talentirane 

učence, približno četrtina jih je prepoznala dva ali pa štiri ali več. Slaba petina učiteljev je v 

oddelku prepoznala enega glasbeno talentiranega učenca.  

Če število prepoznanih glasbeno talentiranih učencev povežemo s samooceno učiteljeve 

usposobljenosti za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci, vidimo, da so po 

svojem mnenju zelo dobro usposobljeni učitelji prepoznali v 40,7 % štiri ali več glasbeno 

talentiranih učencev in dobra četrtina med njimi tri glasbeno talentirane učence. Po svojem 

mnenju zelo slabo usposobljeni učitelji pa so prepoznali na splošno manj glasbeno talentiranih 

učencev: največ (28,9 %) enega ali dva ter najmanj (17,8 %) štiri ali več glasbeno talentiranih 

učencev. 

Povezanosti med številom prepoznanih glasbeno talentiranih učencev in usposobljenostjo 

učiteljev ne moremo potrditi kot statistično pomembne (χ
2
 = 12,300, p > 0,05). 

Tabela 93: Struktura vzorca med številom glasbeno talentiranih učencev v oddelku in razredom poučevanja 

      
Razred 

Skupaj 
prvi drugi tretji četrti peti 

Število 

glasbeno 

talentiranih 

učencev 

v oddelku 

eden 
f 20 20 17 19 9 85 

% 17,2 22,2 20,5 24,7 13,6 19,7 

dva 
f 28 20 17 18 25 108 

% 24,1 22,2 20,5 23,4 37,9 25,0 

trije 
f 41 24 29 23 10 127 

% 35,3 26,7 34,9 29,9 15,2 29,4 

štirje ali 

več 

f 27 26 20 17 22 112 

% 23,3 28,9 24,1 22,1 33,3 25,9 

Skupaj 
f 116 90 83 77 66 432 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2 17,940 

g 12 

p 0,117 

Primerjava podatkov po razredih nam pokaže, da so v prvem razredu najpogosteje (35,3 %) 

učitelji prepoznali tri glasbeno talentirane učence, v drugem razredu najpogosteje (28,9 %) 

štiri ali več učencev, v tretjem (34,9 %) in četrtem razredu (29,9 %) tri učence ter v petem 

razredu (33,3 %) štiri ali več učencev. 
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Največ glasbeno talentiranih učencev (štiri ali več) so učitelji prepoznali v petem razredu 

(33,3 %), najmanj (eden) pa jih je bilo prepoznanih prav tako v petem razredu (13,6 %). 

Povezanosti med številom prepoznanih glasbeno talentiranih učencev in razredom pa kljub tej 

razliki ne moremo potrditi kot statistično pomembne (χ
2
 = 17,940, p > 0,05). 
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PRILOGA 3: Vprašalnik 

 

ANONIMNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA 

Spoštovani, 

sem asistent za specialno didaktiko, podpodročje: glasba, na Pedagoški fakulteti UM in študent 

doktorskega študija Izobraževanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti UL. V svoji doktorski 

disertaciji želim s pričujočo raziskavo proučiti značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni 

stopnji osnovne šole. V imenu glasbeno talentiranih učencev, ki si zaslužijo našo pozornost, se Vam 

najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 
 

Bojan Kovačič 

Obkrožite črko pred odgovorom ali odgovor dopolnite. 

1. Razred, v katerem poučujete:  a)  prvi  b) drugi    c) tretji        d) četrti e) peti 

2. Koliko učencev je v oddelku, v katerem poučujete?   

a) do 10 b) od 11 do 16         c) od 17 do 22 d) 23 ali več 

3. Koliko let že poučujete? 

a)  od 0 do 5 let  b) od 6 do 11 let c) od 12 do 17 let d) 18 let ali več 

4. Stopnja vaše izobrazbe: a) višja  b) visoka 

5. Z delom, ki ga opravljate, ste:  

a) zelo zadovoljni      b) zadovoljni      c) delno zadovoljni      d) nezadovoljni       e) zelo 

nezadovoljni 

6. Imate izkušnje z vodenjem pevskega zbora? 

a) ne  b)   da – dopišite število let: _________ 

7. Ste obiskovali glasbeno šolo? 

a)    ne   b)   da – dopišite inštrument in število let: ____________________        ______ 

8. Ocenite svojo spretnost igranja melodičnega inštrumenta (klaviaure, kitara, flavta ...): 

   a)  ne igram     b) slabo igram     c) srednje/se ne morem odločiti d) dobro igram  e) zelo dobro igram 

9. Ocenite svojo usposobljenost za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci: 

a)  zelo dobro  b)  dobro c)  delno d)  slabo e)  zelo slabo 

10. Koliko učencev je po vašem mnenju glasbeno talentiranih v oddelku, v katerem poučujete? 

a)  nihče b)  eden c) dva  d) trije  e) štirje ali več:__ 

 

Zamislite si oz. nominirajte najbolj glasbeno talentiranega učenca v oddelku, v katerem poučujete. 

 

11. Obkrožite spol učenca, ki je po vašem mnenju najbolj glasbeno talentiran v vašem oddelku: 

a)   moški  b)  ženski 

12. Ocenite stopnjo glasbene talentiranosti nominiranega učenca/-ke: 

1)  blaga 2)  zmerna 3)  visoka 4)  izjemna 5)  ekstremna 

13. Vključenost nominiranega učenca/-ke v glasbene aktivnosti v šoli in/ali zunaj nje (obkrožite, 

dopolnite in/ali dopišite število let): 

– obiskovanje glasbene šole:              a) ne b) da –  dopišite število let: _______ 

– obiskovanje pevskega zbora:          a) ne b) da –  dopišite število let: _______ 
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14. V nadaljevanju boste s pomočjo 7-stopenjske lestvice ocenjevali značilnosti prej 

nominiranega najbolj glasbeno talentiranega učenca oz. učenke v vašem oddelku.  
                                                                                              

                                                         Obkrožite številko pod ustreznim odgovorom. 

 Kriteriji zelo 

podpovpr. 

srednje 

podpovpr. 

malo 

podpovpr. 

povpr. malo 

nadpovpr. 

srednje 

nadpovpr. 

zelo 

nadpovpr. 

G
la

sb
e
n

e 

 s
p

o
so

b
n

o
st

i 

ritmične sposobnosti  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

melodične sposobnosti  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

harmonske sposobnosti  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

izvajalske sposobnosti  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

sposobnosti poslušanja 

glasbe 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

gibalno-plesne sposobnosti  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

glasbeni spomin  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

G
la

sb
e
n

a
 

u
st

v
a

r
ja

ln
o

st
 

sposobnosti ustvarjanja 

ritma 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

sposobnosti ustvarjanja 

melodije 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

sposobnosti ritmične 

improvizacije 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

sposobnosti melodične 

improvizacije 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

izvirnost/originalnost 

(sposobnost odkrivanja in 

produciranja novih, 

nenavadnih in domiselnih, 

duhovitih in asociativno 

oddaljenih idej ali rešitev) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

fleksibilnost/prilagodljivost 
(zmožnost odkrivanja 

različnih, 

a hkrati primernih oz. 

smiselnih idej) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

fluentnost (sposobnost 

odkrivanja velikega števila 

rešitev) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

divergentno mišljenje 

(glasbena fantazija, 

domišljija) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

spontanost  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

eksperimentiranje  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

G
la

sb
e
n

a
 

iz
v
e
d

b
a

 

pevsko estetsko izražanje 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

inštrumentalno estetsko 

izražanje 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

gibalno-plesno estetsko 
izražanje 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

komunikacija z občinstvom 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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G
la

sb
e
n

o
 

z
n

a
n

je
 

glasbeno znanje, 

predpisano v učnem načrtu 

in pridobljeno pri pouku 

glasbe 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

glasbeno znanje, ki presega 

učni načrt za glasbeno 

vzgojo 

1 2 3 4 5 6 7 

G
la

sb
e
n

e
 

a
k

ti
v
n

o
st

i 

 

vključenost v neobvezne 

glasbene aktivnosti v 

okviru OŠ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

vključenost v glasbene 

aktivnosti zunaj OŠ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

N
e
g

la
sb

e
n

e
  

z
n

a
č
il

n
o

st
i 

 

motivacija 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

osredotočanje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

vztrajnost 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

pripravljenost za delo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

učenje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

interes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

poslušanje in upoštevanje 

navodil 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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PRILOGA 4: Raziskava učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega talenta 

 

Problem raziskave 

Temeljni problem raziskave je bil pridobiti vpogled v učiteljeve samoocene razumevanja 

kriterijev glasbenega talenta. Oblikovati je bilo treba merski instrumentarij, s katerim smo na 

podlagi učiteljevih samoocen preverili nivo razumevanja kriterijev glasbenega talenta, ki smo 

jih zatem uporabili v glavni raziskavi doktorske disertacije. Z raziskavo smo želeli prispevati 

argument o ustreznosti oz. primernosti uporabe nabora kriterijev za učitelje razrednega pouka. 

Cilji raziskave 

Zastavili smo si dva glavna cilja: 

1. proučiti nivo učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega talenta, 

2. proučiti latentno strukturo učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega talenta. 

Raziskovalna vprašanja 

RV1 Kakšen je nivo učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega talenta? 

RV2 Kakšna je latentna struktura učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega 

talenta? 

Hipoteze 

H1 Učiteljeve samoocene razumevanja kriterijev glasbenega talenta so visoke, in sicer v 

intervalu 4  M  5. 

H2 Latentna struktura učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev glasbenega talenta 

vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta in razporeditev 

kriterijev po področjih. 

Metode dela 

Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in multivariatno metodo. Podatke smo pridobili s 

kvantitativnim pristopom (Sagadin, 2009). 

Opis vzorca 

V vzorec raziskave smo vključili učitelje razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih šolah v 

Republiki Sloveniji, in sicer od 1. do 5. razreda. 
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Iz seznama šol, razporejenih po statističnih regijah in urejenih po abecednem vrstnem redu, ki 

smo ga pridobili od Ministrstva za šolstvo in šport RS, smo po načelu »vsaka četrta šola« 

izbrali vzorec šol. V slučajnostni, proporcionalni stratificirani vzorec smo vključili 111 

osnovnih šol, kar predstavlja 24,6 % vseh osnovnih šol. Odzvalo se je 63 šol oz. 56,8 %. V 

raziskavi je sodelovalo 338 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v oddelkih od 1. do 5. 

razreda. 

V nadaljevanju izpostavimo nekatere ključne ugotovitve strukture vzorca učiteljev (N = 338) 

in nominiranih učencev: 

– razred poučevanja: 23,4 % prvi, 25,7 % drugi, 22,8 % tretji, 16 % četrti, 12,1 % peti; 

– povprečno število učencev v oddelku: 19,3; 

– doba poučevanja: 6,8 % 04,9 leta, 15,1 % 59,9 leta, 16,6 % 1014,9 leta, 61,5 % 15 in 

več let; 

– število glasbeno talentiranih učencev v oddelku po mnenju učiteljev: 42,3 % trije, 32 % 

dva, 22,2 % eden, 3,6 % nič; 

– samoocena učiteljeve usposobljenosti za delo z glasbeno talentiranimi učenci: 1,5 % zelo 

slabo, 11,2 % slabo, 43,2 % delno, 39,3 % dobro, 4,7 % zelo dobro; 

– izkušnje z vodenjem pevskega zbora: 68 % nič, 23,7 % malo, 8,3 % veliko izkušenj; 

– obiskovanje glasbene šole: 61,8 % ne, 13 % manj kot 3 leta, 25,1 % več kot 3 leta; 

– učiteljeva samoocena spretnosti igranja melodičnega inštrumenta: 13,3 % ne igram, 51,2 % 

slabo, 32,2 % dobro, 3,3 % zelo dobro igram; 

– učiteljeva samoocena stopnje glasbene talentiranosti: 6,2 % nisem talentiran, 13,3 % blaga, 

61,8 % zmerna, 17,5 % visoka, 0,9 % izjemna, 0,3 % ekstremna talentiranost; 

– porazdelitev nominacij glasbeno najbolj talentiranega učenca v oddelku glede na spol: 69,8 

% deklic, 30,2 % dečkov; 

– porazdelitev ocen stopnje glasbene talentiranosti nominiranega učenca: 2,7 % blaga, 24 % 

zmerna, 58 % visoka, 13,9 % izjemna, 1,5 % ekstremna talentiranost. 

Merski instrumentarij 

Za potrebe raziskave smo oblikovali in uporabili vprašalnik (slika 11), ki smo ga sestavili 

sami. Kriteriji, uporabljeni v drugem delu vprašalnika, so bili vključeni v teze pričujoče 

doktorske disertacije in pozneje objavljeni v prispevku z naslovom Musical talent (Črčinovič 

Rozman in Kovačič, 2010). 
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Slika 11: Vprašalnik  I. del 
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Slika 12: Vprašalnik  II. del 
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Prvi del vprašalnika se nanaša na učitelje (razred poučevanja, število učencev v oddelku, doba 

poučevanja, mnenje o številu glasbeno talentiranih učencev v oddelku, samoocena 

usposobljenosti za prepoznavanje in delo z glasbeno talentiranimi učenci, izkušnje z 

vodenjem pevskega zbora, obiskovanje glasbene šole, samoocena spretnosti igranja 

melodičnega inštrumenta, samoocena stopnje glasbene talentiranosti) in nominirane glasbeno 

talentirane učence (spol, učenčeva stopnja glasbene talentiranosti). Vsa vprašanja so bila 

zaprtega tipa, razen vprašanja o številu učencev v oddelku. 

Drugi del vprašalnika vsebuje nabor 32 kriterijev glasbenega talenta. Za ocenjevanje 

razumljivosti kriterijev smo uporabili 5-stopenjsko lestvico (1  ne razumem, 5  razumem) 

Likertovega tipa. 

Vsebinska veljavnost nabora kriterijev temelji na obsežnem proučevanju literature. Ocenila 

sta jo dva eksperta. 

Zanesljivost uporabljene ocenjevalne lestvice smo preverili s Cronbachovim koeficientom . 

Za celotno ocenjevalno lestvico je Cronbachov koeficient  = 0,962. 

Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo. Glede na to, da prvi faktor pojasni 

47,334 % variance, kar je več od predpostavljene spodnje meje veljavnosti (20 %), 

ocenjujemo, da je inštrument veljaven. 

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi navodili. 

Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo od 1. februarja do 5. marca 2010. Vprašalniki so bili po pošti 

razposlani na 111 slovenskih osnovnih šol, izbranih enakomerno po statističnih regijah. Na 

vsako šolo je bilo poslanih 10 vprašalnikov (in ena povratna kuverta), skupaj 1110 

vprašalnikov. Podatkov o številu oddelkov na posamezni šoli nismo preverili. Pravilno 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo prejeli 338 (oz. 30,5 % vseh poslanih vprašalnikov). 

Odzvalo se je 63 osnovnih šol (oz. 56,8 %). Anketiranje je bilo anonimno. 
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Spremenljivke 

Seznam manifestnih spremenljivk: 

v1: ritmične sposobnosti 

v2: melodične sposobnosti 

v3: harmonske sposobnosti 

v4: pevske sposobnosti 

v5: poslušalske sposobnosti 

v6: ritmično-gibalne sposobnosti 

v7: zapomnitvene sposobnosti 

v8: sposobnosti ustvarjanja ritma 

v9: sposobnosti ustvarjanja melodije 

v10: sposobnosti ritmične improvizacije 

v11: sposobnosti melodične improvizacije 

v12: izvirnost/originalnost 

v13: fleksibilnost/prilagodljivost 

v14: fluentnost 

v15: divergentno mišljenje 

v16: spontanost 

v17: eksperimentiranje 

v18: pevsko estetsko izražanje 

v19: inštrumentalno estetsko izražanje 

v20: gibalno estetsko izražanje 

v21: komunikacija z občinstvom 

v22: glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

v23: glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 

v24: vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 

v25: vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 

v26: motivacija 

v27: osredotočanje 

v28: vztrajnost 

v29: pripravljenost za delo 

v30: učenje 
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v31: interes 

v32: poslušanje in upoštevanje navodil 

Statistična analiza 

Podatke smo analizirali z računalniškim programom oz. statističnim paketom SPSS, verzija 

15. Za predstavitev vzorca in spremenljivk smo naredili frekvenčne porazdelitve in opisne 

statistike (aritmetična sredina, mediana, modus, standardni odklon, koeficient asimetrije in 

koeficient sploščenosti, minimum, maksimum). Za preverjanje zanesljivosti merskega 

instrumenta smo uporabili Cronbachov koeficient in analizo glavnih komponent, s katero smo 

preverili tudi dimenzionalnost merskega instrumenta.  

Hipotezo 1 smo preverili na podlagi ocen povprečnih vrednosti. Hipotezo 2 smo preverili s 

faktorsko analizo. 

Rezultati 

Opisna statistika 

Tabela 94: Parametri opisne statistike za manifestne spremenljivke 

Spr. Kriteriji N M Me Mo σ KA KS Min Max 

v1 ritmične sposobnosti 338 4,57 5,00 5 0,642 –1,258 0,710 2 5 

v2 melodične sposobnosti 338 4,50 5,00 5 0,668 –1,039 0,137 2 5 

v3 harmonske sposobnosti 338 3,45 3,00 3 1,059 –0,305 –0,296 1 5 

v4 pevske sposobnosti 338 4,54 5,00 5 0,680 –1,301 0,810 2 5 

v5 poslušalske sposobnosti 338 4,61 5,00 5 0,583 –1,203 0,451 3 5 

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 338 4,56 5,00 5 0,610 –1,070 0,112 3 5 

v7 zapomnitvene sposobnosti 338 4,39 5,00 5 0,711 –0,878 0,037 2 5 

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 338 4,41 5,00 5 0,739 –1,144 1,096 1 5 

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 338 4,25 4,00 5 0,826 –0,821 –0,026 1 5 

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 338 4,26 4,00 5 0,821 –0,968 0,531 1 5 

v11 sposobnosti melodične improvizacije 338 4,11 4,00 4 0,847 –0,600 –0,453 2 5 

v12 izvirnost/originalnost 338 3,88 4,00 4 0,940 –0,509 –0,232 1 5 

v13 fleksibilnost/prilagodljivost 338 3,71 4,00 4 0,943 –0,460 –0,089 1 5 

v14 fluentnost 338 3,59 4,00 3 0,971 –0,283 –0,249 1 5 

v15 divergentno mišljenje 338 3,77 4,00 3 0,961 –0,316 –0,518 1 5 

v16 spontanost 338 4,13 4,00 4 0,829 –0,839 0,786 1 5 

v17 eksperimentiranje 338 4,03 4,00 4 0,911 –0,698 0,128 1 5 

v18 pevsko estetsko izražanje 338 4,29 4,00 5 0,819 –1,207 1,650 1 5 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 338 4,11 4,00 5 0,910 –0,837 0,127 1 5 

v20 gibalno estetsko izražanje 338 4,26 4,00 4 0,740 –0,672 –0,146 2 5 

v21 komunikacija z občinstvom 338 4,15 4,00 5 0,867 –0,792 0,152 1 5 
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v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 
338 4,51 5,00 5 0,699 –1,503 2,593 1 5 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt 

za glasbeno vzgojo 
338 3,98 4,00 4 0,918 –0,637 0,020 1 5 

v24 
vključenost v glasbene aktivnosti v 

okviru OŠ 
338 4,41 5,00 5 0,811 –1,136 0,291 2 5 

v25 
vključenost v glasbene aktivnosti 

zunaj OŠ 
338 4,22 5,00 5 1,043 –1,292 0,903 1 5 

v26 motivacija 338 4,52 5,00 5 0,645 –1,155 0,780 2 5 

v27 osredotočanje 338 4,19 4,00 5 0,839 –0,969 0,960 1 5 

v28 vztrajnost 338 4,53 5,00 5 0,640 –1,180 0,870 2 5 

v29 pripravljenost za delo 338 4,62 5,00 5 0,596 –1,396 1,323 2 5 

v30 učenje 338 4,50 5,00 5 0,627 –0,944 0,200 2 5 

v31 interes 338 4,55 5,00 5 0,615 –1,115 0,567 2 5 

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 338 4,63 5,00 5 0,613 –1,672 2,682 2 5 

Legenda za preglednico  

Spr. = spremenljivka; N = numerus; M = povprečna vrednost; Me = mediana; Mo = modus; σ = standardna 

deviacija; KA = koeficient asimetrije; KS = koeficient sploščenosti; Min = najnižja vrednost; Max = najvišja 

vrednost 

Povprečna vrednost vseh spremenljivk presega srednjo vrednost lestvice (3), kar pomeni, da 

so vse porazdeljene asimetrično v levo; to nam povedo tudi negativni koeficienti 

asimetričnosti. Pri kar dvaindvajsetih spremenljivkah je najpogostejša vrednost (modus) 5, pri 

sedmih spremenljivkah modus znaša 4, vrednost 3 zasledimo le pri treh spremenljivkah (v3 – 

harmonske sposobnosti, v14  fluentnost, v15  divergentno mišljenje). Največjo razpršenost 

(standardni odklon nad 1) imata spremenljivki v3 – harmonske sposobnosti in v25 – 

vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ. Najbolj sploščeno porazdelitev najdemo pri 

spremenljivkah v15 – divergentno mišljenje (glasbena fantazija, domišljija) in v11 – 

sposobnosti melodične improvizacije. Najbolj koničasto porazdelitev najdemo pri 

spremenljivkah v32 – poslušanje in upoštevanje navodil in v22 – glasbeno znanje, predpisano 

v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe. 

Le 6 spremenljivk ima povprečno vrednost pod 4, najnižja je pri spremenljivki v3 – 

harmonske sposobnosti, znaša 3,45. Pri 14 spremenljivkah povprečna vrednost znaša med 4 in 

4,5, pri 10 spremenljivkah je povprečna vrednost višja od 4,5. Skupna povprečna vrednost 

vseh kriterijev znaša 4,26, kar je dober rezultat. 

Na podlagi ocen povprečnih vrednosti lahko delno potrdimo hipotezo H1, ki pravi, da so 

učiteljeve samoocene razumevanja kriterijev glasbenega talenta visoke, in sicer v intervalu 4 
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 M  5. Ugotovili smo, da je pri 26 od 32 kriterijev povprečna ocena samoocen v intervalu 4 

 M  5. 

 

Faktorska analiza 

Tabela 95: Kolmogorov-Smirnov preizkus normalnosti porazdelitve 

 

 

 

 

N 

Parametri za 

normalno 

porazdelitev 

Kolmogorov-

Smirnov 

preizkus 

z 

p 

(dvo-

stranski 

preizkus) M σ 

v1 ritmične sposobnosti 338 4,57 0,642 7,276 0,000 

v2 melodične sposobnosti 338 4,50 0,668 6,727 0,000 

v3 harmonske sposobnosti 338 3,45 1,059 3,587 0,000 

v4 pevske sposobnosti 338 4,54 0,680 7,235 0,000 

v5 poslušalske sposobnosti 338 4,61 0,583 7,508 0,000 

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 338 4,56 0,610 7,133 0,000 

v7 zapomnitvene sposobnosti 338 4,39 0,711 5,866 0,000 

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 338 4,41 0,739 6,129 0,000 

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 338 4,25 0,826 5,330 0,000 

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 338 4,26 0,821 5,106 0,000 

v11 sposobnosti melodične improvizacije 338 4,11 0,847 4,308 0,000 

v12 izvirnost/originalnost  338 3,88 0,940 3,935 0,000 

v13 fleksibilnost/prilagodljivost  338 3,71 0,943 4,287 0,000 

v14 fluentnost 338 3,59 0,971 3,679 0,000 

v15 divergentno mišljenje 338 3,77 0,961 3,574 0,000 

v16 spontanost 338 4,13 0,829 4,372 0,000 

v17 eksperimentiranje 338 4,03 0,911 4,000 0,000 

v18 pevsko estetsko izražanje 338 4,29 0,819 5,192 0,000 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 338 4,11 0,910 4,385 0,000 

v20 gibalno estetsko izražanje 338 4,26 0,740 4,822 0,000 

v21 komunikacija z občinstvom 338 4,15 0,867 4,606 0,000 

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 
338 4,51 0,699 6,719 0,000 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno 

vzgojo 
338 3,98 0,918 3,949 0,000 

v24 vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 338 4,41 0,811 6,566 0,000 

v25 vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 338 4,22 1,043 5,821 0,000 

v26 motivacija 338 4,52 0,645 6,810 0,000 

v27 osredotočanje 338 4,19 0,839 4,507 0,000 

v28 vztrajnost 338 4,53 0,640 6,873 0,000 

v29 pripravljenost za delo 338 4,62 0,596 7,603 0,000 

v30 učenje 338 4,50 0,627 6,535 0,000 

v31 interes 338 4,55 0,615 6,985 0,000 

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 338 4,63 0,613 7,704 0,000 

 
Kolmogorov-Smirnov preizkus je statistično pomemben pri vseh spremenljivkah (p < 0,05), 

kar pomeni, da spremenljivke niso normalno porazdeljene. 
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Za vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora smo izdelali korelacijsko matriko 

(tabela 96, tabela 97). Vsi Pearsonovi koeficienti korelacije, ki so po vrednosti absolutno 

enaki ali večji od 0,165, so statistično pomembni. 

Tabela 96: Korelacijska matrika med manifestnimi spremenljivkami  1. del 

 

 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 

 

v1 1,000 0,761 0,391 0,544 0,536 0,535 0,425 0,599 0,567 0,542 0,499 0,463 0,413 0,367 0,382 0,361 

v2 0,761 1,000 0,386 0,683 0,561 0,485 0,489 0,579 0,657 0,548 0,593 0,408 0,342 0,314 0,329 0,309 

v3 0,391 0,386 1,000 0,296 0,326 0,267 0,336 0,298 0,312 0,410 0,406 0,532 0,596 0,526 0,489 0,492 

v4 0,544 0,683 0,296 1,000 0,628 0,491 0,492 0,513 0,545 0,452 0,532 0,377 0,344 0,270 0,290 0,293 

v5 0,536 0,561 0,326 0,628 1,000 0,628 0,584 0,515 0,490 0,486 0,456 0,433 0,452 0,374 0,376 0,410 

v6 0,535 0,485 0,267 0,491 0,628 1,000 0,594 0,588 0,499 0,513 0,452 0,435 0,383 0,324 0,371 0,369 

v7 0,425 0,489 0,336 0,492 0,584 0,594 1,000 0,544 0,558 0,511 0,508 0,488 0,470 0,394 0,391 0,414 

v8 0,599 0,579 0,298 0,513 0,515 0,588 0,544 1,000 0,775 0,688 0,622 0,508 0,463 0,389 0,413 0,340 

v9 0,567 0,657 0,312 0,545 0,490 0,499 0,558 0,775 1,000 0,676 0,748 0,559 0,495 0,420 0,469 0,446 

v10 0,542 0,548 0,410 0,452 0,486 0,513 0,511 0,688 0,676 1,000 0,850 0,583 0,569 0,478 0,478 0,475 

v11 0,499 0,593 0,406 0,532 0,456 0,452 0,508 0,622 0,748 0,850 1,000 0,606 0,557 0,486 0,520 0,487 

v12 0,463 0,408 0,532 0,377 0,433 0,435 0,488 0,508 0,559 0,583 0,606 1,000 0,753 0,682 0,675 0,640 

v13 0,413 0,342 0,596 0,344 0,452 0,383 0,470 0,463 0,495 0,569 0,557 0,753 1,000 0,730 0,690 0,693 

v14 0,367 0,314 0,526 0,270 0,374 0,324 0,394 0,389 0,420 0,478 0,486 0,682 0,730 1,000 0,750 0,666 

v15 0,382 0,329 0,489 0,290 0,376 0,371 0,391 0,413 0,469 0,478 0,520 0,675 0,690 0,750 1,000 0,744 

v16 0,361 0,309 0,492 0,293 0,410 0,369 0,414 0,340 0,446 0,475 0,487 0,640 0,693 0,666 0,744 1,000 

v17 0,316 0,278 0,478 0,280 0,352 0,344 0,371 0,361 0,416 0,414 0,426 0,590 0,666 0,651 0,716 0,812 

v18 0,327 0,416 0,394 0,448 0,489 0,329 0,516 0,402 0,543 0,517 0,564 0,524 0,552 0,422 0,466 0,579 

v19 0,412 0,457 0,432 0,460 0,456 0,381 0,498 0,440 0,567 0,526 0,600 0,595 0,591 0,488 0,500 0,584 

v20 0,348 0,341 0,339 0,328 0,378 0,454 0,485 0,428 0,465 0,475 0,455 0,467 0,528 0,417 0,458 0,546 

v21 0,273 0,326 0,355 0,333 0,370 0,372 0,491 0,370 0,373 0,441 0,421 0,470 0,482 0,458 0,412 0,493 

v22 0,402 0,385 0,289 0,333 0,446 0,337 0,429 0,430 0,495 0,389 0,430 0,447 0,432 0,377 0,381 0,385 

v23 0,379 0,353 0,405 0,353 0,337 0,283 0,361 0,370 0,468 0,349 0,438 0,486 0,505 0,474 0,523 0,452 

v24 0,431 0,471 0,252 0,492 0,424 0,414 0,445 0,442 0,506 0,380 0,435 0,469 0,387 0,368 0,359 0,391 

v25 0,353 0,335 0,242 0,336 0,294 0,321 0,327 0,339 0,423 0,321 0,382 0,481 0,401 0,387 0,427 0,417 

v26 0,329 0,351 0,282 0,315 0,419 0,426 0,432 0,384 0,412 0,319 0,353 0,418 0,397 0,380 0,422 0,424 

v27 0,294 0,316 0,392 0,232 0,398 0,346 0,454 0,339 0,394 0,356 0,359 0,469 0,522 0,506 0,480 0,516 

v28 0,392 0,413 0,379 0,320 0,464 0,394 0,461 0,461 0,461 0,413 0,420 0,497 0,488 0,451 0,477 0,509 

v29 0,340 0,381 0,336 0,287 0,458 0,404 0,430 0,407 0,439 0,373 0,361 0,457 0,452 0,418 0,438 0,483 

v30 0,379 0,418 0,355 0,320 0,471 0,404 0,492 0,416 0,458 0,346 0,369 0,465 0,432 0,429 0,426 0,420 

v31 0,397 0,394 0,322 0,310 0,436 0,391 0,389 0,417 0,447 0,326 0,348 0,428 0,445 0,417 0,408 0,467 

v32 0,329 0,334 0,259 0,320 0,466 0,407 0,393 0,359 0,403 0,339 0,343 0,411 0,399 0,365 0,370 0,443 
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Tabela 97: Korelacijska matrika med manifestnimi spremenljivkami  2. del 

 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 

 

v1 0,316 0,327 0,412 0,348 0,273 0,402 0,379 0,431 0,353 0,329 0,294 0,392 0,340 0,379 0,397 0,329 

v2 0,278 0,416 0,457 0,341 0,326 0,385 0,353 0,471 0,335 0,351 0,316 0,413 0,381 0,418 0,394 0,334 

v3 0,478 0,394 0,432 0,339 0,355 0,289 0,405 0,252 0,242 0,282 0,392 0,379 0,336 0,355 0,322 0,259 

v4 0,280 0,448 0,460 0,328 0,333 0,333 0,353 0,492 0,336 0,315 0,232 0,320 0,287 0,320 0,310 0,320 

v5 0,352 0,489 0,456 0,378 0,370 0,446 0,337 0,424 0,294 0,419 0,398 0,464 0,458 0,471 0,436 0,466 

v6 0,344 0,329 0,381 0,454 0,372 0,337 0,283 0,414 0,321 0,426 0,346 0,394 0,404 0,404 0,391 0,407 

v7 0,371 0,516 0,498 0,485 0,491 0,429 0,361 0,445 0,327 0,432 0,454 0,461 0,430 0,492 0,389 0,393 

v8 0,361 0,402 0,440 0,428 0,370 0,430 0,370 0,442 0,339 0,384 0,339 0,461 0,407 0,416 0,417 0,359 

v9 0,416 0,543 0,567 0,465 0,373 0,495 0,468 0,506 0,423 0,412 0,394 0,461 0,439 0,458 0,447 0,403 

v10 0,414 0,517 0,526 0,475 0,441 0,389 0,349 0,380 0,321 0,319 0,356 0,413 0,373 0,346 0,326 0,339 

v11 0,426 0,564 0,600 0,455 0,421 0,430 0,438 0,435 0,382 0,353 0,359 0,420 0,361 0,369 0,348 0,343 

v12 0,590 0,524 0,595 0,467 0,470 0,447 0,486 0,469 0,481 0,418 0,469 0,497 0,457 0,465 0,428 0,411 

v13 0,666 0,552 0,591 0,528 0,482 0,432 0,505 0,387 0,401 0,397 0,522 0,488 0,452 0,432 0,445 0,399 

v14 0,651 0,422 0,488 0,417 0,458 0,377 0,474 0,368 0,387 0,380 0,506 0,451 0,418 0,429 0,417 0,365 

v15 0,716 0,466 0,500 0,458 0,412 0,381 0,523 0,359 0,427 0,422 0,480 0,477 0,438 0,426 0,408 0,370 

v16 0,812 0,579 0,584 0,546 0,493 0,385 0,452 0,391 0,417 0,424 0,516 0,509 0,483 0,420 0,467 0,443 

v17 1,000 0,505 0,533 0,543 0,513 0,368 0,448 0,337 0,337 0,393 0,478 0,451 0,491 0,426 0,458 0,460 

v18 0,505 1,000 0,817 0,668 0,590 0,423 0,398 0,473 0,348 0,372 0,421 0,443 0,418 0,419 0,415 0,453 

v19 0,533 0,817 1,000 0,685 0,573 0,468 0,471 0,511 0,453 0,453 0,482 0,475 0,460 0,476 0,491 0,477 

v20 0,543 0,668 0,685 1,000 0,688 0,360 0,313 0,345 0,256 0,382 0,434 0,380 0,371 0,412 0,405 0,393 

v21 0,513 0,590 0,573 0,688 1,000 0,299 0,257 0,318 0,212 0,325 0,443 0,379 0,347 0,368 0,406 0,390 

v22 0,368 0,423 0,468 0,360 0,299 1,000 0,625 0,478 0,423 0,434 0,410 0,454 0,425 0,447 0,458 0,427 

v23 0,448 0,398 0,471 0,313 0,257 0,625 1,000 0,504 0,531 0,376 0,436 0,395 0,351 0,382 0,390 0,310 

v24 0,337 0,473 0,511 0,345 0,318 0,478 0,504 1,000 0,792 0,523 0,421 0,549 0,493 0,487 0,462 0,458 

v25 0,337 0,348 0,453 0,256 0,212 0,423 0,531 0,792 1,000 0,453 0,431 0,494 0,428 0,393 0,429 0,416 

v26 0,393 0,372 0,453 0,382 0,325 0,434 0,376 0,523 0,453 1,000 0,680 0,752 0,753 0,737 0,737 0,671 

v27 0,478 0,421 0,482 0,434 0,443 0,410 0,436 0,421 0,431 0,680 1,000 0,682 0,629 0,685 0,645 0,521 

v28 0,451 0,443 0,475 0,380 0,379 0,454 0,395 0,549 0,494 0,752 0,682 1,000 0,837 0,739 0,745 0,715 

v29 0,491 0,418 0,460 0,371 0,347 0,425 0,351 0,493 0,428 0,753 0,629 0,837 1,000 0,774 0,776 0,773 

v30 0,426 0,419 0,476 0,412 0,368 0,447 0,382 0,487 0,393 0,737 0,685 0,739 0,774 1,000 0,761 0,660 

v31 0,458 0,415 0,491 0,405 0,406 0,458 0,390 0,462 0,429 0,737 0,645 0,745 0,776 0,761 1,000 0,714 

v32 0,460 0,453 0,477 0,393 0,390 0,427 0,310 0,458 0,416 0,671 0,521 0,715 0,773 0,660 0,714 1,000 

 
Tabela 98: Cronbachov koeficient zanesljivosti 

Cronbachova 

alfa 

Število 

indikatorjev 

0,962 32 

 

Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa je izjemno visoka, kar pomeni, da so izbrani 

indikatorji zelo zanesljivi. 
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Z analizo glavnih komponent preverimo strukturo merskega instrumenta. 

Tabela 99: Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov test 

KMO test Bartlettov test 

0,941 
χ2 p 

9328,339 0,000 

 

Vrednost indeksa Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je 0,941, kar pomeni, da je vzorec primeren 

za faktorsko analizo. Bartlettov test sferičnosti je statistično pomemben, torej faktorski model 

pojasni dovolj variance spremenljivk. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske 

analize smiselna. 

Tabela 100: Kumunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

  

Spremenljivka 

začetne 

vrednosti 

ekstrahirane 

vrednosti 

h
2
 

v1 ritmične sposobnosti 1 0,672 

v2 melodične sposobnosti 1 0,719 

v3 harmonske sposobnosti 1 0,505 

v4 pevske sposobnosti 1 0,620 

v5 poslušalske sposobnosti 1 0,594 

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 1 0,574 

v7 zapomnitvene sposobnosti 1 0,570 

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 1 0,686 

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 1 0,708 

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 1 0,694 

v11 sposobnosti melodične improvizacije 1 0,697 

v12 izvirnost/originalnost 1 0,712 

v13 fleksibilnost/prilagodljivost 1 0,772 

v14 fluentnost 1 0,752 

v15 divergentno mišljenje 1 0,766 

v16 spontanost 1 0,754 

v17 eksperimentiranje 1 0,721 

v18 pevsko estetsko izražanje 1 0,799 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 1 0,791 

v20 gibalno estetsko izražanje 1 0,763 

v21 komunikacija z občinstvom 1 0,698 

v22 glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 1 0,515 

v23 glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 1 0,669 

v24 vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 1 0,782 

v25 vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 1 0,768 

v26 motivacija 1 0,773 

v27 osredotočanje 1 0,651 

v28 vztrajnost 1 0,807 

v29 pripravljenost za delo 1 0,838 

v30 učenje 1 0,775 

v31 interes 1 0,778 

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 1 0,707 
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Vrednost vseh kumunalitet spremenljivk je ustrezna, saj smo v faktorski model zajeli dovolj 

njihove variance. Najnižjo vrednost kumunalitete imata spremenljivki v3 – harmonske 

sposobnosti in v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku 

glasbe. Vrednost njunih kumunalitet znaša 0,505 oz. 0,515, kar je še sprejemljivo za nadaljnjo 

analizo. Kumunalitete pri drugih 30 spremenljivkah so višje od 0,570. 

Tabela 101: Začetne lastne vrednosti faktorjev, odstotek ekstrahirane lastne vrednosti, rotirane lastne vrednosti, 

odstotek pojasnjene variance faktorjev in kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev 

Kompo-

nente 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirane lastne vrednosti Rotirane lastne vrednosti 

Skupaj % 

variance 

Kumula- 

tiva % 

Skupaj % 

variance 

Kumula-

tiva % 

Skupaj % 

variance 

Kumula-

tiva % 

1 15,147 47,334 47,334 15,147 47,334 47,334 5,969 18,653 18,653 

2 2,575 8,047 55,381 2,575 8,047 55,381 5,598 17,494 36,147 

3 2,286 7,144 62,525 2,286 7,144 62,525 5,228 16,338 52,485 

4 1,437 4,489 67,014 1,437 4,489 67,014 3,138 9,807 62,292 

5 1,185 3,704 70,718 1,185 3,704 70,718 2,696 8,426 70,718 

6 0,893 2,792 73,509       

7 0,798 2,495 76,004       

8 0,763 2,385 78,389       

9 0,654 2,043 80,432       

10 0,598 1,870 82,302       

11 0,502 1,568 83,870       

12 0,439 1,373 85,243       

13 0,416 1,300 86,543       

14 0,406 1,270 87,813       

15 0,381 1,191 89,004       

16 0,341 1,065 90,069       

17 0,299 0,935 91,004       

18 0,294 0,919 91,923       

19 0,269 0,842 92,765       

20 0,258 0,805 93,570       

21 0,251 0,785 94,355       

22 0,237 0,741 95,096       

23 0,215 0,673 95,770       

24 0,208 0,649 96,419       

25 0,198 0,619 97,038       

26 0,174 0,543 97,580       

27 0,171 0,534 98,114       

28 0,143 0,447 98,562       

29 0,130 0,407 98,968       

30 0,129 0,402 99,371       

31 0,114 0,356 99,727       

32 0,087 0,273 100,000       

 

Faktorje smo ekstrahirali po Hottelingovi metodi glavnih komponent (Fulgosi, 1988). Število 

faktorjev smo določili po Kaiser-Guttmanovem kriteriju. Po kriteriju tam, kjer so lastne 

vrednosti nad 1 (Fulgosi, 1988), izberemo 5 faktorjev. Glede na Thurstonov kriterij, ki pravi, 



245 

 

da varianca ne sme biti pojasnjena z velikim številom faktorjev, je faktorjev v našem primeru 

primerno število. 

Iz tabele 101 torej razberemo, da je bilo ekstrahiranih 5 faktorjev, ki skupaj pojasnijo 70,718 

% variance sistema, kar je dober rezultat.  

Faktorsko matriko smo rotirali s pravokotno »varimax« rotacijo, da se delež pojasnjene 

variance po posameznih faktorjih porazdeli. Tako s prvim faktorjem pojasnimo 18,653 % 

variance, z drugim 17,494 %, s tretjim 16,338 %, s četrtim 9,807 % in s petim 8,426 %. 

Tabela 102: Strukturna matrika po »varimax« rotaciji 

Spremenljivka Faktor 

1 2 3 4 5 

v2 melodične sposobnosti 0,797     

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 0,753     

v1 ritmične sposobnosti 0,748     

v4 pevske sposobnosti 0,710     

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 0,693     

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 0,678  0,401   

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 0,657     

v11 sposobnosti melodične improvizacije 0,645     

v5 poslušalske sposobnosti 0,639     

v7 zapomnitvene sposobnosti 0,551     

v29 pripravljenost za delo  0,845    

v26 motivacija  0,808    

v31 interes  0,804    

v30 učenje  0,797    

v28 vztrajnost  0,791    

v32 poslušanje in upoštevanje navodil  0,760    

v27 osredotočanje  0,661    

v14 fluentnost   0,793   

v15 divergentno mišljenje   0,789   

v13 fleksibilnost/prilagodljivost   0,750   

v16 spontanost   0,718   

v17 eksperimentiranje   0,716   

v12 izvirnost/originalnost   0,663   

v3 harmonske sposobnosti   0,639   

v20 gibalno estetsko izražanje    0,753  

v18 pevsko estetsko izražanje    0,740  

v21 komunikacija z občinstvom    0,713  

v19 inštrumentalno estetsko izražanje    0,660  

v25 vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ     0,783 

v24 vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ     0,720 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno 

vzgojo 
  0,419  0,649 

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 
    0,519 
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Prvi faktor, ki pojasni 47,334 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se zmanjša na 18,653 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v2 – melodične sposobnosti 

 v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 

 v1 – ritmične sposobnosti 

 v4 – pevske sposobnosti 

 v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 

 v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 

 v6 – ritmično-gibalne sposobnosti 

 v11 – sposobnosti melodične improvizacije 

 v5 – poslušalske sposobnosti 

 v7 – zapomnitvene sposobnosti 

Vse variable so povezane z razumevanjem kriterijev, ki se navezujejo na sposobnosti, zato 

prvi faktor poimenujemo faktor razumevanja kriterijev glasbenih sposobnosti. 

Drugi faktor, ki pojasni 8,047 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 17,494 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v29 – pripravljenost za delo 

 v26 – motivacija 

 v31 – interes 

 v30 – učenje 

 v28 – vztrajnost 

 v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 

 v27 – osredotočanje 

Vse variable so povezane z razumevanjem kriterijev, ki se navezujejo na neglasbene 

značilnosti, zato drugi faktor imenujemo faktor razumevanja kriterijev neglasbenih 

značilnosti. 

Tretji faktor, ki pojasni 7,144 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 16,338 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v14 – fluentnost 

 v15 – divergentno mišljenje 

 v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 
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 v16 – spontanost 

 v17 – eksperimentiranje 

 v12 – izvirnost/originalnost 

 v3 – harmonske sposobnosti 

Vse variable, razen v3 – harmonske sposobnosti, ki spada med glasbene sposobnosti, se 

nanašajo na razumevanje kriterijev, ki so povezani z ustvarjalnostjo, zato tretji faktor 

imenujemo faktor razumevanja kriterijev glasbene ustvarjalnosti. 

Četrti faktor, ki pojasni 4,489 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 9,807 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v20 – gibalno estetsko izražanje 

 v18 – pevsko estetsko izražanje 

 v21 – komunikacija z občinstvom 

 v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 

Vse variable so povezane z razumevanjem kriterijev, ki se nanašajo na glasbeno izvedbo, zato 

četrti faktor imenujemo faktor razumevanja kriterijev glasbene izvedbe. 

Peti faktor, ki pojasni 3,704 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 8,426 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 

 v24 – vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 

 v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 

 v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

Variable so povezane z razumevanjem kriterijev glasbenih aktivnosti in glasbenim znanjem, 

zato peti faktor imenujemo faktor razumevanja kriterijev glasbenih aktivnosti in znanja. 

 

Ugotavljamo, da je faktorska struktura učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev skoraj 

identična s teoretično delitvijo področij glasbenega talenta in razporeditvijo kriterijev po 

področjih. Izjema je faktorska utež v3 – harmonske sposobnosti, ki spada v teoretični delitvi 

med glasbene sposobnosti, v faktorski strukturi pa se nahaja znotraj faktorja, ki smo ga 

poimenovali faktor razumevanja kriterijev glasbene ustvarjalnosti. Izpostavimo še, da 

področji glasbene aktivnosti in glasbeno znanje (in njima pripadajočimi kriteriji) v faktorski 
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strukturi predstavljata en, združen faktor, ki smo ga poimenovali faktor razumevanja kriterijev 

glasbenih aktivnosti in znanja, v teoretični delitvi pa gre za dve ločeni področji.  

Hipotezo H2, ki pravi, da latentna struktura učiteljevih samoocen razumevanja kriterijev 

glasbenega talenta vsebinsko dobro pokriva teoretično delitev področij glasbenega talenta in 

razporeditev kriterijev po področjih, lahko na osnovi dobljenih rezultatov potrdimo. 

 

Dodajmo še, da so bili podatki iz naše raziskave z dovoljenjem uporabljeni tudi pri izdelavi 

diplomske naloge (Sirk, 2010), v kateri je avtorica pod našim somentorstvom z uporabo 

Mann-Whitneyjevega preizkusa pokazala, da vzgojno-izobraževalno obdobje (prvo in drugo) 

in doba poučevanja (manj kot 10 let in 10 let ali več) nista dejavnika statistično pomembnih 

razlik v razumevanju skupin kriterijev glasbenega talenta. 
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PRILOGA 5: Preliminarna raziskava 

 

Namen in cilji 

Proučevanju učiteljevih samoocen razumevanja oblikovanih kriterijev glasbenega talenta je 

sledila verifikacija merskega instrumenta, ki smo ga oblikovali za potrebe glavne raziskave 

pričujoče doktorske disertacije.  

Z izvedeno preliminarno raziskavo smo želeli preizkusiti oblikovani merski instrumentarij, 

proučiti parametre opisne statistike ter preveriti konstruktno veljavnost in zanesljivost 

instrumentarija. 

Metode dela 

Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in multivariatno metodo. Podatke smo pridobili s 

kvantitativnim pristopom (Sagadin, 2009). 

Opis vzorca 

V vzorec raziskave smo vključili učitelje razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih šolah v 

Republiki Sloveniji, in sicer od 1. do 5. razreda. 

Iz seznama šol, razporejenih po statističnih regijah in urejenih po abecednem vrstnem redu, ki 

smo ga pridobili od Ministrstva za šolstvo in šport RS, smo po načelu »vsaka osma šola« 

izbrali vzorec šol. V slučajnostni, proporcionalni stratificirani vzorec smo vključili 57 

slovenskih osnovnih šol, kar predstavlja 12,6 % vseh osnovnih šol. Odzvalo se je 28 šol oz. 

49,1 %. V raziskavi je sodelovalo 151 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v oddelkih od 

1. do 5. razreda. 

V nadaljevanju izpostavimo nekatere ključne ugotovitve strukture vzorca učiteljev (N = 151) 

in nominiranih učencev: 

– razred poučevanja: 20,5 % prvi, 22,5 % drugi, 24,5 % tretji, 19,9 % četrti, 12,6 % peti; 

– povprečno število učencev v oddelku: 17,92; 

– število glasbeno talentiranih učencev v oddelku po mnenju učiteljev: 1,3 % nič, 14,6 % 

eden, 41,1 % dva, 43,0 % trije ali več; 
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– porazdelitev nominacij glasbeno najbolj talentiranega učenca v oddelku glede na spol: 64,9 

% deklic, 35,1 % dečkov; 

– porazdelitev ocen stopnje glasbene talentiranosti nominiranega učenca: 0,7 % blaga, 21,9 

% zmerna, 63,6 % visoka, 12,6 % izjemna, 1,3 % ekstremna talentiranost. 

Merski instrumentarij 

Uporabljen je bil vprašalnik (slika 13, slika 14), ki smo ga sestavili sami. Kriteriji, uporabljeni 

v drugem delu vprašalnika, so bili vključeni v doktorske teze pričujoče doktorske disertacije 

in pozneje objavljeni v prispevku z naslovom Musical talent (Črčinovič Rozman in Kovačič, 

2010). 

Slika 13: Vprašalnik – I. del 
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Slika 14: Vprašalnik – II. del 

 

Prvi del anonimnega vprašalnika poleg generalij (razred, število učencev v oddelku) in 

vprašanja o številu glasbeno talentiranih učencev v oddelku vsebuje tudi navodilo, na podlagi 

katerega učitelj izmed vseh učencev v oddelku, v katerem poučuje, nominira najbolj glasbeno 

talentiranega učenca oz. učenko, obkroži spol in navede stopnjo glasbene talentiranosti 
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nominiranega učenca oz. učenke. Vsa vprašanja so zaprtega tipa, razen vprašanje o številu 

učencev v oddelku. 

Drugi del vprašalnika vsebuje nabor 32 kriterijev glasbenega talenta. Uporabljena je 7-

stopenjska lestvica Likertovega tipa. 

Merske karakteristike 

Vsebinska veljavnost nabora kriterijev temelji na obsežnem proučevanju literature. Ocenila 

sta jo dva eksperta. 

Zanesljivost uporabljene ocenjevalne lestvice smo preverili s Cronbachovim koeficientom . 

Za celotno ocenjevalno lestvico je Cronbachov koeficient  = 0,966. 

Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo. Glede na to, da prvi faktor pojasni 

47,334 % variance oz. po varimax rotaciji 21,823 %, kar je več od predpostavljene spodnje 

meje veljavnosti (20 %), smo ocenili, da je inštrument veljaven. 

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi navodili. 

Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov za preliminarno raziskavo je potekalo od aprila do maja 2010. Vprašalniki 

so bili po pošti razposlani na 57 slovenskih osnovnih šol, izbranih enakomerno po statističnih 

regijah. Na vsako šolo je bilo poslanih 10 vprašalnikov (in ena povratna kuverta), skupaj 570 

vprašalnikov. Podatkov o številu oddelkov na posamezni šoli nismo preverili. Pravilno 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo prejeli 151. Anketiranje je bilo anonimno.  

Spremenljivke 

Seznam manifestnih spremenljivk: 

v1: ritmične sposobnosti 

v2: melodične sposobnosti 

v3: harmonske sposobnosti 

v4: pevske sposobnosti 

v5: poslušalske sposobnosti 

v6: ritmično-gibalne sposobnosti 
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v7: zapomnitvene sposobnosti 

v8: sposobnosti ustvarjanja ritma 

v9: sposobnosti ustvarjanja melodije 

v10: sposobnosti ritmične improvizacije 

v11: sposobnosti melodične improvizacije 

v12: izvirnost/originalnost 

v13: fleksibilnost/prilagodljivost 

v14: fluentnost 

v15: divergentno mišljenje 

v16: spontanost 

v17: eksperimentiranje 

v18: pevsko estetsko izražanje 

v19: inštrumentalno estetsko izražanje 

v20: gibalno estetsko izražanje 

v21: komunikacija z občinstvom 

v22: glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

v23: glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 

v24: vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 

v25: vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 

v26: motivacija 

v27: osredotočanje 

v28: vztrajnost 

v29: pripravljenost za delo 

v30: učenje 

v31: interes 

v32: poslušanje in upoštevanje navodil 

Statistična analiza 

Podatke smo analizirali z računalniškim programom oz. statističnim paketom SPSS, verzija 

15. Za predstavitev vzorca in spremenljivk smo naredili frekvenčne porazdelitve in opisne 

statistike (povprečna vrednost, mediana, modus, standardni odklon, koeficient asimetrije in 

koeficient sploščenosti, minimum, maksimum). Za preverjanje zanesljivosti merskega 
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instrumenta smo uporabili Cronbachov koeficient in analizo glavnih komponent, s katero smo 

preverili tudi dimenzionalnost merskega instrumenta.  

Rezultati 

Opisna statistika 

Tabela 103: Parametri opisne statistike za manifestne spremenljivke 

 

Spr. 
Kriteriji N Min Max M Me Mo σ σ

2
 KA KS  

v1 ritmične sposobnosti 151 3 7 5,61 5,00 6 0,902 0,813 –0,249 –0,421  

v2 melodične sposobnosti 151 3 7 5,68 6,00 6 0,890 0,792 –0,306 –0,316  

v3 harmonske sposobnosti 151 3 7 5,23 6,00 5 0,939 0,882 0,170 –0,739  

v4 pevske sposobnosti 151 2 7 5,70 6,00 6 1,013 1,027 –0,526 0,141  

v5 poslušalske sposobnosti 151 2 7 5,62 6,00 6 1,124 1,263 –0,639 –0,090  

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 151 3 7 5,54 6,00 6 1,038 1,077 –0,425 –0,379  

v7 zapomnitvene sposobnosti 151 2 7 5,85 5,00 6 1,018 1,037 –0,726 0,401  

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 151 3 7 5,57 5,00 6 0,920 0,847 –0,285 –0,507  

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 151 3 7 5,41 5,00 5 0,881 0,777 –0,138 –0,224  

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 151 3 7 5,48 5,00 5 0,937 0,878 –0,055 –0,653  

v11 sposobnosti melodične improvizacije 151 3 7 5,41 5,00 5 0,889 0,790 –0,158 –0,274  

v12 izvirnost/originalnost 151 3 7 5,31 5,00 6 1,008 1,016 0,054 –0,998  

v13 fleksibilnost/prilagodljivost 151 2 7 5,28 5,00 5 1,072 1,149 –0,280 –0,012  

v14 fluentnost 151 2 7 5,09 5,00 5 1,061 1,125 –0,017 –0,393  

v15 divergentno mišljenje 151 2 7 5,33 5,00 6 1,044 1,090 –0,201 –0,422  

v16 spontanost 151 3 7 5,40 6,00 5 0,980 0,961 0,034 –0,836  

v17 eksperimentiranje 151 3 7 5,25 5,00 6 0,981 0,963 –0,010 –0,876  

v18 pevsko estetsko izražanje 151 3 7 5,54 5,00 6 0,985 0,970 –0,206 –0,620  

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 151 3 7 5,46 5,00 6 0,985 0,970 –0,067 –0,843  

v20 gibalno estetsko izražanje 151 3 7 5,36 6,00 5 1,157 1,340 –0,148 –0,928  

v21 komunikacija z občinstvom 151 2 7 5,38 5,00 6 1,106 1,223 –0,134 –0,772  

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 
151 2 7 5,60 5,00 6 1,078 1,162 –0,527 –0,112  

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt 

za glasbeno vzgojo 
151 2 7 5,30 5,00 6 1,052 1,107 –0,290 –0,323  

v24 
vključenost v glasbene aktivnosti v 

okviru OŠ 
151 1 7 5,22 6,00 6 1,351 1,825 –0,619 0,346  

v25 
vključenost v glasbene aktivnosti 

zunaj OŠ 
151 1 7 4,84 6,00 6 1,701 2,895 –0,769 –0,146  

v26 motivacija 151 3 7 5,73 6,00 6 1,019 1,039 –0,427 –0,590  

v27 osredotočanje 151 3 7 5,52 6,00 6 1,142 1,305 –0,245 –1,008  

v28 vztrajnost 151 2 7 5,66 6,00 6 1,148 1,318 –0,700 0,140  

v29 pripravljenost za delo 151 1 7 5,74 6,00 6 1,147 1,316 –0,914 1,184  

v30 učenje 151 2 7 5,61 6,00 6 1,077 1,160 –0,596 0,314  

v31 interes 151 2 7 5,84 6,00 6 1,040 1,081 –0,721 0,245  

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 151 1 7 5,43 6,00 5 1,288 1,660 –0,735 0,412  

Legenda za preglednico: 

Spr. = spremenljivka; N = numerus; Min = najnižja vrednost; Max = najvišja vrednost; M = povprečna vrednost; 

Me = mediana; Mo = modus; σ = standardna deviacija; σ2 = varianca; KA = koeficient asimetrije; KS = 

koeficient sploščenosti 
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Povprečna vrednost vseh spremenljivk presega srednjo vrednost (4). Najnižjo povprečno 

vrednost ima spremenljivka v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ, in sicer 4,84. 

Povprečne vrednosti drugih spremenljivk se gibljejo med 5,09 (v14) in 5,85 (v7). 15 

spremenljivk ima povprečno vrednost višjo od 5,50. Rezultati kažejo na nadpovprečno 

izraženost vseh 32 značilnosti glasbeno talentiranih učencev. 

Pri kar triindvajsetih spremenljivkah je najpogostejša vrednost (modus) 6, pri drugih 

spremenljivkah modus znaša 5. 

Največjo razpršenost imata spremenljivki v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ in 

v24 – vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ. Najbolj sploščeno porazdelitev najdemo 

pri spremenljivkah v27 – osredotočanje in v12 – izvirnost/originalnost. Najbolj koničasto 

porazdelitev najdemo pri spremenljivki v29 – pripravljenost za delo. 

Faktorska analiza 

 

Tabela 104: Kolmogorov-Smirnov preizkus normalnosti porazdelitve 

   

 

 

N 

Parametri za 

normalno 

porazdelitev 

Kolmogorov-

Smirnov 

preizkus 

Z 

p 

(dvostranski 

preizkus) 

M σ 

v1 ritmične sposobnosti 151 5,61 0,902 2,914 0,000 

v2 melodične sposobnosti 151 5,68 0,890 2,976 0,000 

v3 harmonske sposobnosti 151 5,23 0,939 2,588 0,000 

v4 pevske sposobnosti 151 5,70 1,013 2,632 0,000 

v5 poslušalske sposobnosti 151 5,62 1,124 2,877 0,000 

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 151 5,54 1,038 2,811 0,000 

v7 zapomnitvene sposobnosti 151 5,85 1,018 2,724 0,000 

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 151 5,57 0,920 3,067 0,000 

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 151 5,41 0,881 2,651 0,000 

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 151 5,48 0,937 2,513 0,000 

v11 sposobnosti melodične improvizacije 151 5,41 0,889 2,661 0,000 

v12 izvirnost/originalnost 151 5,31 1,008 2,496 0,000 

v13 fleksibilnost/prilagodljivost 151 5,28 1,072 2,194 0,000 

v14 fluentnost 151 5,09 1,061 2,259 0,000 

v15 divergentno mišljenje 151 5,33 1,044 2,491 0,000 

v16 spontanost 151 5,40 0,980 2,463 0,000 

v17 eksperimentiranje 151 5,25 0,981 2,633 0,000 

v18 pevsko estetsko izražanje 151 5,54 0,985 2,562 0,000 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 151 5,46 0,985 2,503 0,000 

v20 gibalno estetsko izražanje 151 5,36 1,157 2,197 0,000 

v21 komunikacija z občinstvom 151 5,38 1,106 2,417 0,000 

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem 

načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 
151 5,60 1,078 2,731 0,000 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 
151 5,30 1,052 2,572 0,000 



256 

 

v24 
vključenost v glasbene aktivnosti v 

okviru OŠ 
151 5,22 1,351 2,238 0,000 

v25 
vključenost v glasbene aktivnosti zunaj 

OŠ 
151 4,84 1,701 2,488 0,000 

v26 motivacija 151 5,73 1,019 2,715 0,000 

v27 osredotočanje 151 5,52 1,142 2,462 0,000 

v28 vztrajnost 151 5,66 1,148 2,683 0,000 

v29 pripravljenost za delo 151 5,74 1,147 2,709 0,000 

v30 učenje 151 5,61 1,077 2,595 0,000 

v31 interes 151 5,84 1,040 2,740 0,000 

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 151 5,43 1,288 2,139 0,000 

 

Kolmogorov-Smirnov preizkus je statistično pomemben pri vseh spremenljivkah (p < 0,05), 

kar pomeni, da spremenljivke niso normalno porazdeljene. V nadaljevanju smo izvedli 

normalizacijo spremenljivk z metodo BLOM. 

Za vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora smo preverili korelacijsko matriko. 

Vsi Pearsonovi koeficienti korelacije so po vrednosti absolutno enaki ali večji od 0,165 in so 

statistično pomembni. 

Tabela 105: Cronbachov koeficient zanesljivosti pred normalizacijo 

Cronbachova 

alfa 

Število 

indikatorjev 

0,963 32 

Tabela 106: Cronbachov koeficient zanesljivosti po normalizaciji 

Cronbachova 

alfa 

Število 

indikatorjev 

0,966 32 

 

Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa je izjemno visoka, kar pomeni, da so izbrani 

indikatorji zelo zanesljivi. Po normalizaciji se je vrednost še nekoliko povečala in znaša 

0,966. 
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Z analizo glavnih komponent preverimo strukturo merskega instrumenta. 

Tabela 107: Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov test 

KMO test Bartlettov test 

0,930 
χ2 p 

4293,793 0,000 

 

Vrednost indeksa Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je 0,930, kar pomeni, da je vzorec primeren 

za faktorsko analizo. Bartlettov test sferičnosti je statistično pomemben, torej faktorski model 

pojasni dovolj variance spremenljivk. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske 

analize smiselna. 

Tabela 108: Kumunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

  

Spremenljivka 

začetne 

vrednosti 

ekstrahirane 

vrednosti 

h
2
 

v1 ritmične sposobnosti 1,000 0,730 

v2 melodične sposobnosti 1,000 0,705 

v3 harmonske sposobnosti 1,000 0,693 

v4 pevske sposobnosti 1,000 0,669 

v5 poslušalske sposobnosti 1,000 0,677 

v6 ritmično-gibalne sposobnosti 1,000 0,723 

v7 zapomnitvene sposobnosti 1,000 0,590 

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma 1,000 0,629 

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije 1,000 0,701 

v10 sposobnosti ritmične improvizacije 1,000 0,696 

v11 sposobnosti melodične improvizacije 1,000 0,684 

v12 izvirnost/originalnost 1,000 0,723 

v13 fleksibilnost/prilagodljivost 1,000 0,692 

v14 fluentnost 1,000 0,713 

v15 divergentno mišljenje 1,000 0,814 

v16 spontanost 1,000 0,689 

v17 eksperimentiranje 1,000 0,709 

v18 pevsko estetsko izražanje 1,000 0,551 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje 1,000 0,736 

v20 gibalno estetsko izražanje 1,000 0,826 

v21 komunikacija z občinstvom 1,000 0,728 

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 1,000 0,679 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt za 

glasbeno vzgojo 1,000 0,766 
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v24 vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 1,000 0,649 

v25 vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 1,000 0,703 

v26 motivacija 1,000 0,682 

v27 osredotočanje 1,000 0,776 

v28 vztrajnost 1,000 0,877 

v29 pripravljenost za delo 1,000 0,865 

v30 učenje 1,000 0,796 

v31 interes 1,000 0,750 

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 1,000 0,780 

 

Vrednost vseh kumunalitet spremenljivk je ustrezna, saj smo v faktorski model zajeli dovolj 

njihove variance. Najnižjo vrednost kumunalitete imata spremenljivki v18 – pevsko estetsko 

izražanje in v7 – zapomnitvene sposobnosti. Vrednost njunih kumunalitet znaša 0,551 oz. 

0,590, kar je sprejemljivo za nadaljnjo analizo. Kumunalitete pri drugih 30 spremenljivkah so 

višje od 0,649. 

Tabela 109: Začetne lastne vrednosti faktorjev, odstotek ekstrahirane lastne vrednosti, rotirane lastne vrednosti, 

odstotek pojasnjene variance faktorjev in kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev 

Kompo-

nente  

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirane lastne vrednosti Rotirane lastne vrednosti 

Skupaj % 

variance 

Kumula- 

tiva % 

Skupaj % 

variance 

Kumula-

tiva % 

Skupaj % 

variance 

Kumula-

tiva % 

1 15,807 49,398 49,398 15,807 49,398 49,398 6,983 21,823 21,823 

2 2,607 8,147 57,545 2,607 8,147 57,545 5,620 17,561 39,384 

3 1,852 5,789 63,334 1,852 5,789 63,334 4,956 15,488 54,872 

4 1,569 4,904 68,237 1,569 4,904 68,237 2,782 8,693 63,565 

5 1,166 3,643 71,881 1,166 3,643 71,881 2,661 8,316 71,881 

6 0,965 3,016 74,897       

7 0,753 2,354 77,251       

8 0,726 2,269 79,520       

9 0,618 1,931 81,451       

10 0,599 1,873 83,324       

11 0,484 1,513 84,837       

12 0,445 1,390 86,227       

13 0,416 1,301 87,528       

14 0,385 1,202 88,730       

15 0,359 1,122 89,852       

16 0,341 1,065 90,917       

17 0,324 1,012 91,929       
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18 0,290 0,907 92,836       

19 0,273 0,854 93,690       

20 0,260 0,811 94,501       

21 0,235 0,734 95,235       

22 0,210 0,658 95,893       

23 0,192 0,599 96,492       

24 0,183 0,572 97,064       

25 0,173 0,541 97,605       

26 0,163 0,508 98,113       

27 0,135 0,421 98,534       

28 0,118 0,369 98,903       

29 0,102 0,318 99,221       

30 0,092 0,287 99,508       

31 0,085 0,265 99,773       

32 0,073 0,227 100,000       

 

Faktorje smo ekstrahirali po Hottelingovi metodi glavnih komponent (Fulgosi, 1988). Število 

faktorjev smo določili po Kaiser-Guttmanovem kriteriju – če so lastne vrednosti nad 1 

(Fulgosi, 1988), izberemo 5 faktorjev. Glede na Thurstonov kriterij, ki pravi, da varianca ne 

sme biti pojasnjena z velikim številom faktorjev, je faktorjev v našem primeru primerno 

število. 

Iz tabele 109 razberemo, da je bilo ekstrahiranih 5 faktorjev, ki skupaj pojasnijo 71,881 % 

variance sistema, kar je dober rezultat. Faktorsko matriko smo rotirali s pravokotno 

»varimax« rotacijo, da se delež pojasnjene variance po posameznih faktorjih porazdeli. Tako s 

prvim faktorjem pojasnimo 21,823 % variance sistema, z drugim 17,561 %, s tretjim 15,488 

%, s četrtim 8,693 % in s petim faktorjem 8,316 % variance sistema. 
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Tabela 110: Strukturna matrika po pravokotni »varimax« rotaciji 

Spremenljivka Faktor 

1 2 3 4 5 

v29 pripravljenost za delo 0,869     

v28 vztrajnost 0,868     

v32 poslušanje in upoštevanje navodil 0,825     

v30 učenje 0,805     

v27 osredotočanje 0,791     

v31 interes 0,754     

v26 motivacija 0,673     

v5 poslušalske sposobnosti 0,629  0,471   

v22 
glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in 

pridobljeno pri pouku glasbe 
0,498    0,420 

v7 zapomnitvene sposobnosti 0,483 0,428    

v17 eksperimentiranje  0,811    

v15 divergentno mišljenje  0,792    

v12 izvirnost/originalnost  0,764    

v16 spontanost  0,699    

v13 fleksibilnost/prilagodljivost  0,663    

v14 fluentnost 0,501 0,635    

v9 sposobnosti ustvarjanja melodije  0,570 0,560   

v10 sposobnosti ritmične improvizacije  0,522 0,519   

v1 ritmične sposobnosti   0,762   

v4 pevske sposobnosti   0,754   

v2 melodične sposobnosti   0,753   

v3 harmonske sposobnosti   0,694   

v11 sposobnosti melodične improvizacije  0,517 0,549   

v8 sposobnosti ustvarjanja ritma  0,415 0,524   

v18 pevsko estetsko izražanje   0,476 0,424  

v20 gibalno estetsko izražanje    0,812  

v21 komunikacija z občinstvom    0,714  

v6 ritmično-gibalne sposobnosti   0,401 0,695  

v25 vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ     0,774 

v24 vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ    0,419 0,609 

v19 inštrumentalno estetsko izražanje  0,413   0,547 

v23 
glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno 

vzgojo 
0,488    0,543 

 

Prvi faktor, ki pojasni 49,398 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se zmanjša na 21,823 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v29 – pripravljenost za delo 

 v 28 – vztrajnost 

 v32 – poslušanje in upoštevanje navodil 

 v30 – učenje 
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 v27 – osredotočanje 

 v31 – interes 

 v26 – motivacija 

 v5 – poslušalske sposobnosti 

 v22 – glasbeno znanje, predpisano v učnem načrtu in pridobljeno pri pouku glasbe 

 v7 – zapomnitvene sposobnosti 

Drugi faktor, ki pojasni 8,147 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 17,561 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v17 – eksperimentiranje 

 v15 – divergentno mišljenje 

 v12 – izvirnost/originalnost 

 v16 – spontanost 

 v13 – fleksibilnost/prilagodljivost 

 v14 – fluentnost 

 v9 – sposobnosti ustvarjanja melodije 

 v10 – sposobnosti ritmične improvizacije 

Tretji faktor, ki pojasni 5,789 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 15,488 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v1 – ritmične sposobnosti 

 v4 – pevske sposobnosti 

 v2 – melodične sposobnosti 

 v3 – harmonske sposobnosti 

 v11 – sposobnosti melodične improvizacije 

 v8 – sposobnosti ustvarjanja ritma 

 v18 – pevsko estetsko izražanje 

Četrti faktor, ki pojasni 4,904 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 8,693 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v20 – gibalno estetsko izražanje 

 v21 – komunikacija z občinstvom 

 v6 – ritmično-gibalne sposobnosti 
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Peti faktor, ki pojasni 3,643 % variance sistema (po pravokotni rotaciji se poveča na 8,316 

%), je najbolj saturiran z naslednjimi variablami: 

 v25 – vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ 

 v24 – vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ 

 v19 – inštrumentalno estetsko izražanje 

 v23 – glasbeno znanje, ki presega učni načrt za glasbeno vzgojo 

 

 


