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»Glasba otroka čustveno bogati. Glasba otroka oblikuje. Glasba otroka 

pomirja, a tudi prava glasba tega sama od sebe ne zmore; zmore, če ima ob 

sebi predanega, iznajdljivega in ustvarjalnega posrednika, ki je vešč 
strokovnjak in ljubitelj glasbe« (Voglar, 1989, str. 34).  
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Izvleček 

       Disertacija obravnava ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvih letih osnovnošolskega izobraţevanja.  

 

V teoretičnem delu izpostavljamo vpliv zgodnjega poučevanja glasbene vzgoje na celostni 

razvoj otroka ter pomen kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje za razvoj učenčevih 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Z razvojnega vidika izpostavljamo naravnanost 

učencev do glasbene vzgoje v prvih letih šolanja, ki je zelo povezana z domačim okoljem 

in stališči staršev do glasbe kot umetnosti in nosilke kulture ter z njihovim vrednotenjem 

glasbene vzgoje. Poleg druţinskega okolja je tudi razredni učitelj tisti, ki mora poskrbeti, 

da se bo učenec intenzivno vključil v proces ustvarjalnega glasbenega učenja. Zaradi 

navedenega je z vidika kakovosti pomembno, da je glasbena ozaveščenost razrednih 

učiteljev, ki poučujejo predmet glasbena vzgoja, in tudi staršev, katerih otrok obiskuje 

razredno stopnjo osnovne šole, na visoki ravni. 

 

Kakovost glasbenega poučevanja povezujemo z učiteljevo strokovno in didaktično 

usposobljenostjo, z njegovo motivacijo za poučevanje glasbene vzgoje, visokim 

vrednotenjem glasbene vzgoje ter pozitivnimi stališči in odnosom do nje, s kakovostjo 

načrtovanih glasbenih vsebin, dejavnosti ter ustreznih glasbenih metod in novih pristopov 

glasbenega poučevanja. V zvezi s tem izpostavljamo pomen kulturno-umetnostne vzgoje, 

ki omogoča učencem stik s priznanimi umetniki z različnih glasbenih področij in z glasbo, 

s katero se srečujejo na različnih glasbenih prireditvah, v kulturno-umetniških ustanovah in 

v šolskem okolju ali pa ob aktivni udeleţbi v glasbenih delavnicah.  

 

Empirični del disertacije vključuje dvodelno raziskavo. V prvem, kvantitativnem delu 

raziskave, ugotavljamo  stanje ozaveščenosti slovenskih razrednih učiteljev o pomembnosti 

glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole ter ozaveščenost staršev o 

pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok. V raziskavo je bilo vključenih 234 

razrednih učiteljev in 367 staršev iz 40 osnovnih šol iz različnih slovenskih krajev. 

Naključno smo izbrali mestne in podeţelske osnovne šole po različnih slovenskih regijah. 
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Rezultati so pokazatelji stanja ozaveščenosti razrednih učiteljev in staršev o pomenu 

glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole v slovenskem prostoru.  

 

Glavne ugotovitve raziskave, vezane na razredne učitelje, so: da je glasbena ozaveščenost 

razrednih učiteljev, ki poučujejo na podeţelski osnovni šoli, nekoliko višja kot pri 

razrednih učiteljih, ki poučujejo v mestni šoli; da je glasbena ozaveščenost razrednih 

učiteljev višja pri tistih z daljšo delovno dobo (več kot 30 let) kot pri razrednih učiteljih s 

krajšo delovno dobo (manj kot 10 let; 10–20 let; 21–30 let); da je glasbena ozaveščenost 

razrednih učiteljev, ki imajo glasbeno izobrazbo (končana niţja glasbena šola; končana 

srednja glasbena šola), v povprečju višja kot pri razrednih učiteljih, ki nimajo glasbene 

izobrazbe; da je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev s končano univerzitetno 

izobrazbo višja kot pri razrednih učiteljih z drugačno izobrazbo (Pedagoška akademija – 

višješolski študijski program, magistrski študijski program 2. stopnje). Izsledki raziskave 

kaţejo, da starost razrednih učiteljev ne vpliva na njihovo glasbeno ozaveščenost, saj se v 

tem primeru statistično pomembne razlike ne kaţejo.  

 

Glavne ugotovitve raziskave, vezane na starše, so: da starost, izobrazba in glasbena 

izobrazba staršev vplivajo na njihovo glasbeno ozaveščenost. Izsledki raziskave kaţejo, da 

je glasbena ozaveščenost staršev, ki sodijo v najvišjo starostno kategorijo (več kot 50 let) 

višja v primerjavi s starši iz niţjih starostnih kategorij, v katere sodijo mlajši starši (manj 

kot 30 let, 30–40 let, 41–50 let); da je glasbena ozaveščenost staršev, ki imajo glasbeno 

izobrazbo (končana niţja glasbena šola, končana srednja glasbena šola) ali se kako drugače 

glasbeno udejstvujejo, v povprečju višja v primerjavi s starši, ki nimajo glasbene 

izobrazbe; da je glasbena ozaveščenost staršev, ki imajo univerzitetno izobrazbo, višja v 

primerjavi s starši z drugačno izobrazbo (srednja šola; visokošolski študijski program, 

magistrski študijski program 2. stopnje).  

 

Drugi kvantitativno-kvalitativni del raziskave je zasnovan kot kulturno-umetniški projekt, 

v katerega je bilo vključenih 84 učencev četrtih razredov treh osnovnih šol primorske 

regije. Projektno je bil izoblikovan model poučevanja glasbene vzgoje v četrtem razredu 

osnovne šole, ki je vključeval aktivno udeleţbo umetnikov z različnih glasbenih področij 

ter stik s kulturno-umetniškimi ustanovami v okviru glasbenega pouka. V vzorec smo 

vključili eno eksperimentalno skupino (E) in eno kontrolno skupino (K). Pred začetkom 
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izvajanja oblikovanega modela glasbenega poučevanja, smo v vseh štirih oddelkih četrtega 

razreda treh osnovnih šol (v eksperimentalni in kontrolni skupini) izpeljali začetno 

preverjanje znanja in anketni vprašalnik za merjenje učenčevega interesa za glasbo, 

priljubljenosti in vrednotenja predmeta glasbena vzgoja ter stališč do glasbene vzgoje in 

njihovega glasbenega znanja. Sledil je pričetek izvajanja oblikovanega modela poučevanja 

glasbene vzgoje, ki se je ob koncu šolskega zaključil. Takrat smo ponovno izpeljali končno 

preverjanje znanja ter anketni vprašalnik za učence eksperimentalne in kontrolne skupine. 

Ob začetku naslednjega šolskega leta, ko so učenci vstopili v peti razred, smo s ponovnim 

preverjanjem znanja preverili trajnost znanja učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine.  

 

Sklepne ugotovitve drugega dela raziskave med učenci so: da oblikovani model 

poučevanja glasbene vzgoje z aktivno udeleţbo priznanih umetnikov in stikom s kulturno-

umetniškimi ustanovami pri učencih eksperimentalne skupine vpliva na večji interes za 

glasbo, na večjo priljubljenost in višje vrednotenje predmeta glasbena vzgoja, na 

pozitivnejša stališča do glasbene vzgoje ter na boljše in trajnejše glasbeno znanje kot pri 

učencih kontrolne skupine. Ugotavljamo, da je kakovost glasbenega poučevanja obenem 

odvisna tudi od strokovno in didaktično usposobljenih razrednih učiteljev, ki so ustvarjalni, 

odprti za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov, so dobro obveščeni o 

ponudbi na področju kulturno-umetnostne vzgoje ter so pripravljeni sodelovati s 

predmetnim učiteljem glasbene vzgoje na osnovni šoli kot »notranjim« svetovalcem, 

usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene vzgoje. Menimo, da smo z uvajanjem novega 

pristopa poučevanja glasbene vzgoje razrednim učiteljem skozi kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje v povezovanju s kulturno-umetniškimi ustanovami in glasbenimi umetniki 

podali smernice za učinkovito uresničevanje ciljev glasbene vzgoje.  

 

KLJUČNE BESEDE 

osnovna šola, razredni učitelj, glasbena vzgoja, glasbena ozaveščenost, kulturno-umetnostna 

vzgoja, kulturno-umetniške ustanove
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Abstract 

       This dissertation discusses the awareness of class teachers and parents about the meaning 

of music education during the first years of primary education.  

 

In the theoretical part, the influence of early music education on the overall development 

of the child and the meaning of a quality music education on the development of the 

students’ musical abilities, skills and knowledge are emphasized. From the development 

perspective we expose the students’ attitude towards music education in the first years of 

schooling which is highly associated with the home environment and the parents’ attitude 

towards music as art and the bearer of culture as well as their appreciation of music 

education. Beside the family environment the class teacher is the person who must ensure 

that the student shall be intensively included in the process of creative music learning. 

Because of the abovementioned facts a high level of musical awareness of class teachers 

teaching the subject of music education and the parents whose child attends primary school 

at class level is important from the point of view of quality. 

 

The quality of music education is connected with the teachers’ professional and teaching 

skills, with their motivation to teach music education, high appreciation of music education 

and positive point of view and attitude towards it, with the quality of planned music 

contents, activities and corresponding musical methods and new approaches to teaching 

music. In this regard we focus on the meaning of the art and cultural education which 

enables the students to have contact with acclaimed artists from various fields of music, 

and with music which they encounter on various musical events, in cultural and art 

institutions and in the school environment or by actively participating in musical 

workshops.  

 

The empirical part of the dissertation includes a two-part research. In the first part, the 

quantitative part of the research we determine the state of the awareness of Slovenian class 

teachers on the importance of music education in the first and second triad of primary 

school as well as the awareness of parents on the meaning of music education on the 

overall development of children. 234 class teachers and 367 parents from 40 different 
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primary schools across Slovenia were included in the research. Urban and rural primary 

schools in different Slovenian regions were selected randomly. The results are the 

indicators of the state of the awareness of class teachers and parents on the meaning of 

music education in the first and second triad of primary school in Slovenia.  

 

The main findings of the research associated with class teachers are as follows: musical 

awareness of class teachers teaching at a rural primary school is slightly higher than in 

class teachers who teach at an urban school; musical awareness is higher in teachers who 

have more years of service (over 30 years) than in class teachers with fewer years of 

service (under 10 years; 10–20 years; 21–30 years); musical awareness of class teachers 

with music education (completed primary music school; completed secondary music 

school) is in average higher that in teachers without music education; musical awareness is 

higher in class teachers with completed university education than in those with a different 

type of education (Education Academy – post-secondary study programme, second cycle 

(master’s) study programme). The research findings show that the age of class teachers 

does not influence their musical awareness as there no statistically significant differences 

are shown in this case.  

 

The main findings of the research associated with the parents are as follows: age, education 

and music education of the parents influence their musical awareness. The research 

findings show that musical awareness of parents from the highest age category (over 50 

years of age) is higher from those of parents from lower age categories to which younger 

parents belong (under 30 years of age, 30–40 years, 41–50 years); musical awareness of 

parents with musical education (completed primary music school; completed secondary 

music school) or who are active in the field of music some other way is in average higher 

than the awareness of parents without music education; musical awareness of parents with 

university education is higher in comparison with parents with a different type of education 

(high school; post-secondary study programme, second cycle (master’s) study 

programme).  

 

The other quantitative-qualitative part of the research was designed as a cultural and art 

project which included 84 students from the fourth grade of three primary schools in the 

Primorska region. In a project, we designed a model for music education in the fourth 
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grade of primary schools involving active participation of artists from various fields of 

music and with contact with cultural and art institutions in the context of music education. 

The sample included one experimental group (E) and one control group (K). Before the 

launch of the designed model of music education, an initial test and a survey to measure 

the students’ interest for music, popularity and the appreciation of the subject of music 

education and the attitudes towards musical education and their knowledge on music was 

carried out in all four classes of the fourth grade of the three primary schools (in the 

experimental and control group). This was then followed by the launch of the designed 

model of music education which was concluded at the end of the school year. At that time, 

a final test and survey for the students in the experimental and the control group was 

carried out once more. At the start of the next school year when the students entered fifth 

grade the test was repeated to determine the durability of the knowledge of the students 

from the experimental and the control group.  

 

The conclusions from the second part of the research among the students are as follows: 

the designed model for music education with active participation of acclaimed artists and 

contact with cultural and art institutions impacted the students from the experimental group 

who showed more interest for music, more popularity and higher appreciation of the 

subject of music education, they had a more positive attitude towards music education, and 

had better and more durable knowledge of music than the students from the control group. 

We have found that the quality of music education at the same time also depends on the 

professional and educational qualifications of class teachers who are creative, open to team 

work and cooperation even outside the context of the school, are well informed about the 

offer in the field of art and cultural education, and are willing to cooperate with the 

specialist teacher for music education at the primary school as the “internal” consultant, 

guide and co-provider of musical education. We believe that by implementing a new 

approach to music education we have given class teachers guidelines to efficiently achieve 

the objectives of music education through quality music education by connecting with 

musicians and cultural and art institutions. 

 

KEYWORDS 

primary school, class teacher, music education, musical awareness, cultural and art 

education, cultural and art institutions 
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 1 

Uvod 

Vplivu glasbe na človekovo dušo so ţe v antiki pripisovali velik pomen. Učenje glasbe je 

bilo zanje med najpomembnejšimi dejavnostmi, ţal pa se je pomen glasbene vzgoje v 

današnjem času precej zmanjšal, tudi odnos do nje se je poslabšal, kar se odraţa v 

sodobnem šolskem kurikulumu (Costa-Giomi, 2004). Številne raziskave opozarjajo na 

neenakovrednost glasbene vzgoje v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti. V današnjem 

času ne moremo od vseh učencev pričakovati interesa in veselja za glasbeno udejstvovanje, 

motivacije za prepevanje, znanja igranja na različne inštrumente ter poustvarjanja 

obravnavanih glasbenih vsebin. Vzroki so verjetno povezani z akustičnimi draţljaji, ki 

onemogočajo aktiven odnos do glasbenih dejavnosti. Poleg navedenega se zapostavlja 

pomen učenčevega estetskega razvoja, kar lahko vpliva na površen odnos do glasbene 

vzgoje. Vzroke lahko poiščemo tudi v stereotipnih modelih in odsotnosti tovrstne 

komunikacije (Denac, 2002).  

 

Predmet glasbena vzgoja
1
 je v šoli velikokrat na obrobju učnih predmetov, čeprav ima v 

otrokovem razvojnem obdobju pomembno vlogo, saj ponuja moţnost socializacije, zabave, 

gibanja in ustvarjanja. V zvezi s tem izpostavljamo vlogo razrednih učiteljev, ki bi morali 

učencem pomagati pri iskanju odgovorov na vprašanja o svoji identiteti in prepoznavanju 

kakovostne glasbe.  

 

Leta predšolske vzgoje in prvo triletje osnovne šole so odločujoče obdobje za razvoj 

otrokovih glasbenih sposobnosti, ki so pogojene z dednostjo, okoljem in lastno aktivnostjo. 

Otrokove dispozicije se lahko ob glasbeni aktivnosti razvijejo v sposobnosti, na kar imata 

odločilen vpliv druţinsko in druţbeno okolje. Poleg navedenega je v tem obdobju 

pomembna spodbuda za glasbeno udejstvovanje, saj na ta način otroci ţe zelo zgodaj 

oblikujejo odnos do glasbene vzgoje in svoj interes za glasbo (Motte-Haber, 1990; 

McPherson, 2008).   

___________________________________ 

1
 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o osnovni šoli z dne 2. 11. 2011 uvaja novo poimenovanje 

predmeta glasbena umetnost, medtem ko je obstoječe poimenovanje učnega načrta glasbena vzgoja. V 

disertaciji uporabljamo termin glasbena vzgoja, saj govorimo o didaktičnih segmentih, ki so opredeljeni v 

učnem načrtu za glasbeno vzgojo in so relevantni za obravnavano tematiko. 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 
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Izsledki sodobnih raziskav dokazujejo, da glasbena vzgoja vpliva na celostno podobo 

vsakega posameznika, saj podpira otrokov čustveni, socialni, duhovni, telesni in estetski 

razvoj (Sicherl Kafol, 2001). Za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje je potreben 

celostni pristop in s tem ustrezna učiteljeva aktivnost, ki je zagotovilo za kakovostno delo 

v okviru pouka glasbene vzgoje. Pomanjkanje kakovostnih glasbenih vsebin, glasbenih 

dejavnosti, izkušenj in moţnosti glasbenega udejstvovanja lahko zavira glasbeni in tudi 

intelektualni razvoj učenca. Slednje se odraţa kasneje pri spoznavnem procesu in 

oblikovanju celostne učenčeve osebnosti (Gardner, 1995; Shapiro, 1998; Sicherl Kafol, 

2001; Denac, 2002). Kakovost glasbenega poučevanja je med drugim odvisna tudi od 

pravilne izbire učnih oblik ter splošnih in specifičnih glasbenih metod. Učni cilji so 

neposredno povezani z glasbenimi metodami, ki pogojujejo njihovo uspešno realizacijo. 

Glasbena vzgoja omogoča uporabo raznovrstnih metod in oblik dela. Zaradi narave 

glasbene vzgoje morajo te biti aktivne in prilagojene učenčevi razvojni stopnji (Oblak, 

1987; Gullaer, 2000; Rutkowski, 2003; Miller, 2004). 

 

V današnjem času je vključevanje sodobnih pristopov poučevanja v okvir vzgojno-

izobraţevalnega procesa vedno bolj aktualno. Za kakovostno načrtovanje pouka glasbene 

vzgoje mora učitelj poznati sodobne tehnike načrtovanja, splošne in operativne cilje, ki so 

v skladu z učnim načrtom, ter predznanje učencev. Načrtovanje glasbenega pouka mora 

zagotavljati optimalno uresničevanje predpisanega učnega načrta za glasbeno vzgojo, saj 

se lahko na ta način razredni učitelji izognejo nepotrebni improvizaciji in rutinskemu delu. 

To je pomembno tudi zaradi učiteljeve kompetentnosti, strokovnosti in laţje kontrole 

lastnega dela (Lešnik, 2009).  

 

Na področju kulture umetnosti je potrebno skrbeti za vsebine, namenjene osnovnošolcem. 

Prednostno podporo imajo kakovostni projekti in programi, ki zagotavljajo sodobne 

kulturne in pedagoške pristope, ter projekti, ki vključujejo tako vidik sprejemanja kulture 

kot ustvarjalni oziroma produktivni vidik. Strokovni delavci v osnovnih šolah nujno 

potrebujejo zbrano ponudbo kulturnih ustanov na enem mestu. Pri tem je ključno 

zagotoviti pregled kakovostne ponudbe z različnih področij kulture in glede na posamezne 

starostne stopnje. Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za šolstvo in šport sta v obdobju 
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2008–2011 začrtala akcijski načrt sodelovanja na tem področju ter vzpostavila mreţo 

sodelujočih partnerskih  vzgojno-izobraţevalnih in kulturnih ustanov s področja kulturne 

vzgoje (Nacionalni program za kulturo, 2008). Evropski parlament je sprejel sklep o 

umetnostni vzgoji v Evropski uniji (Evropski parlament, 2009). Ključna priporočila so, da 

naj bo umetnostna vzgoja obvezna na vseh ravneh šolanja; pri pouku o umetnostih naj se 

uporabljajo najnovejše informacijsko-komunikacijske tehnologije; poučevanje glasbene 

vzgoje morajo popestriti srečanja z umetniki in obiski kulturnih institucij. Sodelovanje 

poklicnih umetnikov pri umetnostni vzgoji priporočajo različne študije (Robinson, 1999; 

Sharp in Le Métais, 2000; Bamford 2006). Glavni razlogi, ki jih navajajo, so: izboljšanje 

kakovosti učenja in poučevanja umetnosti, spodbujanje k večji ustvarjalnosti, izboljšanje 

učiteljevega znanja in samozavesti ter zagotavljanje dostopa do široke palete kulturnih 

virov.  

 

Namen raziskave je preučiti dejansko stanje ozaveščenosti slovenskih razrednih učiteljev 

in staršev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok ter v praksi preizkusiti 

načrtovanje in izvajanje oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje.  

 

Oblikovani model poučevanja glasbene vzgoje bomo predstavili in izvedli v okviru 

rednega pouka glasbene vzgoje, in sicer v četrtem razredu osnovne šole. Raziskali bomo, 

če ta vpliva na oblikovanje pozitivnih stališč in odnosa učencev do glasbene vzgoje ter na 

učenčev interes, priljubljenost glasbenega predmeta in znanje pri njem. Pričakujemo, da 

bodo učenci z uvedbo novega modela poučevanja glasbene vzgoje od priznanih umetnikov 

pridobili glasbena strokovna znanja in nadgrajevali svoje glasbene sposobnosti in 

spretnosti. Predvidevamo, da bodo rezultati kvalitativne in kvantitativne raziskave 

razrednim učiteljem podali smernice za učinkovito uresničevanje ciljev glasbene vzgoje v 

sodelovanju s kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki. Poleg navedenega 

predpostavljamo, da bomo vplivali na ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o 

pomenu aktivnega kulturnega in umetniškega udejstvovanja. Menimo, da bo oblikovani 

model glasbenega pouka z vključevanjem umetnikov z različnih glasbenih področij in s 

sodelovanjem s kulturno-umetniškimi ustanovami zapolnil vrzel v poučevanju glasbene 

vzgoje, kar bo prispevalo k razvoju glasbene didaktike kot znanstvene discipline. 
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TEORETIČNI DEL 

1 GLASBA KOT UMETNOSTNI PREDMET 

Do danes se je izoblikovalo kar precej različic pojmovanja glasbe. Primarno izhodišče za 

vsako opredelitev glasbe je vsekakor stališče, prepričanje, védenje in mnenje 

posameznega avtorja. Kljub različnim pojmovanjem se večina avtorjev osredotoča na 

temeljno in enotno sporočilo glasbe, in sicer da je »glasba pomembna spremljevalka 

našega ţivljenja«. Večini današnje druţbe predstavlja glasba zabavo, nekaterim neko 

višjo duhovno kulturo, vsi pa jo uvrščajo v umetnost (Mihelčič, 2012). 

 

Glasba je v učnem načrtu za glasbeno vzgojo opredeljena kot nekakšen kulturni fenomen, 

ki ga človek potrebuje v vseh časih. Pri njem izraţa ţeljo po oblikovanem zvočnem 

okolju, zvočni komunikaciji in zvočni ustvarjalnosti. Vrednote glasbe so temelj za 

razumevanje glasbenih pojmov in pojavov, obenem pa učencem pripomorejo razumeti 

odnos sebe do drugih. Glasba je prav tako oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, 

misli in delovanje, zato učenci potrebujejo glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja. Umetnost glasbo opredeljuje kot glasbeno recepcijo (sprejemanje), 

produkcijo (ustvarjalnost), in reprodukcijo (poustvarjalnost) (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011).  

 

Glasbena vzgoja je samostojen učni predmet, ki v okviru osnovnošolskega izobraţevanja 

omogoča sistematičen in kontinuiran glasbeni razvoj učencev. Opredeljena je z 

glasbenimi dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki spodbujajo razvoj 

učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Poleg navednega skozi omenjene 

glasbene dejavnosti spodbujamo kompleksne ravni učnega odzivanja na čustveno-

motivacijskem in socialnem (afektivnem), spoznavnem (kognitivnem) in telesno-

gibalnem (psihomotoričnem) področju (Sicherl Kafol, 2015).  

 

V prvem triletju sta glasbeni vzgoji namenjeni dve učni uri, v četrtem in petem razredu 

ura in pol, v šestem razredu in v tretjem triletju pa le ena ura na teden. Na razredni in 

predmetni stopnji osnovne šole glasbena vzgoja v okviru različnih glasbeno-kulturnih 

prireditev učencem ponuja osnovne izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe.  
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V povezavi z glasbenimi dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja spodbuja 

sodelovanje v pevskih zborih, orkestrih, različnih glasbenih skupinah ter motivira za 

vseţivljenjsko izobraţevanje (Lešnik, 2009). V zvezi s tem poudarjamo pomembnost 

ukvarjanja z glasbo, saj spodbuja tiste ravni posameznikovega razvoja, ki pogosto 

ostajajo prezrte. Med slednje sodi ozaveščanje emocionalnega in socialnega ţivljenja kot 

preventiva pred čustveno neprilagojenostjo, depresivnostjo, agresijo, anksioznostjo, 

pomanjkanjem komunikacije itd.  (Boxill, 1989; Bruscia, 1991; Bunt, 1994; Pavlicevic, 

1997; Kuzma, 2003; Fratnik – Kobe, 2009).  

 

Dandanes ne moremo govoriti o »univerzalni glasbi«, lahko pa opredelimo, da je »glasba 

univerzalni jezik«. Določene univerzalne poteze in pojavne oblike glasbe pritegnejo 

poslušalca in nanj različno učinkujejo (Leon, 2010). »Glasba kot univerzalna govorica 

pomaga otroku vzpostaviti komunikacijo z okoljem, odraslimi in sovrstniki« (Borota idr., 

2006, str. 17). 

 

  »Za njeno razumevanje in ustvarjanje je potrebno poznati in uporabljati specifičen  

glasbeni jezik, ki se, v nasprotju z besednim jezikom, nanaša predvsem na notranja 

doţivetja« (Borota idr., 2006, str. 15). 

Slednje lahko razloţimo s treh temeljnih vidikov: 

I. »Glasba kot jezik ponuja raznovrstne glasbene vzorce, ki v neskončni mnoţici 

kombinacij razvijajo glasbeno predstavljivost in glasbeno mišljenje.« 

II. »Glasba kot otrokov doseţek, ki ga ne vrednotimo s kriteriji umetniške 

vrednosti, ampak ga cenimo kot doseţek otrokovega vedenja in ustvarjalnosti, 

ki je najpogosteje posledica globokega doţivljanja ali potrebe po izraţanju.« 

III. »Glasba kot umetnost, ki otroku pomeni vzvod za njegov estetski razvoj in 

doţivljanje umetnosti kot vrednote in tradicije svojega in drugih kulturnih 

okolij (Borota idr., 2006, str. 15).« 

 

Če ţelimo, da bo glasbena vzgoja uglašena z naravo glasbe kot umetnostnega področja in 

z novo kulturo učenja, mora spodbujati razvoj kritičnega in aktivnega odnosa do 

kulturnega in druţbenega okolja, v katerem učenec postopoma oblikuje svojo glasbeno 

identiteto. V današnjem času smo vedno bolj izpostavljeni zvočni nasičenosti, v kateri se  
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otroci in tudi starejši vedno teţje orientirajo. Zaradi tega je pomembno, da znamo 

selektivno izbirati glasbo za različne potrebe in namene ter razvijamo estetsko 

občutljivost. Glasbene funkcije so namreč zelo kompleksne; nekatere ostajajo na ravni 

razvedrila in zabave, druge pa na estetski ravni glasbe kot umetnosti presegajo pasiven 

odnos do nje in zahtevajo »celega človeka« (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Glasba kot način vzgoje in umetnostni predmet posameznika zajame celostno, saj podpira 

otrokov čustveni, socialni, duhovni, telesni in estetski razvoj, kar so dokazali izsledki 

sodobnih raziskav. Koncept celostne glasbene vzgoje vključuje glasbene dejavnosti 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. S tega vidika je potrebno v okviru šolskih in 

zunajšolskih glasbenih dejavnosti zagotoviti kakovostne in aktivne učne spodbude. S 

slednjimi učenci na zavedni ali nezavedni ravni zaznavajo raznolike glasbene prvine in 

doţivljajo zaupanje v lastne zmoţnosti ter zadovoljstvo nad procesom učenja. Pri tem je 

pomembno, da se učenec svobodno in ustvarjalno izraţa skozi različne načine glasbene 

komunikacije, ki vključujejo aktivno muziciranje. Kakovostno učno okolje tako 

»nagovarja« celostno osebnostno strukturo, ki vključuje čustveno-motivacijsko, 

spoznavno in telesno-gibalno odzivanje. Govorimo o celostni glasbeni vzgoji s temeljnim 

ciljem razvijanja pozitivnega odnosa do glasbe in njenih vrednot (Sicherl Kafol, 2001; 

Sicherl Kafol, 2015). 

1.1 POMEN GLASBENE VZGOJE ZA OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ  

Grki so ţe pred 2000 leti učenju glasbe pripisovali velik pomen. Glasba naj bi imela po 

njihovem mnenju pomemben vpliv na človekovo dušo, učenje glasbe pa je bilo zanje med 

najpomembnejšimi dejavnostmi. Odnos do glasbene vzgoje se je v današnjem času precej 

poslabšal njen pomen pa se je zmanjšal, kar se odraţa tudi v šolskem kurikulumu. 

Tehnološki razvoj je zanemaril vzgojni in vrednostni vidik, zaradi česar danes 

prevladujejo niţje vrednostne kategorije glasbene vzgoje, ki jih lahko sprejemamo brez 

večjega miselnega in doţivljajskega napora. Zaradi površnega odnosa do glasbenih 

vrednot se v našem okolju kaţe v povprečju nizka raven splošne glasbene kulture (Costa-

Giomi, 2004). 
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Če ţelimo glasbeni vzgoji zagotoviti ustrezno mesto v vzgojno-izobraţevalnem sistemu 

in obenem ustrezno funkcijo pri celostnem razvoju otrokove osebnosti, moramo k 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraţevalnega procesa glasbene vzgoje 

pristopiti sistematično (Denac, 2002).  

 

Leta predšolske vzgoje in prvo triletje osnovne šole so odločilna leta v razvoju glasbenih 

sposobnosti, ki so pogojene z dednostjo, okoljem in lastno aktivnostjo. Otrokove 

dispozicije se ob glasbeni aktivnosti lahko razvijejo v sposobnosti, na kar imata odločilen 

vpliv predvsem druţinsko in druţbeno okolje (Motte-Haber, 1990). Iz tega sledi, da se 

glasbene sposobnosti v ugodnih okoliščinah pojavijo veliko prej kot druge. Zavedati pa se 

moramo, da nekateri učenci realizirajo svoj glasbeni potencial šele po sistematičnem 

učenju glasbe v ustreznih ustanovah (Pangrčič, 2006).  

 

P. Pangrčič izpostavlja, če ţe v zgodnjem otroštvu vzbujamo in podpiramo otrokovo 

elementarno muzikaličnost, bo ta razvojna faza ostala vtisnjena v njegovi zavesti za vse 

ţivljenje. Skozi glasbene dejavnosti, ki vključujejo čute, mišljenje, pozornost, motoriko 

in obenem spodbujajo pozitivne občutke, se lahko kaţejo posebne otrokove zmoţnosti 

(Pangrčič, 2006).  

 

Glede pomena glasbene vzgoje za celostni razvoj otroka je bilo v preteklosti opravljenih 

kar nekaj raziskav. Slednje so vključevale tudi učence z učnimi teţavami. Ţe leta 1971 je 

bil dokazan vpliv glasbene vzgoje na razvoj učenčevih sposobnosti branja. Leto kasneje 

so ugotovili izboljšanje splošne učne storilnosti pri slabših učencih. V raziskavi, ki je bila 

opravljena leta 1974 na Madţarskem je bilo ugotovljeno, da lahko s pomočjo glasbenih 

dejavnosti doseţemo različna vedenja kot so motiviranost, pozornost in samostojnost pri 

reševanju nalog, te pa lahko prenesemo tudi na ostala področja otrokovega razvoja 

(Denac, 2011).  

 

V 70. letih je bilo na tem področju opravljenih še nekaj raziskav, ki so prinesle 

pomembne rezultate, ki pripomorejo razumeti pomen glasbe za celostni razvoj otroka. 

Wolf je predstavil glasbeni program z naslovom Učenje za učenje, ki je vključeval delo z 

učenci prvega triletja osnovne šole.   
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V raziskavo so bili zajeti učenci iz socialno manj razvitega okolja. Z glasbeno vzgojo 

pridobljena vedenja je prenesel v različne učne situacije. Učenci, ki so sodelovali v tem 

programu, so na področju branja, govora in matematike dosegli višje rezultate kot ostali 

učenci, ki omenjenega programa niso bili deleţni (Wolf, 1978).  

 

Leta 1985 je bila opravljena raziskava, ki je opozorila na določene sposobnosti in védenja 

učenja, na katere lahko vplivamo s pomočjo različnih glasbenih dejavnosti. Ugotovljeno 

je bilo, da prihaja do razlik med delom z učenci v skupini in delom s posamezniki. Pri 

delu s skupinami lahko pomembno vplivamo na sposobnost logičnega razvrščanja, 

namerne pozornosti, sposobnosti začetka in končanja določene dejavnosti, sposobnosti 

vodenja, socialnega vedenja in sposobnosti premagovati osamljenost ter se aktivno 

vključevati v skupino. Medtem pa pri delu s posamezniki pri njih razvijemo sposobnost 

namerne pozornosti, zmanjšanje agresije in laţje premagovanje strahu (Denac, 2012).  

 

Izredno zanimiva raziskava je bila opravljena v letih od 1985 do 1987 v Belgiji, pri kateri 

so ugotavljali vpliv glasbene vzgoje na posamezna področja učenčeve osebnosti. 

Poglobljen program takrat še glasbene vzgoje je vključeval eno do dve uri tega predmeta 

na teden. Pouk so vodile učiteljice glasbene vzgoje. Raziskava je v zaključku potrdila 

pozitivne vplive glasbene vzgoje na razvoj sposobnosti branja in socialnih vedenj (Dizier, 

1989).  

 

Glasbena vzgoja pomembno vpliva tudi na razvoj učenčeve čustvene stabilnosti, 

motivacije, samozavesti, uspešnosti učenja, inteligence in logičnega razmišljanja. Hkrati 

je glasba tudi sredstvo za sproščanje, omiljenje različnih nervoz, odpravljanje stresnih 

situacij in izboljšanje učenčevega počutja – Slika 1 (Slosar, 1995/a). 
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Slika 1.1: Splošen individualni razvoj otrok  

 

Vir: (Slosar, 1995/a, str. 45) 

 

Bastian je v svoji šestletni študiji dokazal, da glasba pomembno vpliva na razvoj 

inteligence. Spremljal je učence, stare od 6 do 12 let, in ugotovil, da je skupina učencev, 

ki se je intenzivneje ukvarjala z glasbo (npr. igranje na inštrument), ţe po štirih letih 

dosegla v povprečju bistveno višji inteligenčni kvocient v primerjavi s kontrolno skupino. 

Poleg navedenega je ugotovil, da so učenci, ki so se aktivno ukvarjali z glasbo, bolj 

napredovali v socialnih odnosih, imeli so boljšo koncentracijo, boljši splošni šolski 

uspeh, manj strahov, niso bili tako čustveno labilni in so se bolje odrezali pri glasbenih 

doseţkih ter kreativnosti (Bastian, 1998). 

 

Raziskavo o pomembnosti glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok sta pri nas opravljali 

B. Sicherl Kafol in O. Denac. Dokazali sta, da lahko z uresničevanjem celostne glasbene 

vzgoje učinkovito vplivamo ne samo na otrokov glasbeni razvoj, temveč tudi na celostno 

podobo, ki vključuje razvoj interesa, pozitivnih čustev, socialnih odnosov, pozornosti in 

motoričnih sposobnosti. S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbenih vsebin 

vplivamo torej na splošni, estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otrokove 

osebnosti (Sicherl Kafol, 2000; Denac, 2002). 
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B. Sicherl Kafol (2001) trdi, da procesi glasbenega učenja na afektivnem področju 

spodbujajo razvoj doţivljanja, pozornosti, sodelovanja, sproščenega in interakcijskega 

učenja, samozaupanja, pozitivne učne samopodobe, samoiniciativnosti, estetske 

občutljivosti in vrednotenja. Z glasbenimi izkušnjami afektivno-socialnega področja 

rastejo tudi učenčeve psihomotorične in kognitivne zmoţnosti. Razvoj gibalne 

sproščenosti, zavedanje telesa, orientacije v prostoru, gibalne spretnosti, koordinacije, 

gibalne komunikacije, gibalno-estetske občutljivosti in izraznosti pa vključujejo 

psihomotorični procesi.  

 

Ravno iz gibalnih in čustvenih izkušenj si učenec oblikuje še kognitivne zmoţnosti, ki 

vključujejo razvoj intuitivnosti in domišljije, miselnih strategij, učne samostojnosti, 

problemskega in ustvarjalnega mišljenja, kritičnega vrednotenja in ustvarjalne 

komunikacije na različnih ravneh izraţanja (Diagram 2.1).  

Slika 1.2: Struktura procesnih ciljev na prevladujočih področjih razvoja 

 

Vir: (Sicherl Kafol, 2001, str. 55) 

 

Iz izsledkov raziskave, s katero je B. Sicherl-Kafol v dveh oddelkih prvih razredov 

osnovne šole preverila mesto in vlogo glasbene vzgoje pri celostnem pouku, lahko 

sklepamo, da s celostno glasbeno vzgojojo učinkovito spodbujamo glasbeni in splošen 

otrokov razvoj (Sicherl Kafol, 2001).  
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S podobnimi raziskavami se v slovenskem prostoru ukvarja tudi K. Habe. Na podlagi 

številnih raziskav je ugotovila, da se začne vpliv glasbe na oblikovanje posameznika ţe 

zelo zgodaj, največji učinek pa ima v predšolskem obdobju, čeprav ti učinki ostanejo 

intenzivni tudi pozneje. K. Habe (2005) opredeli vplive glasbe na osebnost človeka ter v 

zvezi s tem njihove kognitivne in nekognitivne učinke. Pod kognitivne učinke umešča 

razvoj verbalnih, matematičnih, spominskih in prostorskih sposobnosti ter splošne 

inteligentnosti. Med nekognitivne po njenem mnenju sodijo predvsem razvoj samozavesti 

in čustvene inteligence. Na vseh omenjenih področjih naj bi glasba imela pomembne 

učinke za razvoj določenih spretnosti in veščin.  

2 STALIŠČA 

V slovarju slovenskega knjiţnega jezika so stališča definirana kot nekaj, kar določa 

kriterij za presojanje nečesa (SSKJ, 2015). Stališče v nasprotju z drugimi psihološkimi 

pojmi popolnejše zajema in prikazuje kompleksnost človekove duševnosti in njegovega 

vedenja. Ta pojem je uporaben za pojasnjevanje in predvidevanje človekovega ravnanja v 

zvezi z druţbeno pomembnimi pojavi in vprašanji. Nobena izmed osebnosti človeka ni 

toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena izmed  lastnosti ne vpliva tako močno 

na politična in kulturna dogajanja med ljudmi kot stališča. Ljudje torej ne prihajamo v 

medsebojne konflikte in sumničenja zaradi razlik v spominu, inteligentnosti in podobnih 

psihičnih lastnosti, ampak zaradi razlik v stališčih (Ule Nastran, 1992). Tako stališča 

usmerjajo naše početje v svetu in tudi obratno, spremembe v socialnem svetu se najprej 

odraţajo v naših stališčih, ki nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih 

oblik.  

 

Stališča povečujejo moţnost, da bomo ustrezno ravnali, vendar pa tega ne zagotavljajo. 

Med našim ravnanjem in stališči ni neposredne povezave, saj na naše ravnanje vplivajo 

tudi zgledi, navade in pritiski okolice ter moţnosti, ki jih imamo (Lango, 2011).  

 

Dandanes obstaja veliko znanstvenikov, ki dajejo pojmu stališče različne opredelitve. 

Mumel opredeljuje stališče kot pridobljeno tendenco, preko katere lahko reagiramo 

pozitivno ali negativno, in sicer proti osebam, objektom ali situacijam izven nas ter proti 

našim lastnim osebnostnim značilnostim, idejam ali postopkom (Mumel, 1999). 
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Z njim se strinjata tudi Musek in Pečjak, ki poudarjata, da so stališča nagnjenja 

posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na neko socialno dogajanje, ljudi 

in razmere. Stališča, ki jih oblikujemo do oseb, dogodkov ali pojavov, so nam 

pomembnejša. To so lahko stališča do znanih oseb, navad ali druţbenih pojavov. 

Običajno se oblikujejo ali spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov. Razlogi za 

oblikovanje in spreminjanje stališč so različni, nanje pa lahko vplivajo starši, učitelji, 

sovrstniki, prijatelji, sorodniki ali sodelavci. Seveda imajo pri tem velik vpliv tudi lastne 

izkušnje in razmišljanja (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Podobnega mišljenja so nekatere druge študije, ki pravijo, da je stališče vrednostna sodba 

o človeških preferencah, ki niso podprte z nikakršnimi utemeljitvami (Nizovskaya, 2006).  

Hawkins, Best in Coney menijo, da je stališče nekakšna trajna skupnost motivacijskih, 

emocionalnih, kognitivnih in perceptualnih procesov do določenih vidikov našega okolja 

(Hawkis, Best in Coney, 1995). B. Marentič-Poţarnik pa stališča opredeljuje kot trajnejše 

čustvene, miselne in vrednostne usmerjenosti do različnih predmetov, oseb, pojavov in 

dogodkov (Marentič-Poţarnik, 2000/b).  

 

Glede na navedene študije lahko na podlagi stališč merimo razlike med ljudmi, 

ugotavljamo različne psihološke procese in vpliv skupine na posameznika. Stališča se 

lahko oblikujejo ali prevzemajo preko druţbe, skupine ali preko osebnih izkušenj. Pri 

osebnih izkušnjah je pomembno, če so bile te pozitivne ali negativne, saj takšna stališča 

ostanejo posameznikova zelo dolgo in jih je teţko spremeniti (Moţina D. in Moţina S., 

1998). Določena negativna stališča so predsodki, ki so med ljudmi globoko zakoreninjeni 

in čustveno obarvani. Običajno nastajajo ob dolgoletnih stikih z določenimi 

informacijami, zgledi in še zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami (Marentič-Poţarnik, 

2000/b).  

 

Pomembno je, da so stališča usklajena s človekovim vedenjem, saj lahko preko njih do 

neke mere napovedujemo vedenje subjekta. V primeru, da se ljudje stališča naučijo ali ga 

pridobijo iz okolja, je moţno, da preko spreminjanja stališč takšna oseba sočasno vpliva 

tudi na vedenje drugih ljudi. Glede slednjega se pojavi teţava, saj so stališča zelo odporna 

na spremembe (Moţina D. in Moţina S., 1998). 
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Stališča se razlikujejo po smeri, moči in trajanju. Smer pomeni, da se z nečim strinjamo 

(smo za) ali nasprotujemo (smo proti), lahko pa nam je vseeno (smo neopredeljeni). Moč 

predstavlja našo odločenost. Za nekaterimi stališči lahko odločno stojimo in se zanje 

zavzemamo. Z vidika trajanja nas nekatera stališča spremljajo vse ţivljenje, druga se 

pojavljajo na novo. Velikokrat pa nas okoliščine pripeljejo do tega, da spremenimo 

nekdanja stališča in sprejmemo nova (Lango, 2011).   

 

Stališča bi lahko opisali tudi kot prepričanja, verovanja, mnenja in interese. Razlike med 

njimi so predvsem v komponentah, iz katerih je posamezno stališče sestavljeno (Musek in  

Pečjak, 2001). 

 

Glede na navedeno poznamo tri komponente stališč, in sicer: 

 kognitivna ali spoznavna komponenta, 

 čustvena ali emotivna komponenta, 

 vedenjska ali konativna komponenta. 

Kognitivna ali spoznavna komponenta so znanja, izkušnje, informacije, vedenja ter 

vrednostne sodbe in argumenti v zvezi z objektom stališč. Kognitivna komponenta tako 

predstavlja znanje in poznavanje situacij ter stvari, do katerih oseba oblikuje stališča. 

Najosnovnejša oblika kognitivnih elementov stališč so kategorije, s katerimi razvrščamo 

objekte v razrede. Če je objekt stališča človek, imenujemo kognitivno komponento 

stereotip, to je stališče, ki je zasnovano na nepreverjenih dejstvih, govoricah ali 

predsodkih (Musek in  Pečjak, 2001). 

 

Čustvena ali emotivna komponenta so pozitivna ali negativna čustva do objekta stališč. 

Izraţa se preko naklonjenosti, obţalovanja, sovraštva, jeze, privlačnosti, zaničevanja.  

 

Odziv na takšno stališče lahko nastane brez posebnih izkušenj ali informacij o objektu 

stališča, lahko pa nastane kot rezultat večkratnega ocenjevanja. Običajno je takšen odziv 

skladen s kognitivno komponento stališč (Mumel, 1999). Čustva lahko razdelimo na dva 

pola, pozitivna ali negativna in prav ta določajo smer stališča (Musek in  Pečjak, 2001). 
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Vedenjska ali konativna komponenta prikazuje pripravljenost za delovanje. Ima 

pomembno vlogo, saj je od te komponente odvisno, ali posameznik za določenim 

stališčem stoji in ali je za to stališče pripravljen kaj narediti (Musek in Pečjak, 2001). Kot 

pravi M. Ule Nastran, vedenjska komponenta vpliva na posameznika, da ta deluje na 

drugačen način na objekt stališča in tako, na primer, podpre tiste situacije, do katerih ima 

pozitivna stališča ter prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih so njegova stališča 

negativna (Ule Nastran, 1992).  

 

Komponente lahko delujejo tudi zelo usklajeno, čeprav za to ni posebej zapisanega 

pravila (Musek in Pečjak, 2001). Vzroke in razloge za nastanek stališč delimo v štiri 

skupine: 

 vrednostno-ekspresivna skupina, 

 prilagoditvena skupina, 

 spoznavna skupina, 

 obrambna skupina.  

Glavne lastnosti stališč so njihova smer, intenzivnost, akcijski vpliv, doslednost, trajnost, 

univerzalnost, konservativnost, resničnost, stereotipnost, praznoverje in sigurnost (prav 

tam). 

 

Pojem stališč je torej zelo kompleksen, zato jih po različnih merilih klasificiramo na tri 

področja, in sicer na: 

 splošnost ali posameznost, kar pomeni, da je za posameznika značilno osebno 

stališče, ki je odsev njegovih izkušenj in predstavlja njegov odnos do določenega 

predmeta, osebe ali situacije; 

 oblikovanje in izraţanje, kar pomeni, da se stališča oblikujejo na različnih 

področjih in so lahko politična, pedagoška, vzgojno-izobraţevalna in umetnostna; 

 utemeljenost, kar pomeni, da so stališča zasnovana na logičnih in razumljivih 

argumentih, izkušnjah ter znanju ali pa so zgolj plod čustvenih sodb brez 

argumentov (prav tam).  
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Stališča so pomembna zato, da lahko oseba opravlja določeno funkcijo, kar pomeni, da so 

nastala zaradi motivov te osebe. Dve različni osebi imata do istega objekta lahko enaka 

stališča, čeprav so njuna stališča nastala iz različnih razlogov (Allen, Hung in Wilson, 

2000). Izhajajoč iz tega dejstva bo pričujoča študija v empiričnem delu skušala prikazati 

dejansko stanje stališč staršev in razrednih učiteljev o pomenu glasbene vzgoje ter odkriti, 

kako so stališča nastala in katero funkcijo opravljajo.  

 

Avtorja Moţina D. in Moţina S. (1998) ločita štiri funkcije stališč, in sicer:  

 obrambno funkcijo, po kateri nekatera stališča sluţijo temu, da nas branijo pred 

trdnimi realnostmi ţivljenja in negativnimi spoznanji. To pomeni, da sluţijo 

obrambnemu mehanizmu; 

 kognitivno funkcijo, po kateri naj bi stališča pripomogla organizirati in 

strukturirati kaos, s katerim se vsakodnevno srečujemo. Pomaga nam klasificirati 

nove informacije in izkušnje; 

 prilagoditveno ali instrumentalno funkcijo, po kateri stališča pomagajo ljudem, da 

doseţejo ţelene cilje ali se izognejo nezaţelenim dogodkom; 

 vrednostno ali ekspresivno funkcijo, po kateri imajo ljudje potrebo po izraţanju 

tistih stališč, ki jim omogočajo posredovanje vrednostnih predstav o sebi.  

 

2.1 STALIŠČA STARŠEV DO GLASBENE VZGOJE IN NJIHOVA VLOGA 

PRI OTROKOVEM GLASBENEM RAZVOJU 

 Stališča staršev do glasbene vzgoje 2.1.1

Med dejavniki socikulturnega okolja izpostavljamo druţinsko, kulturno in širše druţbeno 

okolje, ki pomembno vplivajo na otrokov glasbeni in v širšem kontekstu tudi na njegov 

celostni razvoj. Razvojni vidik izpostavlja predvsem pomen druţinskega okolja, ki s 

pozitivno glasbeno naravnanostjo in zgledi v najzgodnjejši fazi otrokovega razvoja vpliva 

na njegove ţelje in interes za glasbeno udejstvovanje (Sicherl Kafol, 2015).  

Starši imajo izoblikovane lastne vidike o vzgoji svojih otrok in o tem, kakšne doseţke od 

njih pričakujejo. Svoje otroke socializirajo in jih pripravijo, da se lahko vključijo v  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
16 

 

druţbo. Z vrednotami, stališči in lastnimi prepričanji oblikujejo namene oziroma cilje, 

vezane na otroka. Socializacijski cilji staršev vplivajo na njihove navade in način vzgoje 

na glasbenem področju. S cilji in vzgojo pripomorejo otroku zadovoljiti najosnovnejše 

psihološke potrebe. Pomembno je, da se otroci čutijo dovolj sposobne nadzorovati svoje 

odločitve znotraj vzgojno-izobraţevalnega procesa; da čutijo močno vez med učiteljem in 

starši; da se počutijo varne v učnem okolju ter da uţivajo ob uspehu, ki se kaţe kot 

rezultat osebnega nagrajevanja ob glasbenih izkušnjah in njihovih doseţkih (McPherson, 

2008). 

 

V današnjem času druţba sprejema glasbo kot predmet, ki zahteva visoko notranjo 

vrednost, a k temu prišteva niţjo uporabno vrednost in izobrazbo. Starši lahko svojim 

otrokom priskrbijo glasbeno izobraţevanje v skladu s svojimi prepričanji, da bo otrok 

uţival in našel lastni interes za glasbo. Medtem pa v sebi še vedno ohranjajo mnenje, da 

glasbena vzgoja ni tako pomembna in uporabna za prihodnost, uspeh in razvoj v 

primerjavi z ostalimi učnimi predmeti (McPherson, 2008). V splošnem večina staršev 

namreč glasbo sprejema in vrednoti kot manj pomemben šolski predmet od ostalih, zato 

tudi ne pričakujejo, da bo njihov otrok na tem področju vlagal veliko ali enako truda kot 

na drugih predmetnih področjih (McPherson, 2008; Lyon, 2008). Večina staršev se 

strinja, da glasbena vzgoja v vzgojno-izobraţevalnem procesu otrok ni najpomembnejša, 

vendar je nujna za njihov razvoj in ţivljenje nasploh (Lyon, 2008).  

 

Razvojna psihologija otroka poudarja pomembno obdobje otroštva, ko je otrok najbolj 

dojemljiv za glasbo. Glasbeni vzgoji bi morali dajati veliko večji pomen ob zavedanju, da 

intenzivna glasbena vzgoja v zgodnji fazi otrokovega razvoja pomembno vpliva na 

njegovo osebnostno rast in s tem tudi na njegovo obnašanje v druţbi (Lešnik, 2009).  

 

Pozitivna stališča in odnos staršev do glasbene vzgoje ter njeno pozitivno vrednotenje so 

zelo pomembni dejavniki za otrokov glasbeni napredek in njegovo sprejemanje glasbene 

vzgoje v šoli kot pomembnega umetnostnega predmeta, kjer lahko razvije svoj talent. 

Starši so tisti, ki lahko otroka podpirajo in mu s tem omogočijo, da raziskuje zvok, 

posluša, se giba ob glasbi, igra na glasbila in ustvarja glasbo.  
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Starši svoja pričakovanja izoblikujejo v okviru kulturnih stereotipov in stremijo k 

dolgoročnim ciljem, ki so si jih zastavili za svojega otroka, kar pa je lahko v nasprotju z 

njegovim trenutnim interesom. S prenosom pričakovanj starši sočasno (neposredno preko 

verbalnih povratnih informacij in posredno preko podpore in spodbude) vplivajo na 

pričakovanja in uspešnost svojih otrok (McPherson, 2008).  

 

Ladics (1990 v Sicherl Kafol, 2001), Meyer/Old (1997 v prav tam), Weber (1997 v prav 

tam), Gunther (1998 v prav tam)  in Campbell (2004) so v  zadnjih desetletjih opravili 

raziskave o tem, na kakšen način glasbena dejavnost izboljšuje človekov način ţivljenja. 

Velika večina raziskav se je pri tem opirala na Mozartovo glasbo in pripeljala do 

zanimivih rezultatov. Omenjena glasba se je izkazala za fenomen, saj so raziskave 

potrdile, da izboljšuje poslušalčevo koncentracijo in krepi spretnosti pri učencih, ki imajo 

reden glasbeni pouk. Prav tako izboljša glasbene doseţke tistih učencev, ki redno pojejo, 

igrajo na inštrument ali obiskujejo glasbene prireditve. Z zavestno uporabo Mozartove 

glasbe se lahko starši naučijo komuniciranja s svojim otrokom. Na ta način izboljšajo 

otrokove jezikovne sposobnosti, izraţanje, njegovo branje, matematične in druge 

intelektualne sposobnosti. Predstavijo mu svoj pogled na širši svet in omogočijo otrokovo 

razumevanje glasbe ter mu pomagajo pri ustvarjanju lastne identitete.  

 

Tako staršem ni potrebno biti poklicni glasbenik, temveč je pomembno predvsem 

pojmovanje glasbe kot vrednote, pozitivno stališče do nje, veselje, ki ga imajo starši do 

glasbe, in kako to predstavijo svojemu otroku (Campbell, 2000).  

 

Izraţanje zadovoljstva pri glasbenem udejstvovanju ustvarja spodbudno in pozitivno 

okolje. Korelacije med odnosom staršev do glasbe ter njihovimi izkušnjami in glasbenimi 

aktivnostmi v druţinskem okolju so zelo pomembne. Spodbudno, ljubeče in ustvarjalno 

druţinsko okolje pozitivno vpliva na glasbeni razvoj otroka in obenem ustvarja močnejše 

vezi med druţinskimi člani. Bolj pogosto ko se bodo otroci v druţini glasbeno 

udejstvovali, bolj bodo sami dovzetni za tovrstne glasbene aktivnosti. Od okoljskih 

vplivov pa je odvisno, v kolikšni meri se bodo otrokove glasbene sposobnosti razvile 

(Lyon, 2008).  
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B. Sicherl Kafol prav tako opozarja, da je najpomembnejše okolje za glasbeni razvoj 

učencev druţinsko glasbeno udejstvovanje. Slednjega se starši zaradi prenapornega 

tempa današnjega ţivljenja premalo zavedajo. Številne raziskave so pokazale dejstvo, da 

je druţinsko okolje ključno za optimalen glasbeni razvoj učencev, pa tudi za njihov 

celostni razvoj (Sicherl Kafol, 2001). 

 Vloga staršev pri otrokovem glasbenem razvoju 2.1.2

»Začetki otrokovega glasbenega razvoja temeljijo na usvajanju glasbenih vzorcev iz 

okolja, v katerem ţivi, to pa so glasbeni vzorci, ki jih ponavadi sliši v druţinskem 

okolju.« (Borota idr., 2006, str. 18). 

 

Starši so običajno tisti, ki prvi odkrijejo, da je otrok za določeno področje nadarjen, 

obenem pa mu nudijo koristne informacije, ki so pomembne za njegov nadaljnji glasbeni 

razvoj. Otroku morajo postavljati dosegljive cilje, saj ga prenizke zahteve ne spodbujajo, 

previsoke pa ga lahko zmedejo. Nadvse pomemben je pogovor in način podajanja znanja 

(Gorše, 2007). Poleg navedenega morajo starši zagotoviti spodbudno in ljubeče okolje, v 

katerem so otroci izpostavljeni pozitivnim vplivom.  

 

Druţina se pogosto odzove pozitivno, kadar otrok izrazi radovednost in pripravljenost za 

izvajanje glasbenih dejavnosti. Uspešni starši podpirajo pozitivne zaznave sposobnosti in 

prilagodijo ali spremenijo svoja pričakovanja v skladu z otrokovimi potrebami, 

moţnostmi in odločitvami (McPherson, 2008). O. Denac opozarja, da ima na področju 

glasbene nadarjenosti pomembno vlogo tudi dednost. Glasbena nadarjenost naj bi se torej 

prenesla s starša na otroka in tako v ţivljenju na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti 

ne bi vplivalo nič več, saj bi bile te dane ţe ob rojstvu ali pa ne (Denac, 1994).  

 

V svoji študiji je podobno interpretacijo podala tudi H. de la Motte-Haber (1990), ki je 

otrokovo glasbeno nadarjenost razdelila glede na dedno zasnovo. Pri tem se je opirala na 

raziskavo Heackerja in Ziehena. V okviru raziskave je ugotavljala, kakšen vpliv imajo na 

glasbeno nadarjenost svojih otrok starši, ki posedujejo več glasbenega znanja in glasbenih 

sposobnosti. Izsledki raziskave so pokazali, da so glede na dedne zasnove staršev otroci,  
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ki imajo oba starša muzikalna, bolj glasbeno nadarjeni (muzikalni) v primerjavi z otroki, 

katerih starši so nemuzikalni ali pa je muzikalen le eden od staršev (Motte-Habber, 1990).  

 

Psihologa (Moog, 1976; Motte-Habber, 1990), ki sta preučevala otrokov glasbeni razvoj, 

poudarjata, da glasbene sposobnosti pri otrocih opazimo pred drugimi sposobnostmi. V 

zvezi s tem izpostavljata, da prve pojavne oblike glasbenih sposobnosti niso odvisne 

samo od glasbenih dispozicij, temveč tudi od okolja, v katerem otrok ţivi. Poleg tega pa 

mnogi otroci razvijejo svoj glasbeni potencial šele v procesu sistematičnega in 

kontinuiranega glasbenega pouka.  

 

Druţinsko glasbeno okolje zajema glasbene izkušnje staršev, njihove sposobnosti in 

glasbene dejavnosti v domačem okolju. Slednje se navezujejo na glasbeno sodelovanje in 

razne tovrstne aktivnosti med druţinskimi člani. Izkušnje staršev so pomemben sestavni 

del druţinskega glasbenega okolja, saj se tako tudi starši zavedajo, kakšen pomen ima 

glasbena vzgoja in kako vpliva na otroka (Lyon, 2008). 

 

Pomembna vloga staršev je ta, da otroku ţe v predšolskem obdobju berejo pesmi, 

predvajajo glasbene pravljice, ga spodbujajo, da pesmi obnavlja in ob tem tudi zapleše. 

Pri izbiri pesmi naj starši izbirajo predvsem tiste, ki se nanašajo na različne vsakodnevne 

aktivnosti, s katerimi se otrok srečuje. Kasneje v šolskem obdobju velja izpostaviti, da je  

pomembno, da starši s svojimi otroci redno obiskujejo različne glasbene prireditve, 

koncerte in kulturna srečanja ter se o slednjem doma pogovorijo ter izmenjajo svoja 

mnenja in doţivljanja. Na ta način starši veliko prispevajo k razvoju otrokovega interesa 

za glasbo. Prav tako je pomembno sodelovanje staršev z glasbenimi pedagogi v osnovni 

ali glasbeni šoli, če slednjo otrok obiskuje (Cutietta, 2001).  

 

Na psihološko funkcioniranje otroka močno vplivajo socializacijski procesi v okviru 

druţine, ki imajo pomemben učinek na doseţke, razpoloţenje, razumevanje in vedenje 

otrok. Poleg drugih dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj, je druţinsko okolje v 

zgodnjem glasbenem razvoju odločilnega pomena. Ţe v zgodnjih letih otroci v interakciji 

s starši skozi različne vzorce vedenja, prepričanj in pričakovanj razvijejo zmoţnosti za  
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kasnejše glasbeno izobraţevanje. Starši so do otroka kritični na vseh področjih 

izobraţevanja, tudi na področju glasbene vzgoje (McPherson, 2008).  

 

Stabilna in strukturirana druţina pomembno prispeva k ohranjanju motivacije otrok za 

glasbeno udejstvovanje. Starši brez glasbenih izkušenj ne dajejo veliko poudarka glasbeni 

dovršenosti svojih otrok. Zaradi slednjega ob otrokovih doseţkih stopnjujejo njegov 

občutek samospoštovanja preko pohvale. Sporno je dejstvo, da glasbeno izkušeni starši 

predstavljajo pomembne dejavnike, ki naj bi jih otroci zaznali kot nedosegljive. V tem 

primeru se otrok počuti neizkušenega in obenem nemočnega v primerjavi s starši in 

zaradi navedenega ne vztraja pri glasbenem učenju (Davidson, 1996). 

 

»Vzgoja otroka je tesno povezana z njegovo emocionalno navezanostjo na celotno 

druţinsko okolje. Otrok prevzema glasbene navade v druţini, kot so: petje, poslušanje 

glasbe, rajanje … Kar je všeč staršem, bo sčasoma všeč tudi otroku. Njegova bliţnja 

okolica je vzor in hkrati spodbuda« (Demšar, 1994, str. 83). 

 

Vsekakor ni sprejemljivo, da otroku vsiljujemo lastno glasbeno predstavljivost, doţivetje 

ter interpretacijo glasbenih vsebin. Na ta način otroku oteţujemo in omejujemo poti do 

lastne predstavljivosti, ustvarjalnosti in razumevanja pojavov (Borota idr., 2006). 

Kakršnokoli glasbeno udejstvovanje otroka skupaj s starši je močna in spodbudna 

popotnica za njegovo nadaljnje samoizraţanje ter ustvarjalno in zadovoljujoče ţivljenje 

na vseh področjih. Otrok spozna, »… da je glasba, tako tista, ki jo ustvarja, kot tista, ki jo 

posluša, lahko njegova zaupna prijateljica vse ţivljenje« (Campbell, 2004, str. 257).  

 

2.2 STALIŠČA RAZREDNIH UČITELJEV DO GLASBENE VZGOJE  IN 

NJIHOVA VLOGA 

 Stališča razrednih učiteljev do glasbene vzgoje 2.2.1

Glasbena vzgoja je v šoli velikokrat na obrobju šolskih predmetov, čeprav ima v ţivljenju 

otrok pomembno vlogo, saj ponuja moţnosti socializacije, uţivanja, zabave, gibanja. V 

postmoderni druţbi imata pomembno vlogo popularna in zabavna glasba. Kljub 

glasbenim smernicam različnih medijev, se učenci pogosto podrejajo okusu, ki ga določa  
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trenutna glasbena industrija. Razlogi in odgovori na vprašanje, zakaj se učenci na trg 

zabavne industrije ne odzivajo kritično, so tako v druţinski vzgoji kot tudi v vzgojno-

izobraţevalnem sistemu. Zaradi slednjega bi bilo potrebno v procesu splošnega in 

glasbenega razvoja pri učencih spodbujati in oblikovati kritičen odnos do trivialne glasbe.  

V tem kontekstu izpostavljamo vlogo razrednih učiteljev, ki bi morali učencem pomagati 

pri iskanju odgovorov na vprašanja o svoji identiteti in hkrati pri prepoznavanju 

kakovostne glasbe. Med te spadajo tudi sodobne glasbene zvrsti (rock, jazz, filmska 

glasba …), ki so v vzgojno-izobraţevalnem procesu velikokrat zapostavljene. Učencem 

je potrebno prav tako pomagati pri selekciji, vrednotenju, analizi popularne glasbe in 

njenih ţanrov ter jih seznanjati z njenimi dobrimi in slabimi stranmi (Kulturno-

umetnostna vzgoja, 2011).   

 

Pozitiven učinek na glasbeno izobraţevanje učencev imajo tisti razredni učitelji, ki 

opravljajo svoj poklic z veseljem in so obenem motivirani za glasbenopedagoško delo. 

Učitelj je svojim učencem vzor in hkrati oseba, ki jo sprejemajo in posnemajo znotraj 

šole, pa tudi izven šolskih okvirov. Učitelji so mnenja, da lahko z lastnim pozitivnim 

odnosom do glasbene vzgoje pozitivno vplivajo na odnos učencev do glasbe. Učenci 

zrcalijo učiteljeva stališča do glasbene vzgoje in njegovo vrednotenje tega predmeta ter 

prevzemajo učiteljev odnos do glasbe. Če bo učitelj izkazoval pozitivno naravnanost do 

glasbene vzgoje in ji bo v celoti predan, bodo tudi učenci prevzeli njegovo delovanje in 

postali bolj motivirani za glasbene dejavnosti (Rotar Pance, 2006/a).  

 

Nekatere druge raziskave (Jaušovec, 1986; Oblak, 1987) prav tako opozarjajo na pomen 

pozitivnega odnosa razrednih učiteljev do glasbenega poučevanja, saj so ti »vedno 

zaznani v vlogi modelov in v tem smislu sooblikujejo motivacijsko naravnanost učencev 

za glasbeni pouk in glasbo na splošno« (Rotar Pance, 1999/a, str. 39).  

    

Med razrednimi učitelji se kaţejo pomembne razlike v njihovih glasbenih sposobnostih, 

spretnosti in znanju. Večina razrednih učiteljev je splošno glasbeno vzgojo pridobila 

predvsem v osnovni šoli, kajti v srednjih šolah ta ni del obveznega splošnega 

izobraţevanja. Tako so začele nastajati razlike v njihovem glasbenem razvoju, kasneje v 

strokovni usposobljenosti in posledično v kakovosti glasbenega pouka. Na razlike v  
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glasbenih sposobnostih in ustvarjalnosti vpliva predvsem druţinsko okolje, na razlike v 

glasbenih spretnostih in glasbenem znanju pa glasbena šola. Večina glasbeno sposobnih 

in ustvarjalnih razrednih učiteljev izhaja iz glasbenega druţinskega okolja (Slosar, 1997).  

 

Avtorja Shuter-Dyson in Gabriel prav tako ugotavljata, da so razredni učitelji iz glasbenih 

druţin bolj motivirani za glasbeno udejstvovanje. Nekateri izmed njih so obiskovali tudi 

glasbeno šolo in so zato v okviru omenjene raziskave pokazali boljše rezultate. Raziskava 

je torej podala ugotovitve, da na hiter in optimalen razvoj glasbenih sposobnosti in 

ustvarjalnosti vplivajo genetične zasnove, okolje in zgodnje glasbeno učenje (Slosar, 

1997). 

 

Izsledki raziskav (Slosar, 1995/a; Škerjanc, 1995; Bamford, 2006; Eurydice, 2010; 

Sicherl Kafol, 2015) kaţejo, da imajo razredni učitelji kljub pozitivnim stališčem in 

odnosu do glasbene vzgoje ter njenim visokim vrednotenjem pri glasbenem poučevanju 

veliko metodičnih teţav, zato svojim učencem tudi teţko predstavljajo dober učni model. 

Poleg navedenega glasbeno-umetnostna praksa kaţe na primanjkljaj strokovne in 

didaktične usposobljenosti ter znanja razrednih učiteljev za spodbujanje višjih ravni 

poučevanja glasbene vzgoje, med katere sodijo dejavno poslušanje, estetsko doţivljanje 

in vrednotenje glasbe ter glasbeno ustvarjanje. Posledično je pri učencih glasbena vzgoja 

pogosto med manj priljubljenimi predmeti (Novak, 1997; Cergol, 2003), saj je razlog za 

negativen odnos učencev do glasbene vzgoje neprimeren pristop učitelja do poučevanja 

glasbe (Slosar, 1995/b; Novak, 1997; Cergol, 2003).  

 

 Vloga razrednega učitelja za glasbeni razvoj učencev 2.2.2

Slosar pravi, da je glasba danes zelo razširjena v vsakdanjem ţivljenju, zaradi česar se 

pojavlja veliko glasbe z dvomljivo kvaliteto. V zvezi s tem izpostavlja pomembnost 

učiteljeve vloge, ki mora učencem pri pouku glasbe postopoma in sistematično ozaveščati 

razlikovanje različnih glasbenih zvrsti. K navedenemu dodaja, da smo v glasbi svobodni 

takrat, ko spoznamo različne glasbene tipe ter njihovo umetniško, estetsko in sporočilno 

vrednost. Slednje pomeni, da razumemo, doţivimo in ponotranjimo različne glasbene 

vsebine ter jih umestimo na lestvico vrednostnih ravni (Slosar, 1997). 
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Vloga razrednega učitelja je pomembna za glasbeni razvoj učencev, hkrati pa tudi za 

estetski in osebnostni razvoj ter za izoblikovanje vrednostnega sistema učencev (Rotar 

Pance, 2006/a). V zvezi s tem je pomembno tudi strokovno in didaktično kakovostno 

poučevanje glasbene vzgoje, pri čemer so razredni učitelji model, ki z lastnim odnosom 

do predmeta vplivajo na kakovost glasbenih doseţkov učencev (Hallam, 2001) in na 

njihovo motivacijsko naravnanost za glasbo v šolskem in zunajšolskem prostoru (Rotar 

Pance, 2006/a). 

 

Razredni učitelj je tisti, ki v širšem kontekstu skrbi tudi za celostni razvoj učencev in jim 

zagotavlja moţnosti za razvoj na spoznavnem, socialno-emocionalnem in 

psihomotoričnem področju. Učencem omogoča, da usvajajo nova glasbena znanja, skrbi 

za razvoj učenčeve samostojnosti, vedoţeljnosti, komunikacije, ustvarjalnosti, pozitivne 

samopodobe in jih spodbuja h gibalni aktivnosti (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 

2015).   

 

Cilje celostne glasbene vzgoje bo lahko torej uresničil le glasbeno razvit učitelj, ki je 

pripravljen usvojiti, sprejeti in izvajati strokovno-didaktične posebnosti. Zaradi slednjega 

bo potrebno poglabljati učiteljevo glasbeno-didaktično strokovnost in usposobljenost z 

različnimi oblikami glasbenega izobraţevanja (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Pšunder v svojem delu poda zelo nazoren opis učitelja. Ta naj bi po naravi svojega dela 

sodeloval v javnem ţivljenju, spremljal proces razvoja okolja, spoznaval učinkovanje 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na izkušnje v vzgojno izobraţevalnem procesu. Sodobno 

izobraţevanje učiteljev zajema široko splošno izobrazbo, zelo dobro poznavanje 

specifičnega strokovnega področja in pedagoško-psihološka znanja. Pri svojem delu  

mora biti učitelj zanesljiv, prepričljiv, dosleden, objektiven, razodevati pa mora tudi 

človeški optimizem (Pšunder, 1994/b). 

 

Učitelj v osnovni šoli nastopa v treh vlogah (Pšunder, 1994/b): 

 kot usluţbenec, 

 kot strokovnjak, 

 kot oseba in osebnost. 
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Učitelj je javni usluţbenec, umeščen v sistem javnih usluţbencev, in zanj velja 

zakonodaja s tega področja (Barle-Lakota, 2002). Kot usluţbenec je torej zavezan šoli ali 

ustanovi, ki ga je zaposlila, pri čemer upošteva šolske pravne akte in zakonodajo, kar 

predpiše ministrstvo za šolstvo. Učitelj ima kot usluţbenec opredeljen poloţaj in naloge, 

ki so odvisne od posamezne šole in ciljev vzgoje. Učitelj pripada določeni vzgojno-

izobraţevalni instituciji, kjer je podrejen oblasti in izpolnjuje naloge, ki so mu naloţene. 

V šolstvu so z namenom enotnosti vzgajanja in izobraţevanja predpisani standardi znanja 

in cilji, ki naj bi jih učenci dosegli (Pšunder, 1994/b). Učitelj opravlja naloge, ki mu jih 

predpisujejo dokumenti in je pod kontrolo ravnatelja ali direktorja zavoda. Delo učiteljev 

je določeno v okviru šolskih aktivov in srečanj učiteljev ter predstavnikov šolskih oblasti 

(Resman, 1990).  

 

Učiteljev delovni čas pa je praviloma določen v pogodbi o zaposlitvi. Znotraj delovnega 

časa ima dolţnost preţiveti določeno število ur z učenci v razredu (ZOFVI, Ur.l. 57/12).  

V zadnjem času je bilo izvedenih kar nekaj študij, ki ugotavljajo, da učiteljski poklic 

velja za enega zahtevnejših znotraj sistema poklicev javnih usluţbencev. Tako Slivar 

ugotavlja, da je učitelj kot usluţbenec nenehno izpostavljen tako v razredu pred učenci 

kot tudi v stikih s starši, kolegi in okoljem, v katerem deluje (Slivar, 2003).  

 

Učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki. Slednje ne pomeni le, da pozna svojo stroko, jo 

spremlja in razvija, ampak da svoja znanja uresničuje na način, ki je dostopen učencem 

(Pšunder, 1994/b). Učitelji morajo na podlagi strokovnega znanja identificirati 

specifičnosti šolskih situacij in najti najustreznejše rešitve. Učiteljev strokovni vidik mora 

biti prisoten pri reševanju vzgojno-izobraţevalnih situacij in zahteva različne pristope ter 

ravnanja. S strokovno analizo vzgojno-izobraţevalne situacije se preverja in ugotavlja 

učiteljeva kvaliteta dela, njegova korektnost in ustreznost pri poučevanju (Resman, 

1990). Kot ugotavlja Glasser, je učitelj strokovnjak, ki ga zanima kakovost, zato mora biti 

njegovo delo kakovostno. Pri svojem delu učitelj kot strokovnjak uporablja materiale, ki 

se mu zdijo najboljši, načine, ki so po njegovem mnenju učinkoviti, in modele 

poučevanja, s katerimi bo po njegovem mnenju učna snov najbolje obdelana (Glasser, 

1994). Zaradi tega je potrebno šolsko delo graditi na zaupanju v učiteljeve osebnostne  
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kvalitete in strokovne sposobnosti. Zelo pomembna je tudi organizacija strokovnih oblik 

dela (Resman, 1990). 

 

Učitelj kot strokovnjak mora imeti strokovno, psihološko, didaktično, pedagoško in 

splošno izobrazbo. Zaradi slednjega je po mnenju B. Rotar Pance pomembno, da si 

bodoči učitelji v času študija pridobijo teoretična in praktična strokovna znanja, ki mu 

omogočajo kakovostno delovanje na področjih, za katere je usposobljen. Pouk glasbene 

vzgoje namreč od njega zahteva uporabo različnih glasbenih znanj in spretnosti (Rotar 

Pance, 1997/a). Slosar (1995/a) meni, da naj bi imel razredni učitelj razvite vse glasbene 

sposobnosti – melodični, ritmični in harmonski posluh –, saj so te temelj uspešnosti 

učitelja pri poučevanju glasbene vzgoje. Melodični posluh je pomemben pri glasbenem 

izvajanju, poslušanju in pri glasbeni produkciji v smislu melodične ustvarjalnosti. 

Občutenje glasbenega ritma, organiziranega v taktovski meri in določenem tempu, ter 

natančno izvajanje se zahteva pri ritmičnem posluhu. Za učitelja, ki ima razvit harmonski 

posluh, pa je značilno, da lahko spontano spremlja učence po posluhu in jih uvaja v 

večglasno petje. Zelo pomembna je tudi glasbena ustvarjalnost, ki se kaţe pri pripravi in 

izvajanju glasbenega pouka ter pri izbiri oblik in metod poučevanja.  

 

Poklic razrednega učitelja zahteva tudi glasbene spretnosti, kamor Slosar uvršča klavirsko 

igro, igranje na otroška glasbila in vokalno tehniko. Zapisane glasbene spretnosti učitelj 

lahko razvije z urjenjem, temeljijo pa na telesnih spretnostih in kogniciji. Poleg vsega 

zapisanega naj bi razredni učitelji obvladali tudi petje po notni sliki, razumevanje 

glasbenega zapisa in določena teoretična znanja, kar prištevamo v skupino glasbenih 

znanj. Za sodoben pouk je zelo pomembno, da učitelj vodi učence do cilja, učenci pa ga 

skozi lastno ustvarjalnost doseţejo sami in samostojno prihajajo do rešitev (Slosar, 

1995/a).  

 

B. Rotar Pance meni, da mora vsak učitelj vedeti, kako bo svoje glasbeno znanje 

posredoval učencem različnih starosti, kako bo spodbujal razvoj učenčevih glasbenih 

sposobnosti in znanja ter njihovo glasbeno ustvarjalnost. Učitelj se mora zavedati 

individualnosti vsakega učenca v sprejemanju, predelovanju, sistematiziranju ter 

ohranjanju glasbenih informacij in doţivetij (Rotar Pance, 1997/a).  
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Za laţje in uspešnejše načrtovanje ter organiziranje glasbenih vsebin je pomembno, da 

učitelj pozna razvojne sposobnosti otrok na različnih starostnih stopnjah. Za uspešno 

pedagoško delo je pomembno poznavanje stroke in zakonitosti otrokovega razvoja 

(Pesek, 1997).  

 

Za učitelja v vlogi strokovnjaka je splošna izobraţenost izjemnega pomena. Učitelji s 

svojo splošno razgledanostjo vplivajo tudi na izobrazbeno širino učencev. Tudi ko se 

formalno izobraţevanje za učitelja konča, je pomembno nadaljnje razvijanje vseh 

elementov izobrazbene strukture. Zavedati se moramo širine pojma »vseţivljenjskega 

učenja«, saj temelji na izobrazbeni rasti vsakega posameznika, slednje pa lahko učitelji 

obdrţijo z vključevanjem v različne oblike permanentnega izobraţevanja (Rotar Pance, 

1997/a). 

 

Učitelj je navsezadnje tudi oseba in osebnost s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. 

Zaradi slednjega ne more biti idealiziran in se dvigovati nad druge, ampak je človek s 

prednostmi in slabostmi; človek, ki ima dovolj človeške topline v komuniciranju z učenci 

in skrbi zanje, človek, ki lahko vpliva z odločnostjo, je human brez pretirane 

sentimentalnosti, zna hrabriti, spodbujati, podpreti, presojati, razumeti in razlikovati 

(Pšunder, 1994/b).  

 

Razredni učitelj s svojim osebnim odnosom in drţo v razred prinaša svoja lastna stališča, 

prepričanja, mnenja, vrednote, čustva, zavestne in nezavedne konflikte ter jih hote ali 

nehote prenaša na učence (Šinkovec, 2000).  

 

V tej povezavi Resman (1990) ugotavlja, da obstaja šola za mlade generacije in je 

namenjena njihovemu bodočemu ţivljenju. Vsa organizacija in vsebina dela v šolskih 

sistemih naj bi bila usmerjana v dosego tega cilja. Šola naj bi bila za učitelja mesto, kjer 

skuša uveljaviti svoje strokovne zamisli, cilje in ambicije, to pa ne pomeni, da se mora v 

celoti ţrtvovati za učence. Šola kot institucija naj bi učitelju pomagala pri razvoju 

strokovnega profila in karakterja, pri njegovi samorealizaciji in razvoju individualnosti. 

In če so vse tri omenjene ravni prisotne, morajo delovati usklajeno in v medsebojni 
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interakciji. Zaradi slednjega se vsaka vloga povezuje s svojo vrsto odgovornosti. Če pride 

med ravnmi do odklanjanja in neravnovesja, učitelj postane razdvojen (Resman, 1990).  

 

3 PREDSTAVITEV UČNEGA NAČRTA ZA GLASBENO VZGOJO 

Glasbeno vzgojo na razredni stopnji osnovnega šolanja poučujemo na podlagi veljavnega 

učnega načrta, v katerem so zapisani cilji, vsebine in standardi znanja, ki naj bi jih učenci 

dosegli. Učenci imajo v prvem triletju predmet glasbena vzgoja dve šolski uri tedensko, v 

četrtem in petem razredu je glasbeni vzgoji namenjena ura in pol tedensko, v šestem 

razredu pa le ena ura tedensko. V tretjem triletju je glasbeni vzgoji v vsakem razredu prav 

tako namenjena po ena ura tedensko (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Preden so leta 1998 prenovili učne načrte za poučevanje glasbene vzgoje, je veljal način 

opisnega ocenjevanja. Po mnenju Poroprata je ta način ocenjevanja pripeljal do 

razvrednotenja predmeta, kar se je kazalo skozi način poučevanja učitelja in skozi 

motivacijo učenca do predmeta. Učni načrt naj bi v resnici predstavljal osnovo za 

uresničevanje izobraţevalnih ciljev in nalog. Pri tem se je potrebno vprašati, v kolikšni 

meri so razredni učitelji sposobni učni načrt pravilno razumeti in izvajati (Poropat, 1998).  

Glavna značilnost učnega načrta je njegova kompleksnost, ki vključuje tri vzgojno-

izobraţevalna področja, in sicer (Borota, 2013):  

 izvajanje glasbe,  

 poslušanje glasbe, 

 ustvarjanje glasbe.  

 

Posodobljen učni načrt za glasbeno vzgojo je torej ciljno in vzgojno naravnan. V njem so 

navedeni splošni in operativni glasbeni cilji ter glasbene vsebine za tri področja: 

izvajanje, poslušanje in ustvarjanje, ki se medsebojno prepletajo. Glasbene dejavnosti 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja izhajajo iz »specifik glasbene kulture in področij 

glasbene produkcije, reprodukcije in recepcije« (Sicherl Kafol, 2015, str. 19).  

 

Šola kot institucija je doslej preveč poudarjala razvoj kognitivnega področja in 

zanemarjala afektivno-socialno in psihomotorično področje. Posodobitev učnih 

programov in nov učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) zagovarjata celostni razvoj  
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učencev, s tem pa vzgojno-umetnostni predmeti, med katere spada tudi glasbena vzgoja, 

pridobivajo na veljavi (Sicherl Kafol, 2015).  

3.1 URESNIČEVANJE UČNEGA NAČRTA ZA GLASBENO VZGOJO 

Eno od izhodišč načrtovanja pouka je učni načrt za glasbeno vzgojo, ki omogoča 

fleksibilno načrtovanje izvedbenega kurikula. Učitelj ga prilagaja zmoţnostim, potrebam 

in interesom učencev ter priloţnostnim dogodkom v okolju. Učni načrt glasbene vzgoje 

se je skozi izobraţevalni proces nenehno spreminjal. Skladno z njim se je spreminjal tudi 

način poučevanja, načrtovanja in kreiranja pouka glasbene vzgoje. Čeprav je pouk 

glasbene vzgoje opredeljen in zastavljen v učnem načrtu za glasbeno vzgojo, sta danes 

način poučevanja in predstavitev pomena glasbe odvisna predvsem od učitelja, ki izvaja 

pouk glasbene vzgoje (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009).  

 

Učiteljeva priprava na glasbeni pouk je v prvi vrsti vsebinska in metodično-didaktična, 

saj morajo biti v njej zapisani postopki in načini glasbenega poučevanja. Ob omenjenih 

pripravah se razredni učitelj opira na učni načrt za glasbeno vzgojo, ki predstavlja 

obvezujoč dokument za vse učitelje. Učitelji se ob tem, ko skušajo posamezne glasbene 

vsebine predstaviti mnoţici zelo različnih učencev, ki se med seboj razlikujejo v 

razvojno-osebnostnih lastnostih, srečujejo z zahtevno nalogo. Zaradi slednjega mora biti 

učiteljevo delo organizirano tako, da učenci sami usvajajo nova glasbena znanja in se ob 

tem dobro počutijo. Pomembno je tudi, da učitelj motivira učence za delo, da so učenci 

aktivno vključeni v delo in da učitelj pred in med delom poskrbi za ustrezno, pozitivno 

učno klimo (Zavod RS za zaposlovanje, 2015).  

 

Za izvajanje vzgojno-izobraţevalnega procesa v vseh didaktičnih elementih je temeljni 

pogoj kakovostno načrtovanje, ki zagotavlja optimalno uresničevanje predpisanega 

učnega načrta in vsebuje področje ciljev, vsebin, metod in evalvacije (Sicherl Kafol, 

2001; Sicherl Kafol, 2015). Pri tem je pomembno sistematično in enakovredno 

načrtovanje glasbenih dejavnosti, saj »enostranska obravnava določenega področja 

oziroma zapostavljanje posamezne dejavnosti lahko v glasbenem razvoju povzroči 

nepopravljive ali teţko popravljive vrzeli« (Oblak, 1995, str. 19).  
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»Ustvarjalno načrtovanje glasbenih dejavnosti in vsebin preprečuje uniformiranost in 

recepture, ki dajejo pouku glasbene vzgoje odliko izvirnosti. To tudi pomeni, da vsaka 

izvedba načrtovane ure glasbene vzgoje zaţivi v svoji neponovljivosti skozi ustvarjalno 

glasbeno komunikacijo med učenci in učiteljem« (Sicherl Kafol, 2015, str. 19).  

 

Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se lahko izognemo improvizaciji in rutinskemu 

delu. Navedeno je pomembno zaradi učiteljeve kompetentnosti, strokovne odgovornosti 

in laţje kontrole lastnega dela. Učitelj mora pri načrtovanju upoštevati posebnosti šole, 

okolja in učencev, ki jih poučuje. Prav tako se v skladu z navodili in smernicami učnega 

načrta za glasbeno vzgojo odloči, koliko časa bo posvetil določenim glasbenim 

dejavnostim in vsebinam. Izvajanje učnega načrta za glasbeno vzgojo je odvisno od 

učiteljeve motiviranosti, znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti, posredno pa tudi od pogojev 

za delo ter od interesa, sposobnosti in znanja učencev. Učencem mora biti zaradi njihovih 

specifičnih individualnih posebnosti prilagojena tako vsebina kot tudi organizacija 

poučevanja (Lešnik, 2009).  

 

Ločimo tri osnovne strategije načrtovanja (Ţakelj, 2007):  

 vsebinska strategija (pomembna je vsebina, kjer imajo učni cilji podrejeno vlogo);  

 učno-ciljna strategija (poudarja zgradbo kurikula, ki mora nuditi 

operacionalizirane učne cilje v ustrezni strukturi učne vsebine) in 

 procesno-razvojna strategija (osnova so učni cilji, vendar je poudarjena tudi 

ustrezna pot do njihove uresničitve).  

 

Poučevanje in učenje je uspešno, če ga načrtujemo in izvajamo dejavno, ustvarjalno in 

celostno. Celostni pouk glasbene vzgoje spodbuja in omogoča doseganje glasbenih ciljev 

na socialnem, čustvenem, spoznavnem in gibalnem področju razvoja, ki se medsebojno 

prepletajo. (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011; Sicherl Kafol, 2015). Izsledki raziskave 

(Sicherl Kafol, 2015) dokazujejo, da učitelji pri svojem načrtovanju glasbenega pouka 

najmanj pozornosti posvečajo afektivnemu področju razvoja, kar kaţe na njihovo nizko 

stopnjo ozaveščenosti o pomenu čustveno-socialnih dejavnikov učenja, ki so pomembno 

izhodišče načrtovanja v Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011).  
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Poleg prepletanja in povezovanja ciljev in dejavnosti učenci z aktivno udeleţenostjo 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011):  

 na podlagi usvajanja izvajalskega besedišča vzpostavljajo in razvijajo glasbeno 

komunikacijo; usvajajo različne glasbene vzorce, ki jih sprva uporabljajo na 

intuitivni ravni, kasneje pa predvidevanja nadgradijo z znanjem; 

 usvajajo osnovne zakonitosti glasbenega jezika (glasbena teorija) in glasbene 

sintakse (zdruţevanje manjših enot v večje glasbene celote);  

 pridobivajo potrebne glasbene izkušnje in na njihovi osnovni poglabljajo 

doţivljanje ter ohranjajo interes za glasbeno vzgojo; veselje in interes za glasbo 

uspešno spodbujamo v povezavi z učenčevo ţeljo po novem glasbenem znanju;  

 širijo izkušnje in znanja ob glasbenih zapisih in drugih didaktičnih gradivih.  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo daje poudarek na operacionalizacijo učnih ciljev in bolj 

upošteva avtonomijo ter kreativnost učitelja in učenca. Njuna avtonomija ni omejena le 

na organizacijsko-metodične izvedbene moţnosti, temveč je razširjena tudi na 

sodelovanje pri oblikovanju novih učnih načrtov, predvsem na operacionalizacijo in 

interpretacijo glasbenih ciljev ter glasbenih vsebin (Strmičnik, 2011). 

 

Uresničevanje učnega načrta za glasbeno vzgojo je tako odvisno od številnih (načrtovanih 

in nenačrtovanih) dejavnikov, med katere sodijo predvsem iskrenost in kakovost 

glasbenih odnosov med vsemi udeleţenci glasbenega pouka (Sicherl Kafol, 2015). 

 Glasbeni cilji v prvem in drugem triletju 3.1.1

Z glasbenimi cilji izraţamo namene glasbenega poučevanja in učenja na področjih 

glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. Označujejo procese učenja na navedenih 

glasbenih področjih in obenem tudi učne doseţke učencev, ki se kaţejo v njihovem 

usvajanju glasbenega jezika (Sicherl Kafol, 2015).   

 

Načrtovanje in izvajanje pouka glasbene vzgoje poteka skozi uresničevanje glasbenih 

ciljev v medsebojni povezanosti afektivnega, kognitivnega in psihomotoričnega področja 

razvoja. V tej povezavi poudarjamo celostni vidik učnega razvoja, kljub temu da 

posamezna področja razvoja pojmujemo ločeno (Sicherl Kafol, 2015). Ugotovitve kaţejo,  
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da učitelji sledijo segmentom celostnega pristopa, ki skozi glasbene dejavnosti in 

glasbene vsebine podpirajo otrokov celostni glasbeni razvoj in vplivajo na njegovo 

celostno naravo (Oblak, 1999).  

 

Procesno-razvojna strategija je zaradi upoštevanja razvojnih zakonitosti učenja najbliţja 

glasbeno-vzgojnemu področju. Osnove za usmerjanje učencev ne predstavljajo le končni 

cilji, ki naj bi jih dosegli, temveč je poudarek tudi na razvoju učenčeve osebnosti in s tem 

na kontinuiranem procesu za dosego ciljev. Cilji in kriteriji vrednotenja glasbene vzgoje 

so opredeljeni v učnem načrtu, ki ga je sprejela predmetna komisija za posodabljanje 

učnega načrta. Vsebina ciljev učnega načrta glasbene vzgoje je razdeljena na splošne cilje 

ter operativne cilje in vsebine (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo izpostavlja splošne cilje, ki so nekakšno vodilo učitelju pri 

poučevanju glasbene vzgoje. Med splošne cilje sodi »spodbujanje doţivljanja in izraţanja 

glasbe z glasbenimi dejavnostmi ter oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in 

svetovne glasbene dediščine. Učenci pri tem razvijajo občutljivost in strpnost do različnih 

glasbenih kultur in spoznavajo glasbeno literaturo, ustvarjalce in poustvarjalce ter 

zakonitosti glasbenega jezika, pri čemer razvijajo kritično presojo in način vrednotenja 

glasbe. Glasbena vzgoja v okviru učnega načrta tako predstavlja način vzgoje za 

ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter z aktivnimi oblikami in metodami 

dela omogoča razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti. Z gibalno-rajalnim, plesnim, 

likovnim in besednim izraţanjem glasbenih doţivetij lahko učenci glasbo uspešno 

povezujejo z drugimi umetnostmi in različnimi predmetnimi področji. Obenem pa vse 

navedeno omogoča ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvijanje smiselne in 

kritične uporabe sodobne tehnologije ter razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega 

pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost učencev« (prav tam, str. 5).  

 

Splošni cilji spodbujajo in podpirajo celovitost glasbenega razvoja, doţivljanje in 

izraţanje doţivetij, ohranjanje interesa in razvijanje pozitivnega odnosa do pretekle in 

sedanje glasbene vzgoje, vrednotenje glasbene vzgoje ter vzpostavljanje kritičnega 

odnosa do zvočnega okolja, ki se poglablja skupaj z dvigom ravni glasbene pismenosti.  
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Funkcionalni vidiki glasbene pismenosti so zajeti v splošnih ciljih, kot so npr. 

vrednotenje glasbenih sporedov ter poznavanje in dostopanje do aktualnih glasbenih 

informacij ter informacij o glasbenem šolstvu in glasbenih poklicih. Ob tako zastavljenih 

ciljih glasbene vzgoje uresničujemo tudi cilje širše pojmovane kulturne vzgoje, ki poleg 

posameznih umetniških praks vključuje področja oblikovanja stališč, vzpostavljanja 

odnosov, oblik vedenja in navad, značilnih za neko skupino ali širše druţbeno okolje 

(Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009).  

 

Operativne cilje opredeljujejmo na ravni največje konkretnosti, saj skozi njih »izraţamo 

namene glasbenega poučevanja in učenja v določeni učni enoti v povezavi z glasbenim 

razvojem na afektivnem, kognitivnem in psihomotoričnem področju« (Sicherl Kafol, 

2015, str. 13). Naravnanost globalnih ciljev in konstruktivistični način poučevanja in 

učenja od učitelja zahtevata aktivnost in ustvarjalnost pri načrtovanju, opredeljevanju in 

uresničevanju operativnih ciljev vzgojno-izobraţevalnega procesa (Oblak, 2006).  

 

Operativni cilji in vsebine so opredeljeni v treh področjih glasbenih dejavnosti izvajanja, 

ustvarjanja in poslušanja in se med seboj prepletajo. Delimo jih na obvezne in izbirne 

cilje. Obvezni cilji in vsebine, potrebni za splošno izobrazbo ob končanju osnovne šole, 

so namenjeni vsem učencem. Izbirni cilji in vsebine opredeljujejo dodatna ali poglobljena 

znanja, ki jih učitelj obravnava po svoji presoji glede na zmoţnosti in interese učencev 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Posamezna glasbena področja so razdeljena na tri vzgojno-izobraţevalna obdobja. Za 

pomen pričujoče disertacije in naše raziskave sta pomembni predvsem prvo in drugo 

vzgojno-izobraţevalno obdobje. Menimo namreč, da sta ti obdobji izredno pomembni za 

otrokov celostni razvoj.  

 

Operativni cilji izvajanja glasbe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju segajo na 

naslednja vsebinska področja: petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi; spoznavanje in 

poglabljanje prvin estetskega oblikovanja pesmi; urjenje spretnosti igranja na glasbila; 

ugotavljanje in razlikovanje zvočnosti glasbil; razumevanje obravnavanih glasbenih 

pojmov, seznanjanje in uporaba slikovnega zapisa.  
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Operativni cilji poslušanja glasbe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju zajemajo 

naslednja vsebinska področja: razvijanje slušne zaznave in zvočne senziblinosti; 

doţivljajsko poslušanje glasbe in različnih sestavov s programsko in absolutno vsebino; 

poglabljanje koncentracije ob poslušanju vokalne in inštrumentalne glasbe; izraţanje 

doţivetij skozi gibalno-plesno, likovno ali besedno obliko; prepoznavanje, razlikovanje in 

urejanje zvočnih barv glasov/inštrumentov; razlikovanje med vokalno in inštrumentalno 

glasbo; prepoznavanje in uporaba poimenovanj za glasbila, glasbenih sestavov in oblik 

ter prepoznavanje in uporaba glasbenih pojmov.  

 

Operativni cilji ustvarjanja glasbe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa obsegajo 

sledeča vsebinska področja: raziskovanje zvočnih barv in zvočnosti glasbil; izraţanje 

zvočnih zamisli s posnemanjm dogajanja v okolju in naravi; poustvarjanje pesmi, besedil 

in inštrumentalnih spremljav; oblikovanje lastnih glasbenih zamisli; izraţanje zvočnih 

doţivetij ter glasbenih predstav; vrednotejenje ustvarjalnih doseţkov in glasbenih 

doţivetij (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

V drugem vzgojno izobraţevalnem procesu operativni cilji izvajanja glasbe zajemajo 

naslednja vsebinska področja: petje in poglabljanje zanesljivosti petja eno- in dvoglasnih 

ljudskih ter umetnih pesmi; ritmična izreka preprostih in zahtevnejših ritmov; spremljanje 

petja in ritmične izreke z različnimi inštrumenti (lastni, improvizirani, Orffovi in ljudski); 

spoznavanje in urjenje različnih načinov igranja na glasbila; inštrumentalno izvajanje 

slovenskih ljudskih plesov; izraţanje glasbenih doţivetij ter analitičnih zaznav z 

gibanjem in plesom; izvajanje rajalnih iger in plesov, slovenskih ljudskih plesov ter 

plesov drugih kultur in narodov; razvijanje osnovne orientacije v notnem zapisu in 

uporaba notnega zpisa.  

 

Operatvini cilji poslušanja glasbe v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju obsegajo 

naslednje: poslušanje vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne glasbe; 

poglabljanje doţivetij in njihovo izraţanje skozi glasbeno, plesno-gibalno, likovno in 

besedno obliko; inštrumentalno spremljanje poteka skladbe ob ponovnem poslušanju; 

slušno prepoznavanje glasbil po zvočni barvi in razvrščanje v inštrumentalne skupine; 

doţivljajsko in analitično poslušanje eno- in dvoglasne ljudske ter umetne glasbe;  
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prepoznavanje zvočnosti inštrumentalnih zasedb, inštrumentalnih skupin, zvrsti in 

ţanrov; razumevanje in uporabo obravanavanih glasbenih pojmov; poznavanje in obisk 

različnih kulturno-umetniških ustanov.  

 

Operatvini cilji ustvarjanja glasbe v drugem vzgojno-izobraţevalno obdobju segajo na 

naslednja vsebinska področja: ustvarjanje in dopolnjevanje glasbenih oblik in vsebin z 

ritmično izreko, s petjem ali z inštrumenti; izraţanje glasbenih in zunajglasbenih doţivetij 

v gibalno-plesni, likovni in besedni obliki; vrednotenje lastnih doseţkov; izkazovanje 

osebne angaţiranosti za glasbeno izraţanje (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

Na podlagi izsledkov raziskave (Sicherl Kafol, 2015) ugotavljamo, da učitelji največ 

glasbenih ciljev načrtujejo na psihomotoričnem področju razvoja, tem sledijo cilji 

kognitivnega področja, najmanj pa so zastopani cilji afektivnega področja razvoja. 

Ugotovitve kaţejo, da delujoči učitelji dajejo večji pomen načrtovanju ciljev na 

kognitivnem in afektivnem razvojnem področju, medtem ko se pri načrtovanju ciljev na 

psihomotoričnem področju ne razlikujejo od bodočih učiteljev. Ob navedenem 

ugotavljamo, da so učitelji premalo ozaveščeni o pomenu čustveno-socialnih dejavnikov 

učenja, saj na omenjenem področju načrtujejo najmanj glasbenih ciljev (prav tam). 

  

Nekatere druge raziskave (Hoepfner, 1970; Horne, 1980) prav tako poudarjajo, da so 

učitelji sicer ozaveščeni o pomenu afektivnih dejavnikov in jim pripisujejo celo večji 

pomen kot kognitivnim ciljem, vendar imajo v praksi na tem področju največ teţav.  

 

 Glasbene vsebine 3.1.2

Sodobni učni načrt je procesno-ciljno naravnan. Pri razvrščanju učnih vsebin se 

upoštevajo načela linearnega, koncentričnega in spiralnega načina razvrščanja. Linearni 

način razvrščanja pomeni, da se določena vsebina obravnava le v enem razredu, kasneje 

več ne. Koncentrična oblika pomeni, da se določena vsebina obravnava po različnih 

teţavnostnih stopnjah. Ker imata linearna in koncentrična oblika določene 

pomanjkljivosti, je najbolj priporočljiva spiralna razvrstitev, ki jo imenujemo tudi 

kombinirana, genetična ali progresivna. Pri spiralni obliki se vsebine obravnavajo skozi  
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celoten vzgojno-izobraţevalni proces. Za zahtevnejše učne vsebine in nadaljnje delo so 

pomembne predhodne izkušnje učiteljev (Lango, 2011).  

 

Sodobnost učnega načrta se kaţe torej v predlaganih glasbenih vsebinah. Te lahko učitelj 

smiselno izbira ali dopolnjuje. S tem je učitelju dodeljena večja avtonomnost in 

odgovornost za kvalitetno izvajanje glasbenega pouka. Osrednja strategija za izvajanje 

glasbene vzgoje temelji na dejavnostnih pristopih, s poudarkom na izvajanju, poslušanju, 

ustvarjanju in doţivljanju glasbe (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 2009).  

 

Značilnosti učnih vsebin so reprezentativne, za učence zanimive in imajo visoko vzgojno-

izobraţevalno vrednost. Učne vsebine so pomembne, aktualne za zdajšnje in bodoče 

ţivljenjske in poklicne situacije, saj pospešujejo samostojnost in omogočajo manevrski 

prostor za individualno ravnanje, razvijanje ustvarjalnosti, pospeševanje kritiške 

sposobnosti ter posredovanje socialnih, doţivljajskih, stvarnih delovnih izkušenj in učnih 

tehnik (Blaţič idr., 2003). 

 

Glasbene vsebine načrtujemo glede na glasbene cilje, s katerimi uresničujemo namen 

vzgojno-izobraţevalnega procesa. Pri izbiri glasbenih vsebin moramo biti dosledni, in 

sicer pri upoštevanju učenčevega splošnega in glasbenega razvoja ter umetniške vrednosti 

učnega gradiva. Poleg slednjega v izbor glasbenih vsebin vključujemo tako ljudsko kot 

tudi umetno glasbo domačih in tujih avtorjev. Z raznoliko ponudbo glasbenih vsebin 

ţelimo vplivati na učenčevo sprejemanje glasbenega ustvarjanja ter širiti in poglabljati 

njihovo glasbeno zaznavanje, doţivljanje in izraţanje. V okviru vzgojno-izobraţevalnega  

procesa lahko glasbene vsebine prepletamo in vključujemo tudi na druga predmetna 

področja. Številne interakcije med njimi se v celostnem vzgojno-izobraţevalnem pristopu 

vzpostavljajo glede na logične povezave, pri tem pa naj ne bi omejevale posebnosti 

različnih predmetnih področij (Sicherl Kafol, 2001).  
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 Glasbene metode poučevanja in učenja 3.1.3

Uspešnost glasbenega poučevanja je med drugim odvisna tudi od pravilne izbire splošnih 

in specifičnih učnih metod. Učni cilji so neposredno povezani z učnimi metodami, ki 

pogojujejo njihovo uspešno realizacijo. Glasbena vzgoja omogoča uporabo raznovrstnih 

učnih metod in oblik. Glasbene metode in oblike dela morajo biti aktivne in prilagojene 

stopnji učencev (Oblak, 1987; Gullaer, 2000; Rutkowski, 2003; Miller, 2004). 

 

V zgodovini glasbene didaktike se je več pozornosti posvečalo načrtovanju ciljev in 

vsebin, manj poudarka pa načrtovanju metod dela. V izobraţevalnem procesu so v 

središču metode poučevanja, ki so »teoretično utemeljeni in izkustveno preizkušeni 

uspešni racionalni načini delovanja, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo svoje 

namene in dosegajo zastavljene cilje izobraţevalnega procesa« (Blaţič idr., 2003, str. 

331).  

»Vse metode in metodični postopki sestavljajo celoto načinov izvajanja pouka. 

Njihova medsebojna povezanost in prepletenost sta tolikšni, da danes ne govorimo o 

dobrih in slabih, aktivnih in pasivnih metodah, saj je vsaka metoda in različica dobra, 

če se pravilno izbere in ustvarjalno uporabi, ali pa slaba, če ne ustreza vsebini, starosti 

učencem, ciljem, če se formalistično obravnava in uporablja v praksi« (Tomić, 1992, 

str. 103). 

 

V procesu poučevanja na metode vplivajo različni objektivni dejavniki: cilji, vsebine, 

didaktično okolje in druge objektivne okoliščine. Nanje pa lahko vplivajo tudi subjektivni 

dejavniki, ki vključujejo učence in učitelje. Izbor ustreznih glasbenih metod je odvisen 

torej od načrtovanih glasbenih ciljev in vsebin, števila učencev v razredu in njihove 

starostne stopnje ter materialne opremljenosti šole (Denac, 2002). 

 

Rezultati kakovostnega poučevanja in učenja so v veliki meri odvisni od uspešne 

metodične organizacije vzgojno-izobraţevalnega procesa predvsem v začetnem šolskem 

obdobju, ko je otrokova pozornost še kratkotrajna (Denac, 2002). Tako lahko z ustrezno 

izbiro glasbenih metod pozitivno vplivamo na afektivni, socialni, kognitivni in 

psihomotorični razvoj otrokove osebnosti. S tega vidika je metoda, ki ima v umetnosti 

prednost pred vsemi drugimi metodami, celostnost. Slednja lahko v človekovi celostni  
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razseţnosti poveţe predstave, mišljenje, čustvovanje, predstavno sposobnost in nazornost 

(Wagner, 1999).  

 

Pri glasbeni vzgoji se lahko uporabljajo različne splošne učne metode (Wagner, 1999):  

 metoda pogovora, 

 metoda ustne razlage, 

 metoda demonstracije, 

 metoda igre.  

 

Učni cilji in metode so medsebojno prepleteni, zato je za uresničevanje ciljev potrebno 

uporabljati ustrezne metode poučevanja in učenja (Marentič-Poţarnik, 2000/a). V zvezi s 

tem izpostavljamo pomembnost strokovno-didaktičnega izvajanja glasbenih metod 

poučevanja in učenja kot pogoj za kakovostno uresničevanje glasbenih ciljev (Sicherl 

Kafol, 2015). Ugotovitve raziskave B. Oblak (1987) prav tako kaţejo na pomembnost 

ustreznih strokovno-didaktičnih kompetenc učiteljev za uresničevanje ustvarjalnih 

glasbenih metod poučevanja in učenja, saj imajo slednje pozitivni vpliv na glasbene 

doseţke učencev.  

 

Pouk glasbene vzgoje je nekoliko specifičen, saj se v njem prepletajo metode, ki so 

praktične narave oz. vključujejo učence in njihovo lastno aktivnost. B. Sicherl Kafol 

meni, da učne metode niso univerzalne, temveč uporablja vsako strokovno področje 

poleg splošnih učnih metod tudi specifične glasbene metode poučevanja in učenja. 

Glasbene metode poučevanja in učenja klasificira glede na področja glasbenega razvoja v 

metode izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Sicherl Kafol, 2001).  

 

Med metode izvajanja sodijo »demonstracija in posnemanje ritmične izreke; petje s 

posnemanjem, pripevanjem, petje s solmizacijskimi zlogi in pevska demonstracija; delo z 

glasbenim (notnim/grafičnim) zapisom, kamor spadajo branje, narek in zapis ritmičnih in 

solmizacijskih zlogov, notnih simbolov ipd.; demonstracija in posnemanje igranja na 

otroška glasbila ter demonstracija in posnemanje gibalnega ali likovnega izvajanja ob 

glasbi«.  
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Med metode poslušanja sodita »doţivljajsko in analitično poslušanje. Slednje zajema 

prepoznavanje izraznih in izvajalskih sredstev; ritmično analizo, ki obsega prepoznavanje 

in posnemanje tonskih trajanj z ritmičnimi zlogi, prenos ritma besedila v ritmične zloge 

ali v igrani ritem in ritmične uganke; melodično analizo, kjer gre za prepoznavanje in 

poimenovanje tonskih višin s solmizacijskimi zlogi in melodične ali solmizacijske 

uganke; ter oblikovno analizo, kamor štejemo prepoznavanje in poimenovanje glasbenih 

oblikovnih delov«. 

 

Med metode ustvarjanja sodijo »ustvarjanje glasbenih vsebin, kamor štejemo 

ritmična/melodična vprašanja in odgovore, ritmično/melodično dopolnjevanje in 

izmišljarije; estetsko oblikovanje glasbenih vsebin, kamor prištevamo poustvarjalno petje 

in igranje inštrumentalnih vsebin; ter besedno, gibalno ali likovno ustvarjanje ob glasbi« 

(Sicherl Kafol, 2001, str. 125, 126).  

 

V sklopu navedenih splošnih in specifičnih glasbenih metod je med pomembnejšimi tudi 

metoda igre. Igra mora biti kot temeljna dejavnost oz. aktivnost prisotna v vsakdanjem 

ţivljenju otrok. S tega vidika moramo igro kot osnovno metodo dela načrtovati tudi pri 

predmetu glasbena vzgoja ter jo upoštevati ob načrtovanju glasbenih aktivnosti, saj se 

učenec tudi v šoli uči skozi igro (Denac, 2002). Na začetni stopnji osnovnošolskega 

izobraţevanja razvojne značilnosti učencev namreč narekujejo uporabo glasbenih metod 

poučevanja s pomočjo glasbeno-didaktičnih iger. Furlan je mnenja, da ima didaktična 

igra kot učna metoda številne prednosti, saj se učenec med igro ne samo uči, temveč se 

tudi najbolje uči (Furlan, 1984). 

 

»Glasbeno-didaktične igre so posebna vrsta didaktični iger z nalogami, ki zahtevajo in 

hkrati razvijajo neke duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti, potrebne za dojemanje, 

doţivljanje, poustvarjanje in ustvarjanje glasbe, z otrokom privlačnejšo vsebino in s pravili, 

ki so lahko bolj ali manj izrazita in zahtevna« (Voglar, 1987, str. 16).  

 

»Ker je v glasbeno-didaktični uporabi pojem metode tesno povezan s pojmom načina 

glasbenega vedenja, lahko spremembo metode skoraj vedno razumemo kot spremembo 

vedenja« (Fischer, 1982, str. 131, v Denac, 2002).  
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Glasbeno poučevanje in učenje poteka v interakciji med učiteljem, učencem, glasbeno 

vsebino in glasbenimi dejavnostmi. Pri tem so pomembne glasbene metode izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja. Učence spodbujajo na afektivno-socialnem, kognitivnem in 

psihomotoričnem področju razvoja (Sicherl Kafol, 2001). Prikaz je v spodnjem diagramu 

(Slika 3.1). 
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Slika 3.1: Didaktični elementi glasbene vzgoje v celostnem vzgojno-izobraţevalnem procesu 

 

Vir: (Sicherl Kafol, 2001, str. 70) 
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 Oblike dela pri glasbeni vzgoji 3.1.4

Pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje imajo pomembno vlogo tudi oblike dela. Slednje 

so: 

»Sestavni del metod in tudi samostojni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med poloţaji  

in vlogami učiteljev in učencev (Kramar, 2009, str. 23).« 

 

Med splošnimi oblikami dela prevladujejo:  

 frontalna ali skupna oblika dela, 

 individualna oblika dela, 

 delo v dvojicah,  

 skupinska oblika dela (Denac, 2002). 

 

Glasbene oblike dela lahko enačimo z glasbenimi sestavi, npr. frontalno ali skupno obliko 

dela s pevskim zborom ali orkestrom; individualno obliko dela s solistom oz. solističnim 

izvajanjem; skupinsko obliko dela pa s komornim sestavom. Izbor ustreznih oblik dela je 

odvisen od zastavljenih ciljev, vsebin, števila učencev v razredu in njihove starostne 

stopnje, od materialne opremljenosti šole, didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-

izobraţevalnega procesa ter od učiteljevih didaktičnih kompetenc za oblikovanje in 

izvajanje vzgojno-izobraţevalnega procesa (Denac, 2002). 

 

Vzgojno-izobraţevalni proces je z organizacijskega vidika dokaj dinamičen, čeprav še 

vedno prevladujejo nekatere tradicionalne oblike. Glede na odnose med učenci in učitelji 

ločimo posredni in neposredni pouk.  

 

Neposredni pouk se izvaja v frontalni obliki. Učitelj neposredno izvaja vzgojno-

izobraţevalni proces s celotnim razredom ali večjo skupino učencev. Na ta način ima 

večji pregled nad razredom in laţje uravnava tempo, potek dogajanja, vpliva na delo 

učencev, saj jih vodi od začetka do konca pouka. Na ta način skrbi tudi za sistematičnost 

in strukturiranost ter zagotavlja nadgradnjo dela. Ta oblika dela je z vidika organizacije 

enostavnejša, saj en učitelj dela z večjo skupino učencev in je zaradi slednjega potrebnih 

tudi manj pripomočkov (Lango, 2011).  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
42 

 

Glavne pomanjkljivosti te oblike dela so, da so učenci v podrejenem poloţaju, njihova 

aktivnost je usmerjena na čutno zaznavanje, vizualno percepcijo in poslušanje. 

Komunikacija je enosmerna (učitelj – učenec), ne upošteva individualnih različnosti med 

učenci in njihovega kognitivnega stila. Takšen pouk učencev ne pritegne, niti jih ne 

motivira in je preveč monoton. Omenjena oblika pouka je lahko tudi ustrezna, če je 

ustrezno didaktično načrtovana, če je delo prilagojeno pogojem in če jo kombiniramo z 

dinamičnim spreminjanjem različnih drugih oblik dela (Lango, 2011).  

 

Frontalna oblika je primerna predvsem za uvodno fazo dela, in sicer pri dajanju navodil 

učencem za delo, za dogovarjanje z učenci in posredovanje tistih vsebin, ki jih učenci ne 

bi mogli usvojiti brez učiteljeve pomoči (Blaţič idr., 2003). 

 

Kritike frontalnega pouka in obenem nova didaktična, teoretična, psihološka, pedagoška, 

sociološka spoznanja ter praktične izkušnje so vodile v razvoj novih posrednih oblik dela. 

Med učenci in učiteljem ni neposrednega odnosa, učenci so neposredno aktivni in 

pridobivajo znanje z lastno aktivnostjo ter razvijajo sposobnosti. Učitelj ima pri 

načrtovanju, pripravi, verifikaciji in vrednotenju doseţkov učencev še vedno neposredno 

vlogo. Med posredne oblike uvrščamo individualno učno obliko, delo v dvojicah in 

skupinsko učno obliko (prav tam).  

 

Individualna oblika predstavlja individualno delo vsakega posameznika. Učenec je pri 

tem neposredno aktiven, cilje vzgojno-izobraţevalnega dela dosega z lastno aktivnostjo; 

samostojno organizira, načrtuje in vrednoti svoje delo. Učenci se s takšnim načinom dela 

pripravljajo na nadaljnje učenje. Vloga učitelja je tudi pri tej obliki pomembna, saj  

organizira, načrtuje, pripravlja, posredno vodi delo vseh učencev in jim nudi pomoč. 

Glede na vsebino je lahko individualno delo učencev enako, lahko pa se njihove naloge 

tudi razlikujejo. Individualno delo je zahtevno, zato je s tega vidika potrebno učence 

ustrezno motivirati, opredeliti učna sredstva in pripomočke ter podati ustrezne kriterije za 

vrednotenje. Učitelj mora upoštevati individualne različnosti učencev in jih aktivno 

vključiti v načrtovanje individualnega dela po metodični in vsebinski plati (Blaţič idr., 

2003).  
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Delo v dvojicah ima številne prednosti pred vsemi drugimi oblikami dela, saj je z vidika 

organizacije zelo preprosta, člani dvojic pa imajo več moţnosti za aktivno delo. V 

dvojicah se učenci medsebojno spodbujajo, si pomagajo, sproti preverjajo svoje delo in 

odpravljajo morebitne napake. Učni proces se lahko prilagodi značilnostim učencev, 

moţni sta njihova večja aktivnost in komunikacija. Ta oblika ponuja veliko moţnosti za 

sodelovalno učenje. Pri oblikovanju dvojic je potrebno upoštevati psihološke, pedagoške 

in sociološke vidike. Pomembno je, da dvojico sestavljata učenca, ki se ujemata, imata 

podoben način dela, skupne interese in dobre socialne odnose (Blaţič idr., 2003).  

 

Pri skupinski obliki dela so učenci znotraj razreda razdeljeni na več manjših skupin, ki 

samostojno izvajajo del učnega procesa. Učitelj izvaja vzgojno-izobraţevalni proces, 

vendar je z učenci v posredni povezavi preko skupin. Takšna oblika dela spodbuja večjo 

motivacijo za delo, delovno disciplino, učinkovitost dela in obenem ponuja veliko 

moţnosti za sodelovalno učenje. Pomembni so tudi socializacijski vidiki, saj učenci 

razvijajo medsebojno komunikacijo, s čimer se utrjujejo določeni odnosi med njimi, se 

spodbujajo, si pomagajo in so odgovorni za rezultate lastnega dela. Z vidika organizacije 

so skupine lahko stalne ali občasne, po sestavi so homogene in heterogene, po vsebini 

dela pa imajo lahko enako ali različno nalogo (Blaţič idr., 2003). Med zelo učinkovitimi 

oblikami skupinskega dela so zagotovo oblike sodelovalnega učenja (Peklaj, 2001).  

 Taksonomija vzgojno-izobraţevalnih ciljev 3.1.5

Vzgojno-izobraţevalni cilji predstavljajo učenčevo aktivnost in razvoj na kognitivnem, 

afektivnem in psihomotoričnem področju. Iz njih lahko razberemo način učenja in 

stopnjo doseţenega učnega uspeha. Učni cilji se v praksi izkazujejo kot kompleksni in 

vsestranski. Klasificiramo jih v ustrezne taksonomije, ki so odvisne od učenčevega 

razvoja. V domeni glasbene vzgoje so taksonomije koristne zaradi natančnejše 

opredelitve učnega procesa, njegove organizacije in metod glasbenega poučevanja. 

Najbolj znana in uveljavljena je taksonomija po Bloomu, ki v ospredje postavlja 

kognitivno področje. Teoretik Bloom na podlagi svojega sistema kategorij vzgojno-

izobraţevalnih vsebin razdeli cilje na tri področja – kognitivno, afektivno in 

psihomotorično (Marentič-Poţarnik, 1999).  
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Bloom in njegovi sodelavci so ţe leta 1956 menili, da je razvoj kurikula najbolj 

napredoval na kognitivnem področju, saj zanj obstaja jasna definicija vzgojno-

izobraţevalnih ciljev v obliki otrokovega vedenja (Klauer, 1974). Tako so Bloom in drugi 

strokovnjaki oblikovali taksonomijo učnih ciljev za kognitivno področje.  

 

Kognitivno ali spoznavno področje vsebuje tiste učne cilje, ki so povezani s 

prepoznavanjem učnega gradiva in ostalih miselnih aktivnostih pri usvajanju znanja. Pri 

kognitivnih vzgojno-izobraţevalni ciljih sta izpostavljena pomnenje in reproduciranje 

naučenega. Taksonomija učnih ciljev za kognitivno področje zajema šest kategorij 

(znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in evalvacija), ki so hierarhično 

razvrščene od preprostega/konkretnega razumevanja na ravni zvočnega prepoznavanja, 

zapomnitve in obnove do višjih/kompleksnejših stopenj s sposobnostmi uporabe zvočnih 

predstav v novih situacijah, ki vključujejo zvočno ustvarjanje in vrednotenje (Bloom, 

1956; Anderson idr., 2001).  

 

V nadaljevanju opredeljujemo posamezne kategorije za kognitivno področje (Bloom, 

1956, Anderson idr, 2001). 

 

 Znanje 

Po Bloomovi taksonomiji znanje obsega tri ravni:  

 znanje posameznosti, ki vključuje glasbeno terminologijo in posamezna glasbena 

dejstva (primer: razlikovanje posameznih glasbil in poznavanje njihove zgradbe);  

 poznavanje načinov in poti posameznosti:  

 poznavanje tendenc in zaporedij, 

 poznavanje konvencij, 

 poznavanje kategorij in klasifikacij, 

 poznavanje metodologije in raziskovalnih postopkov; 

poznavanje občih glasbenih pojmov. 

 

 Razumevanje 

Po Bloomovi taksonomiji poznamo tri ravni razumevanja: 

 prevajanje, ki pomeni prenos glasbenega sporočila v gibalno ali besedno obliko;  
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 razlaga ali interpretacija, ki pomeni razumevanje glasbenega dela s 

povezovanjem ţe usvojenega znanja;  

 predvidevanje ali ekstrapolacija, ki pomeni nadaljevanje začete glasbene fraze in 

dopolnjevanje glasbenega zapisa.  

 

Potrebno je poudariti, da znanje ne pomeni tudi razumevanja. Slednje se udejani šele v 

naslednjih ravneh taksonomije (Pesek, 1997).  

 

Po taksonomski stopnji uporabe morajo učenci reševati nove naloge ter pri slednjih 

uporabiti dosedanje znanje. Po Bloomu poznamo pet stopenj reševanja nalog:  

 spoznavanje naloge in iskanje ţe znanih elementov v nalogi, kar pomeni, da se 

učenec seznani z glasbeno ali neglasbeno vsebino pesmi in usvoji zgodbo iz 

besedila;  

 uporaba znanih elementov za rekonstrukcijo naloge v znan kontekst, kar pomeni, 

klasifikacija naloge kot znane v značilno obliko; primer: učenec ugotovi taktovski 

način določene skladbe;  

 selekcija abstrakcij, kar pomeni pravilen izbor za ponazoritev ţelenega;  

 uporaba abstrakcij za reševanje naloge, kar pomeni povezavo vseh spoznanj v 

celoto;  

 rešitev naloge, ki pomeni predstavitev naloge ali izvedbo.  

 

 Uporaba  

Po taksonomski stopnji uporabe morajo učenci reševati nove naloge ter pri slednjih 

uporabiti dosedanje znanje.  

Po Bloomu poznamo pet stopenj reševanja nalog:  

 spoznavanje naloge in iskanje ţe znanih elementov v nalogi, kar pomeni, da se 

učenec seznani z glasbeno ali neglasbeno vsebino pesmi in usvoji zgodbo iz 

besedila,  

 uporaba znanih elementov za rekonstrukcijo naloge v znan kontekst, kar pomeni, 

da učenec npr. ugotovi taktovski način določene skladbe, klasifikacija naloge kot 

znane v značilno skupino,  

 selekcija abstrakcij, kar pomeni pravilen izbor za ponazoritev ţelenega,  
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 uporaba abstrakcij za reševanje naloge, kar pomeni povezavo vseh spoznanj v 

celoto,  

 rešitev naloge, ki pomeni predstavitev naloge ali izvedbo.  

 

Uporaba doseţenega znanja v novih okoliščinah pomeni, da lahko učenci pri reševanju 

nalog pridejo do rešitev po najrazličnejših poteh. Slednje pa od učitelja zahteva 

individualen pristop (Lešnik, 2009).  

 

 Analiza  

Na tej stopnji učenec loči kognitivne informacije na posamezne dele ter ugotavlja 

interakcije in organizacijska načela med njimi. Po Bloomu poznamo tri ravni analize:  

 analiza elementov, ko učenec npr. prepoznava uporabljene glasbene elemente v 

skladbi in analizira glasbeni zapis;  

 analiza odnosov, ko učenec razume funkcije posameznih glasbenih elementov in 

ugotavlja medsebojne povezave;  

 analiza strukture ter organizacijskih načel, ko učenec analizira povezanost 

glasbenih elementov v celotni strukturi glasbenega dela.  

 

V glasbenem izobraţevanju veliko vzgojno-izobraţevalnih ciljev uvrščamo med 

analitične, saj analiza v glasbi pripomore k poglobljenemu razumevanju glasbenih del ter 

učence usmerja v razlikovanje med sporočili glasbenih umetnin in njihovimi osebnimi 

interpretacijami (Pesek, 1997).  

 

 Sinteza 

Sinteza v nasprotju z analizo povezuje elemente v celoto. Po Bloomu poznamo tri ravni 

sinteze:  

 izdelava izvirnega sporočila, npr. izmišljanje melodije na dano besedilo;  

 izdelava načrta za akcijo, npr. izdelava načrta za potek glasbene pravljice ali 

glasbeno-didaktične igre;  

 izpeljava sistema abstraktnih odnosov, npr. struktura določene glasbene oblike. 
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 Evalvacija 

Evalvacija je najvišja taksonomska stopnja kognitivnega področja. Po Bloomu poznamo 

dve ravni evalvacije:  

 evalvacija po notranjih kriterijih, npr. natančnost glasbene izvedbe glede na 

notacijo;  

 evalvacija po zunanjih kriterijih, npr. kritično presojanje in vrednotenje lastne 

glasbene ustvarjalnosti v odnosu do umetniških kvalitet.  

 

Pri sestavi učnega načrta so učitelju v pomoč vse navedene stopnje kognitivnega 

področja, medtem ko učencem slednje omogočajo vpogled v okvirni obseg učne snovi.  Z 

njimi je omogočeno tudi ugotavljanje kognicije pri preverjanju znanja. Ob navedenem 

izpostavljamo dejstvo, da učitelji pogosto zanemarjajo pomembnejše vidike kognitivnih 

struktur, kot so analiza, sinteza in evalvacija (Pesek, 1997).  

 Preverjanje in ocenjevanje znanja pri glasbeni vzgoji 3.1.6

Preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje učenčevih doseţkov je zelo pomemben sestavni 

del pouka. Pri tem se povezuje več dejavnosti, ki so medsebojno prepletene in ena z 

drugo pogojene, hkrati pa relativno samostojne. Odvijajo se v vseh etapah učnega 

procesa, in sicer v uvodni, osrednji in zaključni, čeprav so najbolj zgoščene v zaključni 

fazi. Preverjanje in ocenjevanje znanja je koristno tako za učitelje kot tudi za učence: 

učiteljem sluţi za boljšo refleksijo, za čim bolj poglobljeno analizo in nadaljnje izvajanje 

pouka, učencem kot povratna informacija in odziv na njihovo delovanje in doseţke, 

staršem kot informacija o napredku in uspešnosti njihovega otroka in druţbi kot 

informacija o uspešnosti in kakovosti izobraţevanja (Kramar, 2009).  

 

Procesi učenja glasbene vzgoje zajamejo učenca celostno, zato je vsa področja 

osebnostnega razvoja (afektivno-socialno, kognitivno in psihomotorično) potrebno 

spremljati enakovredno. Sprotno in končno ocenjevanje glasbenih procesov ter doseţkov 

je podlaga za sistematično, kvalitativno in načrtno spremljanje vseh ravni glasbenega 

razvoja. Merila za ocenjevanje izhajajo iz učnih ciljev za predmet glasbena vzgoja. S 

slednjimi določamo stopnje učenčevih doseţkov glede na zastavljene cilje. Pomembno je, 

da so merila vrednotenja učencem razumljiva, znana in dosegljiva (Sicherl Kafol, 2004).  
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Po didaktičnih modelih vsakemu učenju in utrjevanju znanja sledi preverjanje znanja. 

Vedeti moramo, katera znanja, veščine in spretnosti ţelimo, da bi učenci obvladali. 

Zaradi slednjega so pogoj za uspešno preverjanje znanja jasno izraţeni učni cilji in namen 

vzgojno-izobraţevalnega procesa. Učni cilji so tako vodilo za usmerjanje poučevanja in 

osnova pri presojanju in vrednotenju doseţenega znanja (Ţvar, 2001).  

 

Preverjanje glasbenega znanja je sprotno, kar pomeni, da učitelj spremlja razvoj 

učenčevih glasbenih sposobnosti in spretnosti, opazuje učenca pri njegovem glasbenem 

izvajanju, ustvarjanju in poslušanju. Pomembno je, da učitelj učencem s sprotno in 

pravočasno povratno informacijo o njihovem učnem napredovanju na glasbenem 

področju omogoči usvajanje in poglabljanje pridobljenega glasbenega znanja. Učiteljeva 

povratna informacija učenca seznani z doseţenim, ga opozori na morebitne 

pomanjkljivosti, mu ponudi pot za odpravo pomanjkljivosti, ga spodbudi k spremljanju 

lastnega napredka in mu omogoči moţnost samoregulacije kot osnove za nadaljnje 

učenje. Učiteljeve objektivne kritike morajo krepiti učenčevo emocionalno, motivacijsko, 

moralno, estetsko in intelektualno raven in biti smernice za učenčevo nadaljnje delo. 

Učenci morajo namreč dobiti moţnost, da o svojem delu razmišljajo kritično in 

vrednotijo svoje doseţke (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

V nameri izboljšanja kakovosti preverjanja in ocenjevanja/vrednotenja znanja je 

pomembno poudariti novo pojmovanje znanja, ki je opredeljeno v širšem kontekstu in 

vključuje različne vidike uspešnosti učencev; vrednotenje znanj višjih taksonomskih 

ravni, poudarjanje osnovnih pojmovanj in uporabe znanj (Skribe Dimec, 2004).  

 

Glasbeno učenje mora potekati ob spremljanju v smislu sprotnosti, sistematičnosti in 

kompleksnosti. Kriteriji za vrednotenje prav tako temeljijo na ciljih glasbene vzgoje, ki 

spremljajo afektivno-socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj (prav tam).  

 

V prvem in drugem razredu je ocenjevanje opisno, medtem ko v tretjem razredu opisno 

ocenjevanje ţe prehaja v številčno (numerično). V empiričnem delu bomo večji poudarek 

namenili številčnemu ocenjevanju znanja, saj raziskava temelji na učencih četrtega 

razreda osnovne šole, pri katerih bomo preverjali informativno znanje.  
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 »Način preverjanja in ocenjevanja znanja vpliva na to, kako se učenci učijo, kakšno znanje 

pridobijo in kakšen odnos do učenja ter znanja gradijo« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 

2011, str. 30).  

 

Načini preverjanja znanja  

Preverjanje znanja pri pouku glasbene vzgoje poteka v vseh etapah učnega procesa. 

Znanje učencev se preverja ustno in/ali pisno. Vrste preverjanja, ki jih uporabljamo pri 

pouku glasbene vzgoje, so:  

 diagnostično preverjanje za preverjanje predznanja učencev, 

 formativno preverjanje ob zaključku posamezne učne enote, 

 končno preverjanje, ki je usmerjeno v ugotavljanje učenčevega znanja pred 

ocenjevanjem (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

Načini ocenjevanja znanja pri predmetu glasbena vzgoja (prav tam)  

 Ustno ocenjevanje znanja, pri katerem je učenec ustno ocenjen z vprašanji in 

podvprašanji, s pomočjo katerih preverjamo višje cilje (uporabo znanja, analizo), 

ugotavljamo način razmišljanja, učenca usmerjamo in mu dajemo povratno 

informacijo.  

 

Primer: Učenec dobi najmanj pet vprašanj z različnih taksonomskih ravni, ki si sledijo po 

teţavnosti. Učitelj postavlja učencu vprašanja iz obravnavane učne snovi, ki so bila 

predhodno preverjena pri pouku glasbene vzgoje. Zastavljena vprašanja oziroma naloge 

so različnega tipa in zahtevnosti. 

 

 Pisno ocenjevanje znanja, pri katerem so učenci pisno ocenjeni (naloge kratkih 

odgovorov, naloge zaprtega ali izbirnega tipa, naloge povezovanja in urejanja, 

širša odprta vprašanja ali vprašanja esejskega tipa, daljši sestavki idr.).  

 

Ocenjevanje znanja predstavlja vrednotenje doseganja ciljev in standardov glasbenega 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ter razumevanje in uporabo glasbenih pojmov. S 

pisnim ocenjevanjem znanja se ocenjujejo učenčeva informativna znanja (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011).  
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Sumativna ocena je lahko izraţena številčno, opisno, znakovno ali besedno. Ocena, ki jo 

podamo v katerikoli od omenjenih oblik, mora biti opredeljena na podlagi opisnih meril 

standardov znanj (Sicherl Kafol, 2015).  

 

Z uresničevanjem učnega načrta za glasbeno vzgojo in v skladu s svojimi individualnimi 

sposobnostmi učenec dosega kakovost in obseg standardov znanja. Preverjanje in 

ocenjevanje znanja zajema standarde znanja, ki so v skladu z učnim načrtom za glasbeno 

vzgojo razdeljeni med temeljne in minimalne (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Datume pisnih preizkusov znanja učitelj predvidi in načrtuje glede na učni načrt in letno 

pripravo za glasbeno vzgojo. Napove jih v začetku šolskega leta, običajno na prvem 

roditeljskem sestanku za starše. Učitelj prav tako na podlagi ciljev v učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo vnaprej sestavi jasne kriterije ocenjevanja znanja in jih predstavi 

učencem. Kriteriji zastopajo znanja, veščine in procese, za katere si prizadevamo pri 

pouku glasbene vzgoje. Pomembno je, da so kriteriji javno dostopni oz. predstavljeni v 

razredu, in sicer v okviru letne priprave učitelja. Učitelj na ta način s kriteriji seznani tako 

učence kot tudi starše (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

Kriterij je glede na zahtevnost kontrolne naloge predhodno spremenjen. Ocenjevalna 

lestvica in kriterij sta učencem ter njihovim staršem predstavljena na prvem roditeljskem 

sestanku. Celotno šolsko leto sta ocenjevalna lestvica in kriterij vsem udeleţencem 

učnega procesa glasbene vzgoje na voljo za vpogled na vidnem mestu.  

 

Pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju upoštevamo individualne razlike in 

sposobnosti učencev. Za te učence učitelj pri pouku izvaja prilagojene metode in oblike 

dela. Prilagoditve za učence s specifičnimi učnimi teţavami so zahtevane in zapisane v 

odločbah in priporočilih ter v individualnih programih za posameznega učenca. 

Preverjanje in ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami učitelj prilagodi v skladu z 

odločbo o usmeritvi učenca (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  
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4 KAKOVOSTNO POUČEVANJE GLASBENE VZGOJE 

4.1 OPREDELITEV POJMA KAKOVOST 

Pojmovanja kakovost zaradi njegove razseţnosti in različnosti ni mogoče enopomensko 

opredeliti. S tega vidika poznamo več definicij in opredelitev kakovosti (Sallis, 1993; 

Glasser, 1995; Čagran, 1996; Kovač, 2000). 

 

Kakovost je opredeljena kot:  

 dejanska kakovost, ki je rezultat primerjav dejanskih in pričakovanih ocen;  

 pričakovana kakovost, ki predstavlja primerjalni standard za ugotavljanje 

dejanske kakovosti (Moţina, 2010). 

 

Kakovost je značilnost, ki spremlja razvoj človeštva, ga motivira in pogojuje. V začetku 

naj bi bila opredeljena kot individualna sposobnost posameznika, kasneje, z razvojem 

druţbe, pa posamezniki vrednotijo kakovost z individualnih in subjektivnih stališč. S 

tehnološkim napredkom jih nadomestijo računalniki, stroji, orodja. Pri glasbeni vzgoji se 

zaradi same narave področja tehnološko vrednotenje kakovosti ne uporablja. V okviru 

glasbene vzgoje je torej najpomembnejša afektivna komponenta v povezavi s 

kognitivnim in psihomotoričnim področjem (Lešnik, 2009).  

 

Procesi razvijanja kakovosti so vsi procesi, ki so namenjeni razvoju in izboljševanju 

kakovosti. Skrb za kakovost v izobraţevalni organizaciji se ne konča s tem, da podatke le 

zberemo ter z uporabo teh presodimo, kakšna je kakovost izbranega področja. Procesi 

razvijanja kakovosti se utemeljujejo na konceptu njenega nenehnega izboljševanja (Imai, 

1986) in spodbujajo načrtovanje ukrepov za izboljšave in nove razvojne rešitve 

(Stufflebeam, 1983; Deming, 1986; Stufflebeam, 2000). Z navedenim se spodbuja 

razvojna naravnanost v izobraţevalnih organizacijah.  

 

V vzgojno-izobraţevalnem procesu je pri ugotavljanju kakovosti dela najustreznejši 

integrativni pristop, ki enači vrednost storitev s kakovostjo. Glede na ta koncept je 

osnovna šola kakovostna takrat, ko so zadovoljene zahteve odjemalcev in sočasno tudi 

organizacije kot ponudnika storitev. Slednje se v vzgojno-izobraţevalnem procesu kaţe  
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kot zadovoljstvo staršev, učiteljev, učencev, druţbe in okolice ter vseh zaposlenih na šoli 

(Moţina, 2010). 

 

Kakovosti zaradi njene dinamičnosti in odprtosti ne moremo popolnoma opredeliti. 

Vsaka opredelitev (defincija), ki jo postavimo, je lahko le parcialna. Kakovost je 

kategorija, ki je nikoli ne moremo opredeliti z merljivimi instrumenti. Iz te temeljne 

ugotovitve izhaja spoznanje, da ne bomo nikoli mogli opredeliti absolutnega kriterija 

kakovosti ali da lahko o kakovosti vzgojno-izobraţevalnih učinkov sklepamo le posredno 

– po nekaterih merljivih lastnostih vzgoje in izobraţevanja (Kroflič, 2002). To pomeni, 

da lahko takšni ali drugačni modeli kakovosti zajemajo le nekatere dimenzije vsega 

potenciala, ki ga neka dejavnost ali delo lahko ima. 

 

Kakovost ni samo v znanju niti samo v udeleţencu, temveč je nekaj, kar nastaja v odnosu 

med znanjem ter udeleţencem. Dokler bo udeleţenec znanje razumel kot zadevo, ki ni 

povezana z njim, in dokler ne bo razvil nekega ustvarjalnega odnosa do pridobivanja 

znanja, slednje ne bo postalo del njega, ne bo se ga zavedal niti ga ponotranjil. V zvezi s 

tem ţelimo poudariti, da lahko dva strokovnjaka, ki sta vsak zase zelo uspešna, razvijeta 

kakovost samo, če se bo njuno znanje povezalo v dinamičnem odnosu (timskem delu). 

Kakovost torej ni niti v enem ali drugem strokovnjaku, temveč nastaja v odnosu med 

njima (Moţina, 2010). Med pomembne spodbude, ki prispevajo k večjemu pretoku 

znanja in izkušenj med zaposlenimi v izobraţevalnih organizacijah, lahko torej uvrstimo 

različne oblike timskega dela (delo v skupinah, skupno delo pri projektih, delo v 

strokovnih aktivih itd.).  

 

V tem kontekstu v empiričnem delu akcijske raziskave izpostavljamo pomembnost 

timskega sodelovanja z učitelji drugih oddelkov; pogosto sodelovanje s predmetnim 

učiteljem glasbene vzgoje na šoli kot »notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in 

soizvajalcem glasbene vzgoje, pomembna pa je tudi odprtost učitelja za timsko in 

sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov (sodelovanje s priznanimi umetniki različnih 

glasbenih področij ter stik s kulturno-umetniškimi ustanovami). 
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Poleg navedenega so pomembne tudi različne organizirane oblike formalnega podajanja 

znanja (interna izobraţevanja, udeleţbe na zunanjih seminarjih, tematske konference 

ipd.). V zvezi s tem izpostavimo organizacijske strukture, ki spodbujajo izoblikovanje 

različnih omreţij in skupinskega dela (Nahapiet in Ghoshal, 2000). 

 Kakovost kot učiteljeva vrednota 4.1.1

»Skrben človek je tisti, ki med svojim delom vidi in čuti kakovost. Kakovost je 

lastna človeku, ki je skrben pri svojem delu in skrbi za to, kar njegove oči vidijo« 

(Moţina, 2010, str. 297).  

 

S tem poudarimo pomen odnosa in procesa. Kakovost ni nekaj, kar nas čaka ob koncu 

opravljenega dela, temveč mora nastajati ţe v odnosu do dela, ki ga opravljamo. 

  

V interakciji subjekta in objekta ter njunem odnosu so sestavine kakovosti sledeče: 

ustvarjalnost, izvirnost, iznajdljivost, intuicija, domišljija. Gre za razvojne dimenzije 

izobraţevanja. Ustvarjalnosti in izvirnosti se ne da poučevati, ni se ju mogoče naučiti iz 

priročnika ali učbenika, lahko pa se ju v procesih in odnosih spodbuja in razvija (Moţina, 

2010).  

 

»Vrednota, vodilni rob stvarnosti, ni več le nepomembna stranska veja strukture. Vrednota 

je predhodnik strukture. Je tista predintelektualna zavest, iz katere se rojeva struktura. Naša 

strukturirana resničnost je predhodno selekcionirana na podlagi vrednotenja. In da bi 

resnično razumeli strukturirano resničnost, je potrebno razumevanje vrednostnega izvira, iz 

katerega izhaja« (prav tam, str. 305). 

 

Opredeljevanje kakovosti (definiranje) je vedno hkrati tudi vprašanje vrednot, zato ga 

nikakor ne moremo razumeti v miselnem okviru. Opredelitev kakovosti vedno izvira iz 

določenega vrednotnega okvira. V kontekstu kakovosti izobraţevanja in pomembnih 

dejavnikov kakovosti v izobraţevanju, je bistveno poudariti, kakšen pomen pripisujejo 

učitelji, udeleţenci, vodstvo v izobraţevalni organizaciji določenemu dejavniku 

kakovosti. Na osnovni razumevanja omenjenih vrednostnih predpostavk nam lahko 

slednje pomaga, da bolje razumemo, zakaj se v neki izobraţevalni organizaciji (v našem  
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primeru – osnovni šoli) neka dejavnost izvaja ali ne. Če se učiteljem ne zdi pomembno, 

da bi imel vsak udeleţenec izobraţevalni načrt, je verjetnost, da bodo sodelovali pri 

sestavljanju tovrstnih načrtov, majhna (Moţina, 2010). 

 

Če takšna individualizacija izobraţevanja za učitelja ni vrednota (nekaj, v kar verjame in 

vodi njegova razmišljanja), lahko stroka za izboljšanje kakovosti izobraţevalnega načrta 

napiše različne priročnike, izpelje usposabljanja brez učiteljevega interesa, s pravilniki 

opredeli, da je omenjeni načrt potrebno pripravljati, vendar se v izobraţevalni 

organizaciji ne bo zgodilo nič pomembnega. Učitelji bodo torej osebni izobraţevalni 

načrt vzeli le kot instrument, kar pomeni, da do njega ne bodo oblikovali nikakršnega 

odnosa in posledično v procesih izobraţevanja odraslih iz navedenega razloga ne bo 

nobene spremembe kakovosti. Če bi ţeleli, da se to zgodi, bi morali v središče razprav 

najprej postaviti odnos, ki ga imajo učitelji do tovrstnega načina dela. Pri razumevanju 

pomena za opredelitev kakovosti, ki ga imajo naša vrednotna izhodišča in predstave, nam 

je v pomoč model jedrne refleksije, ki ga je razvila K. Korthagen (Slika 4.1). Slednji 

pomaga učitelju, da ozavesti in poveča zmoţnosti za preoblikovanje znanja, ki si ga je 

pridobil ţe iz občutkov, čustev, izkušenj, kognitivnih struktur, (notranje) motivacije za 

učenje in angaţiranega odnosa do dela (Moţina, 2010). 

                                    Slika 4.1: Model jedrne refleksije 

 

 

                             Vir: (Korthagen, 2004 v Moţina, 2010, str. 47) 
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Avtorica opredeli štiri faze, ki so primerne za spodbujanje in razvijanje reflektirajočega 

odnosa do lastnega poklicnega delovanja in razvoja na podlagi analize lastne pedagoške 

prakse in kognicij, ki usmerjajo posameznikovo, razmišljanje, ravnanje, vrednotenje in 

celostno delovanje.  

 

K. Korthagen zagovarja postopen proces po naslednjih fazah:  

 prva faza: spodbujanje refleksije na konkretni enoti ali ob učiteljevih oziroma 

učenčevih izkušnjah;  

 druga faza: učiteljevo ali učenčevo razmišljanje o svoji subjektivni teoriji, ki jo 

uporablja in preizkuša v poloţajih in svojem ravnanju;  

 tretja faza: je faza kognitivnega konflikta, v kateri učitelj ali učenec občuti 

nezadovoljstvo in nezadostnost svoje subjektivne teorije, kar ga vodi k zniţevanju 

pomembnosti lastne subjektivne teorije;  

 četrta faza: v njej se učitelju in učencu ponudijo raziskovalno preizkušena 

spoznanja ali znanstvene teorije (Korthagen, 2004).  

 

K. Korthagen meni, da je pomembna funkcija refleksije vzpostavitev zavedanja, 

odmrznitev lastnih pojmovanj in pomoč pri njihovem postopnem preoblikovanju. Pri 

slednjem se prepletata fazi kognitivnega konflikta in rekonstruiranja (Korthagen, 2004; 

Jug, 2008). V modelu jedrne refleksije lahko prepoznamo temeljne značilnosti 

konstruktivistične evalvacije (Guba in Lincoln, 1994), ki nam kaţe nove dinamične 

načine opredeljevanja kakovosti, ki so utemeljeni tudi na vrednotnem izhodišču.   

 

Kakovost različni ljudje razumemo različno – ne zaradi tega, ker bi se kakovost 

razlikovala, temveč zato, ker se ljudje razlikujejo po svojih izkušnjah. Naš vrednotni 

okvir vodi posameznikov pogled na kakovost, ki na nek način opredeli tudi naše interese, 

slednje pa povzroči, da v okviru različnih moţnosti najbolj vidimo tiste, ki so za nas 

najpomembnejše. S tega vidika je pomembno, da v izobraţevanju poudarimo pomen 

različnih interesnih skupin in raziskujemo njihove poglede na kakovost ter njihove 

interese. Slednje je prav tako pomembno, ko analiziramo različne modele kakovosti, ki 

jih ţelimo vpeljati v vzgojno-izobraţevalni proces (v našem primeru model poučevanja 

glasbene vzgoje) (Moţina, 2010). 
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V našem primeru je uvajanje modela poučevanja glasbene vzgoje eden od mogočih 

načinov presojanja kakovosti, ki upošteva določen interesni okvir in katerega izvajanje 

lahko v bodoče pritegne različne interesne skupine (različne mestne in podeţelske 

osnovne šole, znotraj teh pa razredne učitelje in njihove učence). Posamezniki, ki jih 

povezujejo enaki interesi, se zato, da bi laţje uveljavili svoje interese, vedno bolj 

povezujejo v interesne skupine (Donaldson in Preston, 1995; Apple, 2003; Freeman, 

2011).  

 

Pomembna je vrednotna naravnanost; boljši odnosi med organizacijo in interesnimi 

skupinami se bodo razvili, če organizacija in interesne skupine menijo, da so ti odnosi 

pomembni. Prav od kakovosti odnosov, ki jih izobraţevalna organizacija razvija s svojimi 

interesnimi skupinami, bo namreč odvisno, koliko moţnosti za sodelovanje pri 

opredeljevanju kakovosti v izobraţevalni organizaciji bodo te imele. Dinamična narava 

odnosov in procesov opredeljevanja kakovosti od izobraţevalne organizacije zahteva 

načine sodelovanja, ki bodo zajemali različne interese, ki vplivajo na različne opredelitve 

kakovosti (Pirsig, 1974; Pirsig, 2005).  

 

Pomemben dejavnik kakovosti dela izobraţevalne organizacije ali posameznega učitelja 

je zadovoljstvo udeleţencev, vendar pa je poleg navedenega potrebno dovolj pozornosti 

nameniti tudi t. i. »transformativnemu vidiku«, ki je v izobraţevanju še posebej 

pomemben. Nekateri avtorji (Pirsig, 1974; Harvey in Green, 1993; Guba in Lincoln, 

1994; Pirsig, 2005) opozarjajo, da v izobraţevanju le uporabnikovo zadovoljstvo ni 

najpomembnejši cilj izobraţevanja. Izobraţevalni proces namreč zahteva nenehno 

spreminjanje (transformacije) udeleţencev in obenem njihovih vrednot, potreb, 

pričakovanj, kar se doseţe s pridobivanjem novih izkušenj in znanja. 

4.2 POMEN KAKOVOSTNEGA GLASBENEGA POUKA 

Kakovost predstavlja ključ do uspeha in današnje okolje je vse bolj kompleksno in 

obenem nepredvidljivo, kar ima za posledico vse večje zahteve po kakovosti in 

inovativnosti (Florjančič, idr., 1998). Glede na poloţaj, ki ga glasba zavzema v ţivljenju 

učencev in odraslih ljudi, je kakovostni pouk glasbene vzgoje velikega pomena. Kakovost 

danes sprejemamo kot vrednoto druţbe (Medveš, 2001), zato je v vzgojno- 
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izobraţevalnem procesu pomembna in nujno potrebna. Premajhna prisotnost kakovostne 

glasbene dejavnosti lahko v razvoju odraščajoče mladine pusti posledice, ki so vidne v 

kasnejšem obdobju in jih ni mogoče v celoti popraviti.  

 

Šola velja za zelo kompleksen in zapleten socialni sistem, zato definicija kakovostne šole 

in njenega pomena ni tako preprosta (Erčulj, 1996). V Sloveniji bodo imele v prihodnosti 

zaradi negativnega demografskega gibanja nekatere osnovne šole eksistenčne probleme. 

Vrednotene naj bi bile tako z ekonomskega vidika kot tudi z vidika vzgojno-

izobraţevalnih rezultatov glede na vloţena sredstva. Omenjeno dejstvo govori o pomenu 

kakovosti v vzgojno-izobraţevalnem procesu (Kutnjak, 1997).   

 

Osnovne šole so velikokrat preveč storilnostno naravnane in posledično aktivni in 

inovativni učitelji niso deleţni ustrezne podpore za kakovostno poučevanje, v tem 

primeru glasbene vzgoje. Kljub temu lahko kot kriterij kakovosti dela šole pojmujemo 

inovativnost, ki lahko predstavlja moţnost večje transparentnosti učitelja in šole. V 

osnovnih šolah je inovativna dejavnost povezana s porastom kakovosti in posredno z 

večjo učinkovitostjo ter sodobnejšimi pristopi poučevanja (Lango, 2007). To pomeni, da 

mora biti vzgojno-izobraţevalni proces prilagojen učenčevi razvojni stopnji. Prav tako je 

potrebno pri izbiri učnih ciljev in vsebin izhajati iz učenca in njegovega celostnega 

razvoja ter pri tem upoštevati njegove potrebe.  

 

Obsega potrebnega znanja ni mogoče dokončno določiti, saj se nenehno dopolnjuje in 

spreminja. Bistvena naloga kakovostnega poučevanja bi morala biti naučiti se 

komunikacije z znanjem in razvijati dinamične sposobnosti (sposobnost sodelovanja, 

socialno odgovorno ravnanje, samostojno učenje). S tem se povečuje zahteva po 

sodelovanju vseh udeleţencev vzgojno-izobraţevalnega procesa (Medveš, 2000). V zvezi 

s tem je učiteljeva vloga odločilnega pomena. Poleg navedenega so za kakovostno 

poučevanje glasbene vzgoje velikega pomena učiteljeve strokovno-didaktične 

kompetence, ki mu omogočajo ustrezno glasbeno komunikacijo z učenci, učencem pa 

celostni in obenem glasbeni razvoj (Sicherl Kafol, 2015).  
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Rezultati raziskave Eurydice Kulturno-umetnostna šola po Evropi kaţejo, da razrednim 

učiteljem pogosto primanjkuje samozavesti in strokovno-didaktične usposobljenosti za 

poučevanje glasbene vzgoje, zato teţko predstavljajo dober učni model. V iskanju rešitev 

za večjo kakovost glasbene vzgoje zato izpostavljamo načrtno vključevanje priznanih 

umetnikov v pouk glasbene vzgoje, ki z lastnim zgledom predstavljajo avtentični model 

estetske izkušnje (Eurydice, 2010).  

 

Tako izpostavljamo novo kvaliteto poučevanja glasbene vzgoje, ki presega današnje 

pasivno sprejemanje kulturno-umetniških vsebin in dogodkov, kjer so razredni učitelji 

pogosto prepuščeni lastni iznajdljivosti in iniciativnosti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 

2011).  

 

Vpliv glasbenih aktivnosti na razvoj učenca je z njegovim dozorevanjem vse manjši, zato 

je nujno potrebno zagotoviti kakovosten proces glasbene vzgoje ţe v prvih letih šolanja 

(Radoš, 1983; Sicherl Kafol, 1999; Čepin, 2007). Predšolsko in šolsko obdobje sta 

odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebe in pri tem ima pomembno vlogo glasbena 

aktivnost (Vidmar, 2004). Otrokov razvoj je kompleksen in dinamičen proces čustveno-

socialnih, gibalnih in spoznavnih dejavnikov, ki so v medsebojni interakciji. (Sicherl 

Kafol, 2001). Zaradi navedenega je kakovost glasbenega poučevanja v razvojno 

najpomembnejšem obdobju izrednega pomena za učenca. Pomanjkanje kakovostnih 

glasbenih vsebin, dejavnosti, izkušenj in moţnosti glasbenega udejstvovanja lahko zavira 

glasbeni in intelektualni razvoj učenca, kar je kasneje vidno v spoznavnem procesu in pri 

oblikovanju celostne učenčeve osebnosti. Osnovni namen ugotavljanja kakovosti je 

izboljševanje vzgojno-izobraţevalnega procesa kot celote (Gardner, 1995; Shapiro, 1998; 

Sicherl Kafol, 2001; Denac, 2002). 

 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje pogojujeta torej celostni pristop in s tem 

ustrezna učiteljeva aktivnost, ki je zagotovilo za kakovostno delo v vzgojno-

izobraţevalnem procesu. Poleg navedenega je pomembno, da kakovostno glasbeno 

poučevanje in učenje poteka v spodbudnem in avtentičnem okolju (Brophy, 1999), v 

katerem učenci doţivljajo zaupanje v lastne zmoţnosti ter zadovoljstvo nad procesom 

glasbenega učenja. Ob tem izpostavljamo pomembnost, da ima vsak izmed učencev  
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moţnost za avtonomno (Olsson, 2007) in ustvarjalno (Burnard, 2007) izraţanje skozi 

različne načine glasbene komunikacije. Kakovost učenčevih glasbenih izkušenj je 

povezana z njegovo lastno aktivnostjo, pri kateri »skozi doţivetja in predstave ponotranja 

zakonitosti glasbenega jezika« (Sicherl Kafol, 2015, str. 12). 

 

Kurikularna prenova poudarja, da se kakovost znanja ne meri le po količini znanih 

dejstev in rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje 

problemov, po potrebi razumevanja sebe, drugih in okolja ter po sposobnosti pridobivanja 

novega znanja (Marentič-Poţarnik, 1999). Raziskave potrjujejo, da intenzivna glasbena 

aktivnost vpliva na sprejemanje in razumevanje raznovrstne glasbe in da glasbeno 

izobraţeni posamezniki dajejo prednost resni glasbi, ostali pa trenutno popularni, ki 

največkrat sluţi le zabavi (Messerschmidt in Rubert, 1980; Hargreaves, 1990; Lamont 

idr., 2003; Green, 2006). 

 

Kakovostna glasbena vzgoja torej pomembno vpliva na razvoj čustvene inteligence in 

čustvene stabilnosti, ustvarjalnosti, socialni razvoj, ekstra/introvertiranost, razvoj 

psihomotorike, zbranost in usmerjeno pozornost, motivacijo, samozavest in samopodobo, 

uspešnost učenja, razvoj inteligentnosti, razvoj logičnega mišljenja, počutje učencev in 

pozitivno razredno klimo, sprostitev ter odpravljanje stresnih situacij. Poleg naštetega je 

kakovostno poučevanje pouka glasbene vzgoje pomembno za razvoj učenčevih glasbenih 

sposobnosti, spretnosti znanj (Slosar, 1995/a). 

 

4.3 NAČRTOVANJE KAKOVOSTNEGA GLASBENEGA POUKA 

Za kakovostno in ustvarjalno uresničevanje glasbenega pouka je potrebno premišljeno in 

sistematično načrtovanje vseh etap učnega procesa. Kakor dirigent študira parituro, mora 

učitelj podrobno strukturirati, domisliti in vaditi (pevsko, inštrumentalno …) vse 

didaktične elemente glasbenega pouka ter predvideti različne poti za uresničevanje 

zastavljenih glasbenih ciljev (Sicherl Kafol, 2015).  

 

V današnjem času je vedno bolj aktualno vključevanje sodobnih tehnologij v vzgojno-

izobraţevalni proces in uvajanje novih pristopov poučevanja. Za sistematično in uspešno  
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načrtovanje glasbene vzgoje mora učitelj poznati predznanje učencev, sodobne tehnike 

načrtovanja in cilje učnega načrta za glasbeno vzgojo. Najprej mora objektivno oceniti 

pogoje dela in se seznaniti s stanjem učencev. Določiti mora glasbene cilje, ustrezne 

glasbene metode poučevanja in oblike dela ter izbrati in časovno porazdeliti glasbene 

vsebine (Lešnik, 2009; Sicherl Kafol, 2015). Navedenemu sledi izbira načina preverjanja 

in ocenjevanja znanja. Pri načrtovanju kakovostnega glasbenega pouka mora učitelj 

upoštevati tudi značilnosti različnih glasbenih dejavnosti in jih uravnoteţeno (Oblak, 

1995) porazdeliti skozi celoten potek glasbenega poučevanja. Kakovostno načrtovanje 

glasbenih dejavnosti in vsebin preprečuje uniformiranost, kar daje pouku glasbene vzgoje 

noto izvirnosti in ustvarjalnosti. Slednje pomeni, »da vsaka glasbena ura v svoji 

neponovljivosti zaţivi skozi ustvarjalno glasbeno komunikacijo med učenci in učiteljem« 

(Sicherl Kafol, 2015, str. 19).  

 

Načrtovanje kakovostnega glasbenega pouka zagotavlja optimalno uresničevanje 

predpisanega učnega načrta za glasbeno vzgojo. Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se 

lahko izognemo neprimerni improvizaciji in rutinskemu delu. Slednje je potrebno zaradi 

učiteljeve strokovne odgovornosti, strokovno-didaktične kompetentnosti, varnosti, 

gotovosti in zaradi laţje kontrole lastnega dela (Lešnik, 2009).  

 

Ugotovitve kaţejo, da razredni učitelji sledijo segmentom celostnega pristopa, ki skozi 

glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjalnosti in poslušanja, vključno z glasbenimi 

vsebinami, podpirajo otrokov celostni glasbeni razvoj in obenem vplivajo na njegovo 

afektivno-socialno, kognitivno in psihomotorično področje razvoja (Oblak, 1999). Poleg 

navedenega lahko iz izsledkov razberemo, da razredni učitelji načrtujejo največ glasbenih 

ciljev na psihomotoričnem področju razvoja, temu sledi načrtovanje glasbenih ciljev na 

kognitivnem področju, najmanj pa na afektivnem področju, kar navajamo kot 

problematiko (Oblak, 1999; Sicherl Kafol, 2015). Procesi doţivljanja glasbe so namreč 

osnovno izhodišče glasbenega poučevanja in učenja, pri čemer je potrebno z ustreznimi 

didaktičnimi postopki spodbujati učenčev pozitivni odnos do glasbe.  

 

Ugotavljamo, da so razredni učitelji zaradi navedenega premalo ozaveščeni o pomenu 

čustveno-socialnih dejavnikov učenja, kar pripisujemo temu, da je emocionalno-socialno  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
61 

 

področje razvoja teţje merljivo, da imajo razredni učitelji v praksi poučevanja na tem 

področju največ teţav (Hoepfner, 1970; Horne, 1980) ali da še nimamo učinkovitega 

modela, na katerem bi lahko tovrstne cilje začrtali (Horne, 1980). »V prihodnosti bo 

zaradi navednega potrebno več poudarka nameniti načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

emocionalno-socialnih dejavnikov glasbenega pouka in jih upoštevati kot enakovreden 

element ostalim področjem učnega razvoja« (Sicherl Kafol, 2015, str. 28).  

 

Pri načrtovanju kakovostnega pouka glasbene vzgoje izpostavljamo tudi pomembnost 

ozaveščenosti razrednih učiteljev za vključevanje segmentov kulturno-umetnostne vzgoje 

v obliki kakovostnih projektov in programov, ki zagotavljajo sodobne kulturne in 

pedagoške pristope in vključujejo vidik sprejemanja kulture ter produktivni vidik. 

Razredni učitelji potrebujejo zbrano ponudbo programov s področja kulturno-umetnostne 

vzgoje na enem mestu (Nacionalni program za kulturo, 2008), da bi se zvišala njihova 

stopnja informiranosti o navedenem in hkrati tudi njihova ozaveščenost o pomembnosti 

udeleţbe na glasbenih seminarjih in drugih oblikah izpopolnjevanja na področju 

kulturno-umetnostne vzgoje. Na področju obveščanja je velika pridobitev Kulturni bazar, 

v okviru katerega izide katalog, ki ga lahko razredni učitelji uporabijo za načrtovanje 

kulturno-umetnostnih dejavnosti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011) v okviru 

glasbenega pouka in v okviru šolskih ter izvenšolskih glasbenih prireditev, na katerih 

lahko njihovi učenci nastopajo in na ta način predstavijo znanje, ki so ga pridobili pri 

glasbenem poučevanju. Na ta način bi se lahko razredne učitelje intenzivneje ozaveščalo 

o pomembnosti kulturno-umetnostne vzgoje ter drugih kakovostnih glasbenih programov  

in projektov za vključevanje pri njihovem glasbenem načrtovanju in posledično pri 

izvajanju kakovostnega pouka glasbene vzgoje.  

 

Poleg navedenega je z vidika kakovosti načrtovanja glasbenega pouka pomemben 

predvsem dinamičen odnos v obliki timskega sodelovanja razrednega učitelja z učitelji 

drugih oddlekov in pogosto sodelovanje s predmetnim učiteljem za glasbo, ki naj deluje 

kot usmerjevalec, svetovalec in soizvajalec glasbene vzgoje. Kakovost namreč, kot smo 

ţe omenili, ni samo v znanju, niti samo v udeleţencu, temveč nastaja v medsebojnem 

timskem sodelovanju (Moţina, 2010). 
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4.4 DEJAVNIKI ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE GLASBENE VZGOJE 

Učenje in poučevanje sta med seboj povezani dejavnosti, saj poučevanje vsebuje načine 

pribliţevanja predmeta učencem. Slednje poteka kot govorno ali vizualno prikazovanje, 

demonstriranje različnih procesov in dejavnosti z namenom, da jih učenci zaznajo in z 

nadaljnjimi miselnimi aktivnostmi dojamejo ter usvojijo (Kramar, 2009). Uspešno 

poučevanje je odvisno od uspešnega učenja in obratno. Zaradi tega je poleg kvalitetnega 

dela učiteljev pomembno, da so učenci aktivno vključeni v vzgojno-izobraţevalni proces. 

Učitelj mora poskrbeti, da se bo učenec dejavno in intenzivno vključil v proces 

poučevanja in ustvarjalnega učenja (Kubale, 2003). 

 

Vloga razrednega učitelja pri kakovostnem poučevanju glasbene vzgoje se kaţe tudi v 

strokovnem, avtonomnem in fleksibilnem načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-

izobraţevalnega procesa. V okviru tega prepleta cilje, vsebine, glasbene dejavnosti, 

metode in oblike poučevanja in učenja. Sestavni del načrtovanja so tudi opazovanje, 

spremljanje, preverjanje in ocenjevanje učencev. V obdobju razvoja glasbenega 

opismenjevanja in glasbenih zmoţnosti je pomembno raznovrstno in spodbudno glasbeno 

okolje, v katerem je glasbeno dejaven tudi učitelj (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Slika 4.2: Poučevanje 

 

Vir: (Kramar, 2009, str. 21) 
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Med številnimi dejavniki, ki vplivajo na uspešno učenje in poučevanje, izpostavljamo 

kvalitetno pripravo razrednega učitelja na vzgojno-izobraţevalno delo in izvajanje pouka. 

Učitelji morajo oblikovati pouk kreativno, z vključevanjem novosti, ki spodbujajo interes 

in radovednost učencev, hkrati pa tudi njihovo motivacijo. Učencem je potrebno 

omogočiti moţnost izbiranja, kar pomeni, da jim ponudimo določene dejavnosti, ki so v 

skladu z učno snovjo, predznanjem učencev in njihovimi izraţenimi interesi (Kramar, 

2009).  

 Motivacijski dejavniki za kakovostno poučevanje in učenje 4.4.1

Dejavniki, ki vplivajo na kakovost poučevanja glasbene vzgoje, so tesno povezani z 

motivacijo. Vse prenove učnih načrtov, gradiv in novosti didaktičnih pripomočkov bodo 

dosegle svoj namen le, če jih bodo uporabljali ustrezno usposobljeni, motivirani učitelji 

in posledično motivirani učenci (Rotar Pance, 1999/a). 

 

Motivacija je poleg sposobnosti najpomembnejši psihološki faktor, ki zagotavlja 

uspešnost glasbenega učenja. Ţelja po znanju, odkrivanju in spoznavanju novega je 

osnova za uspeh pri glasbenem učenju. Doţivljanje vzgojno-izobraţevalnega procesa je 

pri učencih in tudi učiteljih lahko subjektivno. Poznamo še intelektualno doţivljanje, ki je 

povezano s pridobivanjem znanja, in emocionalno doţivljanje, ki se ukvarja z odnosom 

učencev do pouka in z njihovo aktivnostjo (Lešnik, 2009). Motivacija in učenje sta torej v 

medsebojni interakciji, saj motivacija vpliva na kakovost učenja, učenje pa vnaša 

spremembe v motivacijo. Motivacija je pomemben segment, ki zagotavlja učinkovitost 

glasbenega učenja in učenčevih glasbenih doseţkov (Mitchel, 1992; Woolfolk, 2002).   

 

Človekova dejanja so odvisna od motivacijskih dejavnikov. Ob tem enako nadarjeni 

posamezniki delujejo kakovostno zelo različno. Motivacija in sposobnosti sta v 

medsebojni povezavi. Učenec lahko svoje sposobnosti še stopnjuje in nadgrajuje, kar ima 

velik pedagoški pomen. Ko opravimo neko dejavnost ali delo, izraţamo tudi svoja 

pričakovanja in zmogljivosti. Naša ocena opravljene dejavnosti se tako sklada s 

predstavo, ki jo imamo o sebi. Za svoj uspeh se potrudimo, če smo zanj ustrezno 

motivirani. Pri tem imajo pomembno vlogo starši in učitelji (Motte-Haber, 1990).  
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Motivacijo sestavlja tako fizična kot mentalna aktivnost, ki sta usmerjeni k doseganju 

ciljev. Posamezni učenci posedujejo različne motivacijske vzorce, ki bi morali biti 

poseben izziv učitelju pri delu z njimi in iskanju novih poti, kako bi učence motivirali za 

delo. Motivacija je sestavni del vsake aktivnosti, ker vpliva na kakovost in količino 

posameznikove dejavnosti. S psihološkega vidika vpliva motivacija na njegovo 

aktiviranje, reguliranje in energiziranje k določenemu cilju usmerjene dejavnosti (Rotar 

Pance, 1997/b).  

 

Stopnja motiviranosti učiteljev za glasbenopedagoško delo je izjemnega pomena, saj je 

od nje v veliki meri odvisna tudi motiviranost učencev za glasbeno učenje. Učenci in 

posredno poloţaj glasbene vzgoje v šolskem sistemu ter odnos okolja do predmeta 

povratno vplivajo na motivacijsko naravnanost učiteljev (Rotar Pance, 2006/a).  

 

Motivacijska naravnanost učiteljev je pomembna, saj jih učenci pogosto posnemajo. 

Zaradi tega morajo učitelji nenehno kazati svojo ljubezen do glasbe. Če je nimajo, je tudi  

učenci ne bodo prevzeli. Učenci namreč ne absorbirajo le učiteljevega glasbenega znanja, 

ki ga predaja, temveč se zgledujejo tudi po njegovi predanosti glasbi. Učitelji lahko s 

svojim zgledom učencem pokaţejo, da lahko glasbena znanja širijo tudi izven okvirov 

pouka, in sicer z obiski koncertov, branjem knjig, s poslušanjem plošč, z gledanjem 

glasbenih oddaj ipd. Kakovost učiteljevega dela v šoli in njegove glasbene aktivnosti je 

pomembna z vidika širšega estetskega razvoja učencev, izoblikovanja vrednostnega 

sistema učencev in sovplivanja na njihov osebnostni razvoj (Rotar Pance, 2006/a).   

 

Izsledki raziskave B. Rotar Pance (1999/a; 1999/b), opravljene na slovenskih šolah, 

dokazujejo, da motivacijska naravnanost učiteljev, delujočih v osnovni šoli, glasbeni šoli 

in srednjem šolstvu temelji na petih motivacijskih temah po Lortieu (1975):  

 interpersonalna tema: zdruţuje motive, ki so povezani z ţeljo po delu z otroki; 

 altruistična tema: zdruţuje altruistične motive, ki so povezani s posameznikovo 

ţeljo sluţiti drugim, zaradi česar čuti nekakšno poslanstvo;  

 kontinuirana tema: zdruţuje motive, ki temeljijo na določenem predmetnem 

področju; 

 tema materialnih dobrin: zdruţuje finančne in druge materialne motive; 
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tema časovne skladnosti: zdruţuje motive, ki so povezani z delovnim časom.  

 

Joseph in Green (1986) sta sistem za vrednotenje motivacijske naravnanosti dogradili še s 

tremi:  

 stimulacijska tema: zdruţuje motive, ki so povezani s kreativnostjo in 

premagovanjem izzivov; 

 tema vpliva drugih: na posameznikovo izbiro za učiteljski poklic so vplivali starši,  

sorodniki, prijatelji ali bivši učitelji; 

 psihološka tema: zdruţuje motive, ki so povezani s »psihološko varnostjo«. 

 

Rezultate navedene raziskave iz leta 1986 (prav tam) je potrdila raziskava B. Rotar Pance 

(1999/b), ki je izpostavila interpersonalno, altruistično, kontinuirano in stimulacijsko 

temo kot pomembne motivacijske elemente. Navedene motivacijske teme kaţejo na 

učiteljev interes za glasbeno didaktično področje in delo z glasbeno nadarjenimi kot 

moţnost za kreativne poklicne izzive.  

 

Na podlagi nekaterih drugih raziskav (Slosar, 1997; Lešnik, 2009) ugotavljamo, da 

dodatno glasbeno izobraţevanje razrednih učiteljev pozitivno vpliva na njihovo glasbeno 

pedagoško delo in ljubezen do glasbe, čustven odnos, ţeljo po delu z učenci ter 

ustvarjalno udejstvovanje. Tisti razredni učitelji, ki se samoiniciativno udeleţujejo 

glasbenih dejavnosti, predstavljajo svojim učencem dober model in jim znajo pribliţati 

glasbo in njene vrednote (Sicherl Kafol, 2001; Denac, 2002; Pangrčič, 2006). Na ta način 

bodo s svojo pozitivno naravnanostjo, glasbenim znanjem in razvitimi glasbenimi 

sposobnostmi glasbeno vzgojo znali pribliţati učencem (Slosar, 1997).  

 

Učiteljeva poklicna motivacija je zaradi svoje kompleksne in dinamične narave 

podvrţena nihanju. Na nihanje poklicne motivacije učiteljev vplivajo različni dejavniki, 

kot so: nizka glasbena motivacija učencev, slabo razvite glasbene sposobnosti učencev in 

njihovo neustrezno glasbeno znanje, podcenjevanje glasbenopedagoškega dela, 

organizacija pouka, pedagoško vzdušje v šoli in strokovni seminarji, na katerih 

spoznavajo kakovostno izobraţevalno delo (Rotar Pance, 2006/a).   
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Učitelji lahko svojo pozitivno motivacijo za glasbenopedagoško delo vzdrţujejo le na ta 

način, da se sprijaznijo z dejstvom, da se ne glede na njihovo prizadevanje učinek ne bo 

pokazal pri vseh učencih. Prepoznati morajo svojo vlogo v procesu glasbenega 

izobraţevanja, vztrajati pri uspešnem nadaljevanju svoje poklicne kariere in na ta način 

ohraniti motivacijo za glasbeno poučevanje. Ob tem morajo nenehno slediti sodobni 

glasbeni literaturi ter novim glasbenodidaktičnim pristopom poučevanja in učenja (Rotar 

Pance, 2006/a).   

 

Avtorica B. Rotar Pance (1995) je oblikovala naslednje motivacijske lastnosti in ravnanja 

učiteljev:  

 jasno definirani in časovno specifični cilji,  

 vztrajnost pri premagovanju teţav,  

 visoka raven emocionalne zrelosti,  

 zmoţnost nenehnega analiziranja in vrednotenja svojega dela pri pouku,  

 se ne bojijo neuspehov,  

 pri svojem delu so disciplinirani,  

 so nenehni iskalci in raziskovalci.  

 

Motivacija je povezana z učnim in širšim socialnim kontekstom v interakciji z 

učenčevimi individualnimi lastnostmi. Sestavine učne motivacije so: interes za šolsko 

okolje, učna samopodoba, zunanja spodbuda za učenje, zaznava pomembnosti učenja kot 

vrednote, zaznava instrumentalne pomembnosti učenja, teţavnost učenja kot izziv, 

motivacijski cilji (izogniti se neuspehu pred drugimi, izogniti se učenju zaradi ocene, 

uspeh z oceno, uspeh z nagrado, biti boljši od drugih, pridobivanje znanja, ustvariti dober 

vtis), atribucije za učno uspešnost in neuspešnost (Moţina, 2010).  

 

Glede na omenjene sestavine učne motivacije opredeljujemo tri osnovne motivacijske 

usmerjenosti:  

 nemoč in izogibanje,  

 zunanja motivacijska usmerjenost,  

 notranja motivacijska usmerjenost (Juriševič, 2006).  
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Na podlagi motivacijske usmerjenosti pa ločimo tudi skupine učencev:  

 učno aktivno učenci,  

 učno tekmovalni učenci,  

 učno nesamozavestni učenci, 

 učno pasivni učenci,  

 učno nemotivirani učenci (Juriševič, 2006).  

 

Glasbeno vzgojo sestavljata glasbena praksa in teorija o glasbi. V raziskavi H. Novak 

(1997) so učenci tretjih, petih in sedmih razredov navedli glasbo kot najbolj dolgočasen 

učni predmet. 

 

Dodali so, da morajo veliko pisati, veliko poslušati in da je učiteljeva razlaga nezanimiva. 

Zanimanje otroka je vedno pogojeno z okoljem, ki spodbudi ali zavira njegovo pozornost 

za neko področje. Z nepravilnim pristopom lahko učitelj sproţi celo odpor do predmeta. 

Tako učenci postanejo pri pouku bolj ali manj pasivni. Do te stopnje lahko pride, če 

učitelj od učencev pričakuje, da bodo usvojili znanje in pokazali zanimanje zgolj na 

podlagi poslušanja in učenja glasbenih pojmov ter zakonitosti glasbene teorije. Tako 

predmet glasbena vzgoja postane izrazito intelektualen in posledično obremenjujoč. 

Učenci zaradi slednjega izgubijo interes in pri predmetu postanejo pasivni (Novak, 1997).  

 

Stopnja motiviranosti se pri učencih kaţe skozi njihove glasbene interese, njihovo 

percepcijo glasbene kompetentnosti in skozi raven njihove storilnostne motivacije. Pri 

vseh strategijah poučevanja je potrebno upoštevati tudi individualne posebnosti učencev 

(Rotar Pance, 2006/a). Po mnenju številnih avtorjev ima motivacija pri glasbi pomemben 

vpliv na razvoj kreativnosti (Webster, 1990; Webster, 2002), na katero vplivajo 

predhodne učne izkušnje učencev (Burnard, 1995; Elliott, 1995).  

 

Za uspešno delo učiteljev in obenem uspešno motivacijo je pomembno, da s svojimi 

učenci vzpostavijo pristno zvezo. Med njimi mora vladati vzajemna naklonjenost, 

spoštovanje in zaupanje. Učitelj mora pokazati, da jim je ves čas na voljo in da je 

zanesljiva in zaupanja vredna oseba. Ţe ob začetku šolskega leta mora postaviti pravila 

vedenja v okviru vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki se jih mora trdno drţati in jih med  
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letom ne sme spreminjati. Ohranjati mora pozitivno vez med učenci in posledično 

prijetnejšo razredno klimo. Za ohranjanje te vezi je pomembno, da je učitelj 

demokratičen, da učencev ne obravnava različno in da se ne zateka k pretiranemu ali 

neupravičenemu nagrajevanju in kaznovanju. Učitelj, ki ţeli biti produktivno povezan s 

svojimi učenci, mora z njimi komunicirati na različne načine in izraţati mnenje o 

njihovih glasbenih sposobnosti (Rotar Pance, 2006/a).   

 

Pomembni dejavniki za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vključujejo torej 

učiteljev interes za glasbo in motivacijo za glasbeno poučevanje. Uspešen učitelj »čuti 

odgovornost do glasbenega razvoja učencev, razume pogojenost faktorjev glasbene 

kulture in njihov prenos v vzgojno-izobraţevalna področja, pozna glasbene vsebine, 

obvlada dejavnosti in je kreativen« (Oblak, 1995, str. 24).  

4.4.1.1 Notranja in zunanja motivacija 

Pri obravnavi motivacije, povezane z glasbenim poučevanjem in učenjem, sta izstopajoči 

predvsem dve obliki: notranja in zunanja motivacija.  

 

Notranja motivacija izvira iz lastnih interesov, vrednot, ţelje po razumevanju, 

radovednosti (teţnje po spoznavanju in raziskovanju novega – eden osnovnih motivov). 

Cilj je učenje in znanje. Posameznik se namreč ukvarja z določeno dejavnostjo zato, ker 

ga ta osrečuje in zadovoljuje. Glasba je v osnovi sama po sebi povezana s človekovo 

notranjo motivacijo, saj ga v različnih oblikah spremlja od rojstva do smrti. Vsakdo je 

notranje motiviran, če kot poslušalec, ustvarjalec ali poustvarjalec doţivlja zadovoljstvo 

ob glasbi (Rotar Pance, 1995). 

 

Notranja (intrinzična) motivacija igra pomembno vlogo pri kreativnih procesih, saj 

vključuje veselje posameznika nad uspehom in notranje zadovoljstvo (Lehmann, Sloboda 

in Woddy, 2007).  

 

Zunanje preverjanje kakovosti lahko spodbudi gibanje za kakovostno delo, v primeru, da 

je podprto z notranjo motivacijo vsakega posameznika v sistemu in vsake izobraţevalne 

organizacije. Zunanje presojanje kakovosti pogosto spremlja strah pred tistim, ki od zunaj  
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preverja procese in njihove učinke. Zaradi tega lahko sproţa različne obrambne 

mehanizme, še posebno takrat, ko ni bilo predhodnega premisleka o namenu, ciljih in 

strategijah kakovostnega razvoja. Resnično notranjo motivacijo za razvoj kakovosti pa 

laţje začnemo ustvarjati z načini, ki imajo pomembno svetovalno in podporno vlogo ter 

so obenem do izvajalca prijaznejši. Samoevalvacija je način, ki lahko zelo poveča 

motivacijo za načrtno delo pri razvijanju kakovosti (Moţina in Klemenčič, 2007/a).  

 

O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo (delamo) zaradi zunanjih razlogov:  

 da bi pridobili neko nagrado/pohvalo – pozitivna zunanja motivacija;  

 da bi se izognili kazni/graji – negativna zunanja motivacija.  

 

Zunanja motivacija se torej pojavi, ko se posameznik ukvarja z določeno dejavnostjo 

zaradi posledic, ki ji sledijo. V zvezi s tem so pomembni zunanji cilji, h katerim je 

določena dejavnost usmerjena. Najpogosteje se kaţe v zunanji nagradi, uspešnosti, 

uveljavljanju pred drugimi in v zadovoljstvu staršev. Zunanja motivacija negativno deluje 

na kreativnost (Amabile, 1996; Hennesy in Amabile, 1998).  

 

Obe vrsti motivacije se pogosto dopolnjujeta in prepletata. Zunanja lahko sčasoma preide 

v notranjo, ki je seveda trajnejša in učinkovitejša. Če se ţeli otrok ukvarjati z glasbo, mu 

mora ta predstavljati neko notranje zadovoljstvo, ki izhaja iz notranje motiviranosti. 

Poleg tega je pomembna podpora staršev, učiteljev, vrstnikov in širšega okolja. Vsi 

našteti dejavniki vplivajo na posameznika, na njegovo mnenje o samem sebi, na 

doţivljanje uspeha ali neuspeha in na razvoj njegovih sposobnosti. Pomembno vlogo pri 

motivaciji pa ima tudi medsebojno sodelovanje, ki vpliva na posameznika in ga spodbuja 

pri njegovi aktivnosti (Lehmann, Sloboda in Woody, 2007).  

 

Teoretično je najmanj učinkovita negativna zunanja motivacija, ki ima tudi negativne 

stranske učinke:  

 vpliva na samopodobo in samozaupanje (posebej javna kazen);  

 učenec izgubi voljo in interes za učenje;  

 če je kaznovanje prepogosto, se učenec nanj navadi in nima več 

učinka (Lehmann, Sloboda in Woody, 2007). 
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Na motivacijo vpliva tudi poznavanje rezultatov učenja, torej je pomembno sprotno 

informiranje o tem, ali je bilo učenje učinkovito ali ne. Poznavanje napak omogoča 

njihovo odpravljanje, pa tudi motivacija se poviša (prav tam).  

 

Pri glasbenem učenju lahko izpostavimo šest osnovnih dimenzij, ki vplivajo na 

posameznikovo motivacijo za učenje: interes, pomembnost, koristnost, teţavnost, 

kompetentnost in samozavest (McPherson in Davidson, 2006).  

 

»Učna motivacija je pomembna mediatorska spremenljivka učne uspešnosti« (Juriševič, 

2006, str. 34). Nanjo je potrebno gledati večplastno, kar pomeni, da opazujemo njene 

sestavine, motivacijske vzorce in motivacijske usmerjenosti. Ob navedenem je 

pomemben odnos do učenja in učne uspešnosti (Juriševič, 2006).  

 

Če so učenci pri opravljanju določene naloge uspešni, bodo posledično motivirani za 

nadaljnje delo, če pa bodo pri dejavnostih neuspešni, bo motivacija postopno upadla 

(Madsen, 2003). Pri tem imajo pomembno vlogo tudi pomembnost določene naloge za 

učenca, njegov interes in glasbene perspektive za prihodnost (Hallam, 2006).  

 Kompetence za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje 4.4.2

Ključni dejavnik uspešnega izvajanja glasbene vzgoje kot samostojne discipline in v 

okviru kulturno-umetnostne vzgoje je kompetenten učitelj ali kompetenten odrasli, ki 

pozna stroko, spremlja novosti in kritično razmišlja, aktivno sodeluje v glasbenih 

dejavnostih in se učinkovito odziva na pogoje in potrebe, ki soustvarjajo glasbeno kulturo 

v šolskem in druţbenem okolju. Posebna oblika medinstitucionalnega povezovanja na 

področju glasbe je sodelovanje med osnovno in glasbeno šolo, ki v mnogih krajih 

predstavljata središče kulturno-umetnostnega dogajanja (Peklaj idr., 2009).  

 

Za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje je potrebna glasbeno-strokovna in didaktična 

usposobljenost razrednih učiteljev, ki organizirajo, vodijo in koordinirajo proces 

glasbenega poučevanja in učenja. Razredni učitelji morajo biti za kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje v prvi vrsti »dobri glasbeni strokovnjaki, radovedni in odprti za nove 

ideje, kritično naravnani in reflektivni do lastnega razvoja in razvoja svojih učencev«  
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(Sicherl Kafol, 2015, str. 31). Učitelj, ki je pripravljen sprejeti, usvojiti in izvajati 

strokovno-didaktične posebnosti področja, lahko kakovostno uresničuje glasbene cilje. S 

tega vidika lahko začrtane strategije glasbenega poučevanja kakovostno uresničuje le 

osebnostno in profesionalno kompetenten učitelj (prav tam). 

 

Danes se od učitelja pričakuje, da je sposoben pri svojem pedagoškem delu spodbujati 

tudi celostni razvoj učencev (na spoznavni, čustveno-motivacijski in socialni ravni). 

Slednje lahko opravlja le strokovno in didaktično usposobljen učitelj, zato ni naključje, 

da so učiteljeve kompetence dandanes postale predmet številnih raziskav (Peklaj idr., 

2009).  

 

Izraz profesionalna kompetentnost pojmujemo z dveh vidikov. Prvi vidik je statičen, kjer 

gre za formalno dokazilo, da nekdo izpolnjuje določene minimalne zahteve svoje 

profesije. Drugi vidik je dinamičen in kompetentnost označuje kot tarčo, proti kateri 

profesionalec potuje vse svoje ţivljenje, vendar je nikoli ne doseţe. Kompetentnost 

pomeni strokovno usposobljenost, pri čemer je pot zelo pomembna, če ne pomembnejša 

kot sam cilj (Cvetek, 2004).   

 

Profesionalna kompetentnost sestoji iz treh elementov. Prvi je kognitivne narave, kjer gre 

za znanje in razumevanje akademske discipline. Drugi element so spretnosti, potrebne za 

opravljanje psihomotoričnih postopkov. Tretji element pa zajema profesionalna stališča, 

kamor sodi tudi prepoznavanje profesionalizma, čustvena privrţenost profesionalizmu in 

pripravljenost ravnati profesionalno. Od učitelja začetnika ne moremo pričakovati 

kompetentnega delovanja na vseh področjih, vendar pa mora imeti ob koncu začetnega 

izobraţevanja osnove, na katerih bo lahko pozneje gradil kompetentno prakso (Cvetek, 

2004). 

 

Kompetence torej vključujejo:  

 spoznavno raven: znanje na določenem področju in sposobnosti kompleksnega    

razmišljanja in reševanja problemov;  

 čustveno-motivacijsko raven: stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost; 
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 vedenjsko raven: sposobnosti v kompleksnih situacijah uporabiti svoje potenciale 

in jih ustrezno aktivirati (Peklaj, 2006 po Peklaj idr., 2009).  

 

V primerjavi s sposobnostmi, ki so podedovane, so kompetence veliko bolj kompleksni 

akcijski sistemi. Uporabne so v različnih kontekstih, moţno pa se jih je tudi naučiti in 

predajati naslednjim generacijam. Kompetence poleg zadostne količine znanja 

vključujejo še sposobnosti reševanja problemov, divergentnega mišljenja, spretnosti 

odločanja, analitičnega in kritičnega mišljenja. Slednje vključujemo med spoznavne 

vidike delovanja posameznika. Za uspešno reševanje problemov mora imeti posameznik 

tudi informacije, pojme in zakonitosti, povezane v celoto, kar omogoča uspešen prenos 

znanja na druga področja. Poleg deklarativnega je potrebno še proceduralno znanje in 

poznavanje postopkov, ki posameznika pripeljejo do rešitve problema. Posamezniki, ki se 

zavedajo svojih sposobnosti, so pri reševanju problemov uspešnejši. Za uspešno rešitev 

problema je pomembno vedenje o lastnem vedenju, sposobnost presojati dostopnost, 

uporabo in moţnost učenja lastnih kompetenc. Slednje Nares in Nelson imenujeta 

metakompetence, ki vključujejo proceduralno in deklarativno metakognitivno znanje 

(Peklaj idr., 2009).  

 

»Deklarativne metakompetence vključujejo:  

 izkušnje in znanje o lastnih sposobnostih, spretnostih, talentu, pomanjkljivostih; 

 znanje o učenju, reševanju problemov, regulaciji aktivnosti;  

 znanje o uspešnih strategijah učenja, reševanja problemov, pomnenja; 

 znanje o tem, kako obvladati določene naloge z obstoječimi spoznavnimi 

kompetencami, kako lahko nadomestimo pomanjkljivo znanje ter postavljamo 

realistične cilje« (Peklaj idr., 2009, str. 23). 

Kakovost izvajanja pouka glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole je 

torej odvisna od ustrezno usposobljenih učiteljev, ki so ustvarjalni, odprti za timsko in 

sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov ter so dobro informirani o programih na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje. 

4.4.2.1 Splošne in specifične kompetence 

Pri opredelitvi kompetenc smo slednje razdelili na specifične in generične. Splošne 

(generične) kompetence lahko pridobimo pri različnih predmetnih področjih, medtem ko 
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so specifične kompetence vezane na posamezne predmete, v našem primeru na glasbeno 

vzgojo. V procesu prenove študijskih programov splošne in specifične kompetence 

pomenijo podlago za pisanje učnih načrtov, kar pomeni izbiro študijskih vsebin, 

pričakovanih študijskih doseţkov, izbiro metod poučevanja, pa tudi izbiro načinov 

preverjanja in kriterije ocenjevanja znanja (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). 

4.4.2.2 Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje glasbene vzgoje 

Izobraţevanje učiteljev glasbene vzgoje poteka v okviru različnih visokošolskih 

študijskih programov, ki se uposabljajo za različne stopnje in vrste glasbenega 

izobraţevanja (Sicherl Kafol, 2015). V nadaljevanju izpostavljamo izobraţevanje 

razrednih učiteljev, ki se usposabljajo na pedagoški fakulteti.  

Na Pedagoških fakultetah v Mariboru, Ljubljani in Kopru so predstavniki kateder 

oblikovali seznam kompetenc za diplomante razrednega pouka. Izpostavljamo splošne 

kompetence razrednih učiteljev za učinkovito poučevanje vzgojno-izobraţevalnega 

procesa. Navedene kompetence predstavljajo moţnosti, ki naj bi jih imeli razredni učitelji 

po zaključenem študiju.  

 

Učinkovito poučevanje 

Učitelj:  

 obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 

učnega procesa; 

 pri konkretizaciji kurikula ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih 

spoznanj ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope; 

 pri načrtovanju in izvajanju pouka upošteva razvojne značilnosti učencev ter 

zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja; 

 pouk prilagaja individualnim posebnostim učencev v predznanju, interesih, stilih 

in zmoţnostih za učenje; 

 vzpostavlja močno učno okolje s tem, da uporablja širok repertoar učnih metod in 

strategij, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev; 

 smotrno kombinira individualni, skupinski in frontalni pouk; 

 uporablja učinkovite načine za spodbujanje motivacije in razvijanje strategij 

samostojnega učenja pri učencih (učenje učenja); 
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 v pouk ustrezno vključuje informacijsko komunikacijsko tehnologijo in pri 

učencih razvija informacijsko pismenost; 

 prepoznava učence s posebnimi potrebami, prilagaja delo njihovim posebnostim 

in pri tem sodeluje z drugimi učitelji in strokovnjaki; 

 obvlada in smotrno uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja in 

doseţkov in spremljanja napredka učencev, tako na področju znanja kot strategij 

učenja in socialnih veščin; 

 daje konstruktivno povratno informacijo in primerno sporoča učne rezultate 

(Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoška fakulteta 

Koper, 2015).  

Ta seznam kompetenc vključuje vse predmete, ki jih poučuje učitelj razrednega pouka. 

Na spletni strani vseh omenjenih treh pedagoških fakultet pa lahko najdemo tudi 

kompetence za vsako predmetno področje posebej. Nas zanimajo kompetence, ki jih 

razredni učitelj potrebuje za poučevanje glasbene vzgoje. Usvojil naj bi jih pri predmetih 

glasbena kultura ter didaktika glasbene vzgoje I, II in III. Strnili smo jih v dva sklopa, 

predstavljena v nadaljevanju.  

 

Glasbene kompetence razrednih učiteljev za poučevanje glasbene vzgoje: 

 

 razumevanje osnovnih glasbenih znanj, ki študenta usmerjajo k analiziranju in 

reševanju glasbenih vprašanj; 

 razvoj glasbene zmoţnosti in s tem širjenje moţnosti zaposlitve, za nadaljnje 

izobraţevanje in prostočasne aktivnosti; 

 razvoj sposobnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij 

izmed neskončnih moţnosti, ki jih ponujajo glasbeni viri in sodobna tehnologija; 

 sposobnost komunikacije z učenci, starši in sodelavci in vzpostavljanja pozitivne 

razredne klime; 

 upoštevanje razvojnih značilnosti in individualnih posebnosti učencev ter 

zakonitosti in dejavnikov uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti; 

 vzpostavitev primernega delovnega okolja z uvajanjem različnih metod in 

dejavnosti ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost; 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
75 

 

 stalno strokovno izpopolnjevanje in razvijanje glasbene zmoţnosti za inoviranje 

svojega dela in za aktivno vključevanje v kulturne dejavnosti v okolju. 

 

Glasbenodidaktične kompetence razrednih učiteljev: 

 poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa pri glasbeni vzgoji; 

 razvite glasbene sposobnosti in znanja za izvajanje, ustvarjanje in vrednotenje 

v glasbi; 

 konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja glasbe ter 

pridobitev praktičnih znanj za učenje in poučevanje glasbe; 

 poznavanje in razumevanje učnega načrta ter njegova uporaba pri pouku, 

 poznavanje zakonitosti učenja in poučevanja glasbe; 

 suvereno vodenje učenca pri njegovem celostnem glasbenem razvoju, 

estetskem oblikovanju in razvijanju zvočnega mišljenja z uvajanjem različnih 

glasbenih dejavnosti (petje, igranje na mala glasbila, poslušanje, ustvarjanje) v 

pouk glasbe; 

 uvajanje učenca v poznavanje in uporabo glasbenega jezika; 

 spodbujanje učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki; 

 konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja glasbe;  

 poustvarjanje glasbe glede na lastne sposobnosti in izkušnje,  

 poznavanje in razumevanje glasbe različnih zvrsti in stilnih obdobij, 

 preverjanje in uporabljanje pridobljenega znanja v praksi (Pedagoška fakulteta 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoška fakulteta Koper, 2015).  

 

 Pomen samoevalvacije za kakovost poučevanja  4.4.3

Samoevalvacija pomeni postopek samoocenjevanja (Musek Lešnik in Bergant, 2001). 

Gre  za proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli 

zastavljene cilje. Izvaja se jo z namenom, da bi določili vrednost, kakovost, uporabnost, 

učinkovitost ali pomembnost tistega, kar evalviramo, in identificirali potrebne izboljšave 

(Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010).  
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Samoevalvacijo lahko opišemo kot proces, v katerem v okviru izobraţevalne organizacije 

zaposleni sistematično izbirajo, interpretirajo in vrednotijo podatke in informacije, ki so 

podlaga za odločanje o nadaljnjih akcijah (Sagadin, 1986; Kroflič, 1987; Kump, 1995; 

Tiana, 1999; Advanced Education Council British Columbiy, 2000; Medveš, 2000; 

Musek Lešnik in Bergant, 2001; Macbeath in Mcglynn, 2006; Moţina, 2003; Moţina in 

Klemenčič, 2007/b).  

 

Kot opozarjata Musek Lešnik in Bergant gre pri samoevalvaciji za mehanizem, s katerim 

vzgojno-izobraţevalna organizacija izboljša kakovost svojega delovanja tako, da vsak 

delujoči v njej odgovori na vprašanja, ki se tičejo napredka učencev, učinkovitosti 

organizacije dela, kakovosti vodstva organizacije, šibkosti in dobrih strani delovanja ter 

področij. Temeljni namen samoevalvacije je zagotavljanje povratnih informacij o 

kakovosti in učinkovitosti dela organizacije, priprave akcijskega načrta za zagotavljanje 

kakovosti dela in priprave izčrpnega poročila o tem, kako organizacija vidi svoje delo na 

področju vzgoje in izobraţevanja (Musek Lešnik in Bergant, 2001). 

 

Samoevalvacijo lahko opredelimo tudi  kot obliko notranje evalvacije, kjer strokovnjaki, 

ki izvajajo dejavnost, evalvirajo lastno organizacijo. Pri tem ima lahko šola ali kakšna 

druga organizacija pomoč zunanjih svetovalcev, vendar pa odgovornost za 

samoevalvacijo še vedno nosi šola sama. Pri procesu samoevalvacije je potrebno 

upoštevati specifike vsake šole glede na njeno velikost, organiziranost, okolje, njene 

učence in zaposlene. Samoevalvacija na tak način omogoča, da šola sama opredeli, katera 

področja vzgoje in izobraţevanja so zanjo pomembna in kako jih bo spremljala ter 

evalvirala. Samoevalvacijo opredelimo tudi kot refleksijo o pomembnih vidikih kakovosti  

vzgojno-izobraţevalne prakse in proces, ki ga šola načrtuje ter izvaja z namenom opisa in 

ovrednotenja svojega lastnega delovanja (Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010).  

 

Izobraţevalnim organizacijam daje samoevalvacija okvir za oblikovanje opredelitev 

kakovosti, v pomoč jim je pri oceni doseţkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter 

jim omogoča pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo. Lahko ima različne stopnje 

objektivnosti, formalnosti in odprtosti do drugih (Kump, 1994).    
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Številna strokovna in znanstvena literatura ter študije s področja dobrih praks navajajo 

kar nekaj prednosti in slabosti, ki jih prinaša samoevalvacija (Erčulj in Trunk Širca, 2000; 

MacBeath idr., 2000; Medveš, 2000; Musek Lešnik in Bergant, 2001; Medveš, 2002; 

Meuret in Morlaix, 2003; Schollaert, 2003, Scheerens, 2008 in Hopkins, 2005). 

 

Med prednosti uvrščajo: 

 spodbujanje razprav o ciljih vzgoje in izobraţevanja; 

 spodbujanje razprave o ciljih, prioritetah in merilih kakovosti na vseh ravneh šole; 

 usmerjanje dejavnosti šol v prednostna področja; 

 usmerjanje prizadevanja za kakovost v doseţke učencev; 

 krepitev zavedanja o temeljnih vrednotah šole; 

 krepitev strokovnih razprav med ravnateljem, učitelji in ostalimi deleţniki; 

 krepitev odgovornosti vseh zaposlenih za kakovost šole; 

 omogočanje vsem zaposlenim, da s svojim znanjem in spretnostmi aktivno in 

tvorno prispevajo k izboljšavam; 

 vpliv na izboljšanje kakovosti vodenja šole; 

 vpliv na izboljšanje procesov učenja in poučevanja; 

 vpliv na izboljšanje doseţkov učencev; 

 vpliv na izboljšanje klime in kulture šole; 

 vpliv  na izboljšanje odnosov med učitelji. 

 

Med slabosti pa:  

 vzbujanje strahu pred sankcijami zaradi neuspeha; 

 krepitev napetosti med zaposlenimi zaradi morebitnih neuspehov; 

 krepitev napetosti zaradi različnih pogledov med ravnateljem in učitelji; 

 vzbujanje odpora med učitelji, saj na samoevalvacijo gledajo kot na obliko 

kontrole/inšpekcije; 

 dodatna časovna obremenitev za ravnatelja in učitelje; 

 vzbujanje negativnega odnosa do kvantitativnih podatkov, še posebej podatkov o 

rezultatih učencev; 

 vzbujanje občutka nemoči pri učiteljih; 
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 izpostavljanje raznolikost interesov in pričakovanj. 

 

Zaradi zgoraj naštetih dejavnikov samoevalvacije ne smemo uvajati preveč lahkotno, 

ampak jo je potrebno, kakor opozarja Vanhoof, osmisliti kot pristop k izboljšavam 

(Vanhoof, Van Petegemin in De Maeyer, 2009).  Na uspešnost uvedbe samoevalvacije v 

šolah vpliva več pogojev in ovir, ki jih navaja spodnja tabela (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1: Pogoji in ovire z uvedbo samoevalvacije 

 

Vir: (Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010, str. 23) 

 

Medveš navaja, da uvajanje in izvajanje samoevalvacije ni preprosto. Praviloma so 

ravnatelji bolj naklonjeni samoevalvaciji kot učitelji (Medveš, 2000). Učitelji so sicer res 

glavni nosilci sprememb, vendar pa iniciativnost posameznih učiteljev ne zadostuje za 

izboljšave. Ti sicer lahko vplivajo na doseţke učencev, vendar pa ni mogoče pričakovati, 

da bo to imelo trajni vpliv. Izboljšave, ki jih sproţijo posamezni učitelji, naj bi tako 

praviloma izginile, če si šola kot organizacija ne prizadeva zanje (Reezigt in Creemers, 

2005).  
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Potrebno je poudariti, da odgovornost za  kakovostno samoevalvacijo nosijo učitelji, saj 

so vsi vpleteni v učenje in poučevanje in so odgovorni do svojih učencev za kakovost 

izobraţevanja, ki ga podajajo, vodijo in vrednotijo (Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010). 

 

Naloge, vloge in odgovornosti učiteljev pri samoevalvaciji so (Erčulj in Trunk Širca, 

2000; Medveš, 2000; Musek Lešnik in Bergant, 2001; Medveš, 2002; Lambert, 2005, 

Rupnik Vec, 2006; MacBeath, 2006; Fullan, 2009) : 

 kritično razmišljanje o svojem delu; 

 razumevanje svojega prispevka k samoevalvaciji; 

 aktivno sodelovanje na delavnicah in v procesu samoevalvacije (delavnice, 

akcijski načrt, spremljava itd.); 

 pridobljeno znanje prenašati na druga področja svojega delovanja; 

 konstruktivnost; 

 krepitev svojega profesionalnega razvoja; 

 zavedanje prednosti in omejitev samoevalvacije; 

 zavedanje pomena vključevanja različnih deleţnikov v proces samoevalvacije; 

 pripravljenost na sodelovalno učenje; 

 prevzem delne odgovornosti za kakovost šole. 

 

Poudariti je potrebno, da mora samoevalvacija v šoli temeljiti na medsebojnem 

spoštovanju potreb različnih skupin deleţnikov in postati strukturni del nenehno 

trajajočega procesa za izboljšanje kakovosti šole in posledično kakovostnega poučevanja. 

 

5 KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM 

PROCESU 

Kulturno-umetnostna vzgoja je področje vzgojno-izobraţevalnega in kulturnega sektorja 

in je v slovenskem vzgojno-izobraţevalnem prostoru prvič opredeljena v nacionalnih 

smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraţevanju. V smernicah so  

opredeljeni pomen razvoja kulturno-umetnostne vzgoje, cilji in načela. Pri uresničevanju 

vseh načrtovanih ciljev (uresničevanje temeljne človekove pravice do sodelovanja in 

izobraţevanja na kulturnem področju, razvijanje ustvarjalnosti, izboljšanje kakovosti 
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izobraţevanja, razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in 

umetnosti, zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine …) je ključnega pomena 

partnerstvo vzgojno-izobraţevalnih in kulturnih ustanov ter posameznikov – 

strokovnjakov, umetnikov. Partnersko sodelovanje med vzgojno-izobraţevalnimi zavodi 

in kulturno-umetniškimi ustanovami ter učitelji in umetniki je namreč potrebno še bolj 

razviti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011). 

 

Pojem kulturno-umetnostna vzgoja je zaradi kompleksnosti in različnih vidikov teţko 

enopomensko in jasno opredeliti. Kultura namreč zajema skupek doseţkov in vrednot, ki 

so rezultat človekovega mišljenja, delovanja in ustvarjanja. Sodobna kulturno-umetnostna 

vzgoja je vpeta v vsa področja dejavnosti, učne predmete in druge šolske dejavnosti. 

Predstavlja osnovo za razumevanje njenega pomena za razvoj človeške druţbe in za 

posameznikov ustvarjalni odnos do kulture. Pomembna je za celostni razvoj vsakega 

posameznika, sooblikuje posameznikovo estetsko občutljivost, kulturno zavest in 

izraţanje ter spodbuja vseţivljenjsko učenje. Otrokom pomaga spoznavati kulturo 

lastnega naroda in graditi zavest o pripadnosti tej kulturi. Poleg navedenega spodbuja 

spoštljiv odnos do drugih kultur in medkulturni dialog. Osnovni namen kulturno-

umetnostne vzgoje je pri posamezniku vzbuditi interes in ţeljo po sodelovanju v 

kulturnem in umetniškem izraţanju, in sicer tako v smislu lastnega ustvarjanja kot 

uţivanja v umetniškem izraţanju drugih (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki jo lahko razredni učitelji prepletajo skozi 

proces glasbenega poučevanja, je potrebno skrbeti za glasbene vsebine, ki so prilagojene 

otrokovi razvojni stopnji in so v skladu z učnim načrtom za glasbeno vzgojo. Prednostno 

podporo imajo kakovostni projekti in programi, ki zagotavljajo sodobne kulturne in 

pedagoške pristope, ter projekti, ki vključujejo tako vidik sprejemanja kulture kot 

ustvarjalni oziroma produktivni vidik (Nacionalni program za kulturo, 2008).  

 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport sta v obdobju 2008–2011 začrtala 

akcijski načrt sodelovanja na tem področju ter vzpostavila mreţo sodelujočih partnerskih  

vzgojno-izobraţevalnih in kulturnih ustanov s področja kulturne vzgoje (Nacionalni 

program za kulturo, 2008).  
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V povezavi s kakovostnim načrtovanjem glasbenega pouka ob vključevanju kulturno-

umetnostne vzgoje izpostavljamo, da učitelji potrebujejo zbrano ponudbo programov s  

področja kulturno-umetnostne vzgoje na enem mestu, in sicer glede na otrokovo starostno 

stopnjo (prav tam). Menimo, da bi se na ta način stopnja informiranosti razrednih 

učiteljev o navedenem zvišala, hkrati pa bi se zvišala tudi njihova ozaveščenost o 

pomembnosti pogostejše udeleţbe na glasbenih seminarjih ter drugih oblikah 

izpopolnjevanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje.     

 

Na področju obveščanja je velika pridobitev Kulturni bazar, v okviru katerega izide 

katalog, ki ga lahko razredni učitelji uporabijo za načrtovanje kulturno-umetnostnih 

dejavnosti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011) v okviru glasbenega pouka in v okviru 

šolskih ter izvenšolskih glasbenih prireditev. Cilj Kulturnega bazarja je krepitev kulturno-

umetnostne vzgoje. Gre za trdno partnerstvo dveh resorjev, ki se povezujeta z ţeljo, da bi 

prikazala programsko ponudbo kulturnih ustanov za otroke in mladino na vseh področjih 

kulture in da bi poskrbela za strokovno usposabljanje strokovnih delavcev, ki delujejo na 

področju vzgoje in izobraţevanja ter kulture (Kultura in umetnost v izobraţevanju-

popotnica 21. stoletja, 2008). 

 

Evropski parlament je sprejel sklep o umetnostni vzgoji v Evropski uniji (Evropski 

parlament, 2009). Ključna priporočila so, da naj bo umetnostna vzgoja obvezna na vseh 

ravneh šolanja; pri pouku o umetnostih naj se uporabljajo najnovejše informacijsko-

komunikacijske tehnologije; poučevanje glasbene vzgoje morajo popestriti srečanja z 

umetniki in obiski kulturno-umetniških institucij. Sodelovanje poklicnih umetnikov pri 

umetnostni vzgoji priporočajo različne študije (Robinson, 1999; Sharp in Le Métais, 

2000; Bamford, 2006). Glavni razlogi, ki jih navajajo, so »izboljšanje kakovosti učenja in 

poučevanja umetnosti, spodbujanje k večji ustvarjalnosti, izboljšanje učiteljevega znanja 

in samozavesti ter zagotavljanje dostopa do široke palete kulturnih virov« (prav tam, str. 

11). Zaradi navedenega je potrebno izobraţevati učitelje za ustvarjalno delo v umetnosti 

in skozi umetnost, in sicer na podlagi skupnih programov med osnovnimi šolami in 

kulturno-umetniškimi ustanovami (Sicherl Kafol, 2015). A. Bamford prepoznava 

povezavo med kakovostjo umetnostne vzgoje z vključevanjem umetnikov: »Kakovostna 

umetnostna vzgoja teţi k tesnemu partnerstvu med šolami in zunanjimi umetniškim in 
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drugimi organizacijami v skupnosti« (Bamford, 2006, str. 85). Doslej je o obsegu in 

načinih, s katerim šolski sistemi omogočajo takšna sodelovanja, znanega relativno malo. 

 

Unesco je ţe od leta 1999 spodbujal različne akcije in programe, ki bi krepili zavest in 

poudarili pomen umetniških disciplin v izobraţevanju otrok. Številne raziskave kaţejo, 

da je kulturno-umetnostna vzgoja izrednega pomena za otrokov celostni razvoj. Slednje 

zahteva ozaveščene ustvarjalne in usposobljene učitelje, ki bodo lahko spodbujali vse 

učence in ne samo tiste, ki izraţajo določeno nadarjenost. Kulturna vzgoja je preplet 

ustvarjanja na vseh področjih kulture, od tradicionalnih do sodobnih umetniških zvrsti, 

vključno s popularno kulturo in mediji, preplet učenja o kulturi, njene refleksije in 

ustvarjanja. Bistvo kulturne vzgoje ni v dodajanju novih vsebin, temveč v prepletanju 

vseh kurikularnih področij preko inovativnih pedagoških in didaktičnih pristopov (Road 

map for Arts Education, 2006). 

 

Kulturno-umetnostno vzgojo lahko učitelji v okviru vzgojno-izobraţevalnega procesa 

kakovostno izvajajo tudi samostojno. Vodje tovrstnih projektov so ustvarjalni in dobri 

poznavalci umetnosti. Pri načrtovanju in izvedbi izhajajo predvsem iz različnih 

umetniških del ali praks in znajo pri učencih spodbuditi njihov ustvarjalni glasbeni 

potencial. Mnogi med njimi se kljub svojim izkušnjam in znanju tesno povezujejo s 

kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki, saj se zavedajo pomena in 

dodane vrednosti tovrstnega sodelovanja (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Zaradi prepletanja vsebin, dejavnosti in vlog različnih sodelujočih partnerjev je 

pomembno  skupno načrtovanje izvedbe projektov kulturno-umetnostne vzgoje. Bistvena 

komponenta kakovosti je zagotoviti aktivno vlogo učencev. Pri načrtovanju je potrebno 

slediti ciljem in načelom nacionalnih smernic. Zastavljeni cilji morajo biti realni, 

preverljivi, dosegljivi in naj omogočajo evalvacijo. Refleksija in vrednotenje 

predstavljata zaključek ali izhodišče za načrtovanje novih tovrstnih projektov. Refleksija 

sodelujočim omogoča ozaveščanje lastnega ravnanja in doţivljanja, z vrednotenjem pa 

preverimo veljavnost glasbenih ciljev, izbrane glasbene metode in oblike dela, aktivnosti 

in rezultate (prav tam).  
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Ugotavljamo, da v okviru osnovnošolskega kurikula in zunaj njega obstajajo tako 

raznovrstne moţnosti za vključevanje glasbe kot samostojne umetniške prakse kot tudi 

moţnosti za stalno prisotnost glasbe pri medpredmetnem povezovanju in medpredmetnih  

temah, kot je npr. kulturno-umetnostna vzgoja. Te moţnosti mora učitelj poznati, da 

lahko tvorno sodeluje pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in letnega delovnega načrta, 

ki je podlaga za realizacijo glasbenih kulturnih dogodkov, interesnih dejavnosti, kroţkov 

ipd. Predvsem pa mora imeti učitelj vizijo, kako ohranjati bistvene in pomembne vidike 

glasbene vzgoje in kako umestiti pluralnost glasbene kulture v obvezni in razširjeni šolski 

program. Celovita glasbena kultura na šoli mora vključevati raznovrstnost, ki bo na eni 

strani zagotavljala odgovoren odnos do ohranjanja tradicije glasbene vzgoje, na drugi 

strani pa ozaveščala sodobne in trenutne oblike tistega dela glasbene kulture, ki se 

navezuje na mnoţično in popularno kulturo ter na vplive in navade, v večji meri 

povezane z mediji in sodobno tehnologijo (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 

2009). 

 

Pomembno vlogo pri razvoju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v okviru glasbene 

vzgoje imajo tudi druge šolske (dnevi dejavnosti), obšolske (glasbene interesne 

dejavnosti) in izvenšolske dejavnosti (glasbena šola, abonmaji, glasbene delavnice ipd.). 

Številne kulturno-umetniške dejavnosti lahko uspešno prispevajo h kakovostnemu 

preţivljanju prostega časa in obenem tudi k zdravemu ţivljenjskemu slogu. Ker so 

aktivnosti v prostem času pogosto povezane tudi s socioekonomskim statusom druţine, je  

pomembno, da formalni izobraţevalni sistem zagotavlja vsem dosegljivo kakovostno in 

sistematično kulturno-umetnostno vzgojo (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Kulturno-umetnostna vzgoja torej prispeva k razvoju posameznikovega dejavnega odnosa 

do umetnosti oziroma kulture, spodbuja posameznikovo ustvarjalnost, domišljijo, 

inovativnost, iniciativnost, tolerantnost itd. Razvijanje omenjenih veščin in zmoţnosti 

spodbuja osebnostno rast, različne načine mišljenja in ravnanja ter predstavlja osnovo za 

druţbo, ki temelji na ustvarjalnosti, znanju in strpnosti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 

2011).  
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5.1 KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V SLOVENSKEM IN 

EVROPSKEM IZOBRAŢEVALNEM SISTEMU 

Kulturno-umetnostna vzgoja dandanes postaja tako v evropskih kot svetovnih krogih ena 

pomembnejših tematik na področju izobraţevanja in kulture. Od leta 2001 na tem 

področju poteka vrsta mednarodnih in evropskih strokovnih srečanj, seminarjev in 

konferenc (Hrţenjak, 2005). 

 

Za evropski prostor so pomembne: 

 »A Must or a-Muse. Arts and Culture in Education: Policy and Practise in Europe, 

Rotterdam 2001 (v nadaljevanju: konferenca v Rotterdamu 2001), 

 Culture and school: Policies for Arts and Heritage Education across the European 

Union, 

 Hague 2004 (v nadaljevanju: konferenca v Hagu 2004), 

 UNESCO: The World Conference on Arts Education: Building Creative 

Capacities for the 21st Century, Lizbona 2006 (v nadaljevanju: konferenca v 

Lizboni),  

 Promoting Cultural Education in Europe, Graz 2006 (v nadaljevanju: konferenca 

v Grazu), 

 Evaluating the Impact of Arts & Cultural education on children and young people, 

Paris 2007,  

 Conference of European Experts on the Unesco – Road Map for Arts Education in 

Europe, Wildbad Kreuth/Germany« (Predlog modela kulturno umetnostne vzgoje, 

2009, str. 20). 

 

V slovenskem prostoru sprva ni bilo poenotenega poimenovanja temeljnih pojmov na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje. V NPK 2008–2011 je kulturna vzgoja opisana kot 

ena izmed ključnih prioritet številnih evropskih kulturnih politik za spodbujanje 

programov in projektov, ki povezujejo kulturno, izobraţevalno in znanstveno sfero ter 

področje medijev in spodbujajo učečo se populacijo vseh starostnih stopenj tako k 

spoznavanju kulture kot tudi k samemu ustvarjanju s ciljem (Hrţenjak in Vendramin, 

2005).  
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V NPK 2008–2011kulturna vzgoja vključuje vsa področja kulture, ki so opredeljena kot:  

 uprizoritvene umetnosti; 

 glasbene vzgoje; 

 vizualne umetnosti; 

 intermedijske umetnosti; 

 knjiţnična dejavnost; 

 knjiga; 

 mediji in avdiovizualna kultura; 

 varstvo kulturne dediščine . 

 

V povezavi z empiričnim delom pričujoče disertacije izpostavljamo le glasbeno področje. 

Ministrstvo za kulturo je v obdobju 2001–2005 financiralo tri raziskave s področja 

kulturne vzgoje, ki jih je izvajal Mirovni inštitut.  

 

V prvi raziskavi je bilo poudarjeno, da je kulturna vzgoja za učence pri nas nedomišljeno 

in neartikulirano področje. Dejavnosti kulturne vzgoje v izobraţevalni in kulturni sferi 

niso bile ustrezno sistemsko umeščene, osmišljene in spodbujane. Povezovanje kulture in 

izobraţevanja pa je bilo pri nas bolj ali manj stvar naključja in dobre volje posameznikov 

(Hrţenjak in Vendramin, 2005). 

 

Druga raziskava je analizirala ţe uveljavljene primere dobre prakse na področju kulturne 

vzgoje v Sloveniji in predstavila ter ovrednotila njihove vizije, vsebinske, organizacijske 

in sistemske vidike ter načine pridobivanja sredstev in poti, po katerih doseţejo publiko. 

Cilj študije je bil najti tista mesta v sistemu kulturne vzgoje, ki so s stališča doseganja 

zastavljenih ciljev kulturne vzgoje neustrezno ali pomanjkljivo organizirana in sistemsko 

podprta. Na podlagi analize destih inštitucij, ki vključujejo posamezna področja kulturne 

vzgoje, so pripravili priporočila za nadaljnji sistemski razvoj kulturne vzgoje v Sloveniji 

(Hrţenjak in Vendramin, 2005).  

 

Tretja raziskava pa zaradi neodzivnosti šol ni uspela podati analize dogajanja na 

slovenskih šolah. Zaradi navedenega so pripravili natančen pregled, klasifikacijo in 

analizo osnovnošolskih kurikulov obveznih in izbirnih predmetov. Pri tem so se 
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osredotočili na tista mesta z medpredmetnim povezovanjem vzpostavljajo vsebinsko 

pomembne točke za razvoj in vključevanje kulturno-vzgojnih vsebin (prav tam). 

 Britanski model za razvoj in udejanjanje kulturno-umetnostne vzgoje 5.1.1

DCMS IN ACE (Arts Council England) od leta 2002 podpirata širok krog ustvarjalnih 

partnerstev med umetniškim in izobraţevalnim sektorjem. Gre za nov način 

vzpostavljanja partnerstev med osnovnimi šolami in profesionalnimi umetniki ali drugimi 

ustvarjalci, kar pomeni pomembno razširitev in poglobitev kulturno-vzgojnih 

prizadevanj. Tovrsten koncept ustvarjalnega partnerstva naj bi pomembno vplival na 

obstoječe odnose med izobraţevanjem, umetnostjo, kulturo in ustvarjalnostjo. S 

preizkušanjem omenjenega koncepta so si zadali cilj, da bi tovrstna partnerstva postala 

utečena praksa v osnovnih šolah med učenci in tudi v drugih druţbenih skupinah in 

sektorjih (DCSM Annual Report, 2005). 

 

Pri izbiri projektov je pomembno izpostaviti vpliv na učence in učitelje.  

Projekt mora:  

 »spodbujati navdušenje in zanimanje učencev; 

 izboljšati znanje in spretnost učencev; 

 izboljšati samopodobo učencev; 

 povečati vključenost in ustvarjalnost učencev v vzgojno-izobraţevalnem procesu; 

 povzročiti navdušenje nad delom s priznanim umetnikom; 

 za učitelje mora biti projekt priloţnost za profesionalni razvoj« (Hrţenjak, 2005, 

32). 

 

Tesno sodelovanje med umetnikom in osnovno šolo je pomembno za aktivno partnersko 

načrtovanje in komunikacijo. Načrt projekta mora vsebovati:  

 »cilje in dobrobiti vseh vključenih partnerjev; 

 podrobnosti o vključenih učencih in učenkah, njihovo starost, velikosti skupine 

ipd.; 

 podrobnosti o vključenem šolskem osebju;  

 v katerih prostorih šole se bo projekt odvijal; 

 dolţina projekta ter predvideni datumi začetka in zaključka projekta;  
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 odgovornosti vodenja in koordinacije projekta; 

 razpoloţljiva sredstva za umetnika, drugo osebje, material in tehnične potrebe;  

 končni produkt/dogodek/performance; 

 spremljanje in vrednotenje izvajanja projekta« (Hrţenjak in Vendramin, 2005, str. 

30). 

 

Evalvacija pilotskega projekta ustvarjalnega partnerstva med umetniki in osnovnimi 

šolami je pozitivna. Praviloma so vse osnovne šole ocenile, da sta projektno delo z 

vključevanjem umetnikov in njihova prisotnost v šolah obogatila šolsko prakso. Delo in 

stik s profesionalnimi umetniki zvišuje standarde in pričakovanja kulturno-umetnostne 

vzgoje v šolah. Učiteljem je omogočeno opazovati učence pri ustvarjalnem procesu in na 

ta način pridobiti nov pogled na njihove glasbene sposobnosti, spretnosti in potenciale. 

Partnerstvo z umetniki učiteljem ponuja tudi moţnosti lastnega profesionalnega razvoja.  

 

Učenci pa se na ta način identificirajo z izdelki, ki jim pomenijo doseţek, samozavest, 

priznanje in motivacijo za glasbeno učenje. Delo s profesionalnimi ustvarjalci učencem 

omogoča bolj poglobljeno in temeljito izkušnjo umetnosti, kot jo lahko nudi osnovna šola 

in njeno osebje. Neposredno sodelovanje v ustvarjalnem procesu in stik s priznanimi 

umetniki učencem odpira vpogled v ustvarjalni proces. Umetniki so mnenja, da jih delo z 

otroki navdihuje in spodbuja njihovo ustvarjalnost ter jim omogoča medsebojno 

komuniciranje o njihovem delu, idejah in spretnostih (Hrţenjak in Vendramin, 2005). 

 

Izmed številnih in raznovrstnih ustvarjalnih partnerstev, ki jih razvijajo v Angliji, velja 

omeniti neodvisno ustanovo Creative Partnership in Education (CAPE), ki je pričela z 

vzpostavljanjem partnerstev med osnovnimi šolami in profesionalnimi umetniki ţe leta 

1997 na področju Leedsa in Manchestra. V zadnjih letih omenjeni projekt finančno 

podpira tudi Arts Council England. Osnovni nameni ustanove CAPE so:  

 »razvoj ustvarjalnih potencialov pri mladih ljudeh kot priprava na soočanje z 

dinamičnim in nepredvidljivim sodobnim svetom; 

 izboljšava poučevanja in učenja skozi razvoj in uporabo ustvarjalnih metod;  

 uporaba ustvarjalnih sredstev za izboljšanje organizacije poučevanja in učenja« 

(CAPE UK, 2005, str. 3). 
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V projektih ustanove CAPE se tako srečujejo pedagogi in umetniki ter drugi ustvarjalni 

delavci, da bi skupaj razvijali ustvarjalne pedagoške in učne programe. Najprej izberejo 

učne cilje, ki izhajajo iz nacionalnega kurikula, nato pa ustvarjalne procese, ki bi 

omogočili kontekst in motiv učenja. Na ta način npr. poveţejo učitelja matematike z 

gledališkimi in vizualnimi umetniki ter glasbeniki. Matematik definira učni cilj, umetniki 

skupaj z njim definirajo ustvarjalni proces, ki bi vključeval tudi učence, vsebina 

ustvarjalnega procesa pa je povezana z matematiko. Gre torej za dosego ciljev znanosti z 

uporabo metode umetnosti. Precej tovrstnih projektov je usmerjenih v vključevanje in 

motiviranje učencev, ki se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov teţje vključujejo v učni 

proces (Hrţenjak in Vendramin, 2005). 

 Slovenski model za razvoj in udejanjanje kulturno-umetnostne vzgoje 5.1.2

Model za udejanjenje in razvoj kulturno-umetnostne vzgoje je v Sloveniji razdeljen po 

posameznih področjih kulture: glasba, likovna umetnost, kulturna dediščina, bralna 

kultura, gledališče, plesna umetnost in filmska umetnost. V nadaljevanju izpostavljamo 

model za udejanjanje kulturno-umetnostne vzgoje na glasbenem področju, in sicer v 

okviru glasbenega pouka. Področje glasbene vzgoje je torej predstavljeno z vidika 

njenega vključevanja v procese glasbenega poučevanja in učenja ter v povezavi z 

razvojem posameznikovih glasbenih potencialov z namenom iskanja skupnih izhodišč in 

predlogov pri oblikovanju modela kulturno-umetnostne vzgoje. Ta ponuja moţnosti za 

poglabljanje glasbenih dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo v okviru obveznega 

osnovnošolskega programa glasbena vzgoja (Černoša, 2012). 

 

Glasbeno zvočno pojavnost v prostoru in času sooblikujejo trije akterji: skladatelj, ki 

glasbo ustvari; interpret, ki glasbo poustvari in poslušalec, ki glasbo pozorno posluša in jo 

glede na lastno notranjo predstavo soustvari. Otrok v zgodnjem razvojnem obdobju vse 

tri navedene vloge ne le spozna, pač pa se v njih tudi preizkusi. Razvoj glasbenih 

sposobnosti in spretnosti je kontinuiran proces, ki poteka v predvidljivih razvojnih 

korakih. Otrok ţe zelo zgodaj lastne ustvarjalne glasbene zamisli izrazi z glasovnimi 

modulacijami, ki so povezane z glasbeno komunikacijo. Navedena odzivanja se 

nadaljujejo v spontanih izmišljarijah, ki kmalu prerastejo v hoteno izraţanje lastnih 

ustvarjalnih zamisli in potreb. Pod vplivom spodbudnega okolja in načrtnega glasbenega  
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učenja se v otroku prebuja glasbena ustvarjalnost, ki pridobiva značilnosti vsebinsko in 

oblikovno zaokroţene celote zvočnih podob, ritmično-melodičnih motivov, glasbenih 

vprašanj in odgovorov, oblikovanih spremljav, melodij ipd. Učenčevi ustvarjalni rezultati 

se kaţejo v njegovem glasbenem razvoju in v razpoloţenju, ki ga na ustvarjalen način 

izrazi skozi glasbo (Predlog modela kulturno umetnostne vzgoje, 2009). 

 

Učenčeva vloga glasbenega poustvarjalca se oblikuje skozi doţiveto petje in igranje na 

različna glasbila. Izvajanje je istočasno otrokova aktivnost, ki pomembno vpliva na 

njegov glasbeni in estetski razvoj. Učenčeve glasbene sposobnosti in spretnosti se v 

zgodnjem obdobju razvijajo skozi dejavnost izvajanja glasbe. Dejavnost, ki je vključena v 

vse glasbene procese, je poslušanje. Slednje je mnoţica glasbenih in estetskih vzorcev, ki 

jih pridobimo z lastno aktivnostjo v glasbenih dejavnostih v glasbeno spodbudnem 

okolju. Estetska izkušnja in doţivetja se bodo pri posamezniku poglabljala ob njegovem 

aktivnem odnosu do glasbene vzgoje (Predlog modela kulturno umetnostne vzgoje, 

2009). 

 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev kakovostnega načrtovanja in izvajanja glasbeno-

kulturnih dejavnosti vodi pot skozi področje odkrivanja in spoznavanja glasbenega jezika. 

Njegove posebnosti spoznavamo in usvajamo v dejavnostih zvočnega eksperimentiranja, 

raziskovanja glasbil in zvočne barvitosti ter v glasbenih dejavnostih izvajanja, poslušanja  

in ustvarjanja. Ob tem odkrivamo značilnosti in izrazno moč glasbenih elementov, kot so 

zvok, ritem, melodija, harmonija, zvočna barva in glasbena oblika, pa tudi drugih 

glasbenih izraznih sredstev, kot so dinamika, tempo, agogika in artikulacija (Lebič, 

2006).   

 

Glasbena vzgoja ima bogato preteklost, ki jo spoznavamo z namenom poznavanja in 

vrednotenja preteklosti ter obenem z namenom razumevanja sedanjosti. Glasba je ţivo 

vpeta v prostor in čas. Ti dve dimenziji najlaţje spoznavamo in razumemo, ko glasbo 

umestimo v druţbeno-zgodovinski, kulturni in socialni kontekst. Glasba na ta način 

pridobi širine večkulturnosti, ki jo spoznavamo v okviru kulturno-umetnostne vzgoje tudi 

iz perspektive sobivanja glasbe z drugimi umetnostmi. H kvalitetnemu in učinkovitemu 

izvajanju kulturno-umetnostne vzgoje na glasbenem področju prispevajo partnerski  
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zavodi, društva in druge ustanove, ki ponujajo glasbene izobraţevalne programe in 

projekte (Predlog modela kulturno umetnostne vzgoje, 2009).  

 

5.2 PARTNERSKO SODELOVANJE V OKVIRU KULTURNO-UMETNOSTNE 

VZGOJE 

Učencem je potrebno ponuditi različne priloţnosti in glasbene izkušnje za srečevanje z 

raznovrstno glasbo. Pri tem je pomembno, da jim omogočimo, da se preizkusijo ne le v 

vlogi poslušalca, ampak tudi v vlogi glasbenega ustvarjalca in poustvarjalca. Pri 

načrtovanju in vzpostavljanju partnerske povezave s kulturno-umetniškimi ustanovami in 

umetniki različnih glasbenih področij moramo biti pozorni na opisane cilje in pomene.  

 

Sodelovanje je potrebno vzpostaviti ţe v času načrtovanja in oblikovanja kulturno-

umetniških programov. Osnovne šole in učitelji so namreč tisti, ki najbolje poznajo 

zahteve izvedbenega učnega načrta za glasbeno vzgojo in potrebe učencev (Kulturno-

umetnostna vzgoja, 2011).  

 

Kvalitetna glasbena predstava sama po sebi ni dovolj, ampak morata njena vsebina in 

kvaliteta smiselno dopolnjevati vzgojno-izobraţevalno delo v razredu. Le na ta način 

bodo obiski kulturno-umetniških ustanov in glasbenih prireditev sestavni del 

načrtovanega glasbenega učnega procesa in bodo imeli posledično trajne učinke.  

 

Poleg navedenega je potrebno poskrbeti, da je glasbena vzgoja predhodno umeščena v 

vzgojne načrte, v letni delovni načrt šole in druge programske dokumente osnovnih šol, 

saj so slednji osnova za izvedbo glasbenih dogodkov izven osnovne šole in v okviru 

šolskih interesnih dejavnosti. Pomemben dejavnik uspešnosti je vsekakor učitelj, ki mora 

imeti vizijo, kako razvijati in negovati glasbeno vzgojo in na kakšen način umestiti 

pluralnost glasbene kulture v obvezno vzgojno-izobraţevalno delo ter razširjeno ponudbo 

v okviru izbirnih dejavnosti in medpredmetnih povezav (Kulturno-umetnostna vzgoja, 

2011).  
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Ponudba glasbenih prireditev, koncertov in glasbeno izobraţevalnih programov je iz leta 

v leto večja. Na področju informiranja in promocije je velika pridobitev Kulturni bazar. V 

okviru slednjega izide katalog, ki ga lahko uporabimo za načrtovanje kulturno-

umetnostnih dejavnosti v vzgojno-izobraţevalnih zavodih. Te predstavljajo bogatitev in 

širitev glasbenih izkušenj (interesne dejavnosti, kulturni dnevi, izbirni predmeti, izbirne 

vsebine ipd.), ki v veliki meri prispevajo h glasbenem ozaveščanju učitelja kot 

sooblikovalca glasbenega kulturnega prostora in kritičnega uporabnika (prav tam).  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2006 naročilo poročilo študije Povezovanje med 

kulturno in izobraţevanjem, v katerem je bil predstavljen izbor različnih ustanov, 

kulturnih zvez in društev, ki načrtujejo in izvajajo kakovostne glasbene, umetniške in 

izobraţevalne programe ter projekte. Vse navedene informacije o raznovrstnih glasbenih 

ponudbah so zbrane na portalu Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (SIGIC).  

 

B. Rotar Pance je v razpravi o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje na glasbenem 

področju navedla izbor različnih kulturno-umetniških ustanov, ki s svojimi glasbenimi 

programi ponujajo ustrezno moţnost obogatitve glasbenih dejavnosti v okviru izvajanja 

kulturnih dni, izbirnih vsebin in izbirnih predmetov. Med glasbene kulturno-umetniške 

ustanove sodijo: Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Slovensko narodno gledališče 

Opera in balet Ljubljana, Narodni dom Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor 

in Kulturni dom Nova Gorica, Zveza glasbene mladine Slovenije, Glasbena mladina 

ljubljanska, Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana, Kulturno društvo Mohorjan 

Prevalje in Društvo prijateljev glasbe Koper, Zavod za kulturne prireditve Celje, Art 

Celje, zavod za kulturo mladih, Zavod Gallus J. Corniolus, Srednja glasbena in baletna 

šola Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola Maribor, Glasbena šola Koper, Glasbeni 

atelje Tartini, Glasbeni center Edgar Willems, Pevska šola Carmina Slovenica, 

Mednarodni mladinski pevski festival Celje, Festival Ljubljana, Festival Breţice, 

Primorski poletni festival, mariborski festival Lent, Druga godba, Pokrajinski muzej Ptuj 

in Slovenski etnografski muzej (Rotar Pance, 2006/b).  

 

Ob navedenih celovitem naboru ponudb pa ne smemo zanemariti pomena glasbenih šol, 

kulturnih društev, pevskih zborov in glasbenih festivalov, ki pomembno oblikujejo  
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glasbeni kulturni prostor osnovnih šol. V pevske zbore in glasbene šole so namreč 

vključeni učenci, ki na poseben način gradijo partnerske povezave med osnovno šolo in 

glasbenim okoljem (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011).  

 

6 SINTEZA TEORETIČNEGA DELA 

V teoretičnem delu smo pregledali relevantno literaturo, ki je vsebinsko vezana na 

kvantitativno in kvalitativno raziskavo našega empiričnega dela, ter jo razdelili na pet 

smiselnih poglavji, v katerih izpostavljamo: pomen glasbene vzgoje za otrokov celostni 

razvoj; stališča in vlogo staršev ter razrednih učiteljev pri otrokovem glasbenem razvoju; 

uresničevanje učnega načrta za glasbeno vzgojo z načrtovanjem glasbenih ciljev, 

glasbenih vsebin, uporabo ustreznih specifičnih glasbenih metod poučevanja in učenja ter 

učnih oblik v okviru glasbene vzgoje; taksonomijo vzgojno-izobraţevalnih ciljev s 

poudarkom na posameznih kategorijah za kognitivno področje; načrtovanje in pomen 

kakovostnega poučevanja glasbenega pouka; dejavnike za kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje s poudarkom na motivaciji, strokovno-didaktičnih kompetencah in 

samoevalvaciji; kulturno-umetnostno vzgojo v slovenskem in evropskem izobraţevalnem 

sistemu ter partnersko sodelovanje v okviru kulturno-umetnostne vzgoje.  

 

V prvem poglavju smo predstavili opredelitev glasbene vzgoje kot umetnostnega 

predmeta, ki na vertikali osnovnošolskega izobraţevanja omogoča sistematičen in 

kontinuiran glasbeni razvoj učencev (Lešnik, 2009).  

 

V nadaljevanju smo skozi redosled opravljenih slovenskih in tujih raziskav izpostavili 

pomen glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj. Glasbi so ţe v antiki pripisovali velik 

pomen, vendar se je pozneje zaradi razvoja drugih znanstvenih področij ta nekoliko 

zmanjšal, kar se v našem okolju v povprečju kaţe kot relativno nizka raven splošne 

glasbene kulture (Costa-Giomi, 2004). Glasbena vzgoja predvsem v začetnem 

osnovnošolskem obdobju ne sledi ciljem celostnega razvoja in uravnoteţeni zastopanosti 

različnih glasbenih dejavnosti (Denac, 2002). Zaradi navedenega so vzgojni predmeti, 

med katerimi je tudi glasbena vzgoja, v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti 

zapostavljeni in imajo niţji status (Novak, 1997; Cergol, 2003).  
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Navedeno stanje izpostavljamo kot problematiko, saj bodoči učitelji pri svojem 

glasbenem usposabljanju zanemarjajo estetska področja in dajejo prednost predmetom, ki 

so po njihovem mnenju pomembnejši. Če ţelimo glasbeni vzgoji zagotoviti ustrezno 

mesto v vzgojno-izobraţevalnem sistemu in obenem ustrezno funkcijo pri celostnem 

razvoju otrokove osebnosti, moramo k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-

izobraţevalnega procesa glasbene vzgoje pristopiti sistematično (Denac, 2002).  

 

Številne raziskave dokazujejo vpliv glasbene vzgoje na otrokov celostni razvoj. 

Ugotovitve kaţejo, da glasbena vzgoja pomembno vpliva na razvoj učenčeve čustvene 

stabilnosti, motivacije, samozavesti, uspešnosti učenja, inteligence, logičnega 

razmišljanja in pomaga odpravljati stresne situacije ter izboljšuje počutje učencev (Slosar, 

1995/a; Pangrčič, 2006; Denac, 2012; Sicherl Kafol, 2015). Poleg navedenega glasba 

omogoča napredovanje učencev v socialnih odnosih, boljše rezultate pri učenčevih 

glasbenih doseţkih na drugih predmetnih področjih ter posledično boljši splošni šolski 

uspeh (Bastian, 1998; Sicherl Kafol, 2015). 

 

V drugem poglavju smo opredelili stališča, na podlagi katerih lahko merimo razlike med 

ljudmi, ugotavljamo različne psihološke procese in vpliv skupine na posameznika 

(Moţina D. in Moţina S., 1998). Njihove glavne lastnosti so smer, intenzivnost, akcijski 

vpliv, doslednost, trajnost, univerzalnost, konservativnost, resničnost, stereotipnost, 

praznoverje in zanesljivost (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Med dejavniki sociokulturnega okolja izpostavljamo druţinsko okolje, ki pomembno 

vpliva na otrokov glasbeni razvoj in v širšem kontekstu na njihov celostni razvoj. 

Razvojni vidik izpostavlja predvsem pomen druţinskega okolja, ki s pozitivno glasbeno 

naravnanostjo in zgledi v najzgodnejši fazi otrokovega razvoja vpliva na otrokove 

interese in ţelje po glasbenem udejstvovanju (Sicherl Kafol, 2015). V zvezi s tem smo se 

dotaknili stališč staršev do glasbene vzgoje in opredelili njihovo vlogo pri otrokovem 

glasbenem razvoju. Starši z vrednotami, stališči in lastnimi prepričanji oblikujejo namere 

oziroma cilje, vezane na otroka.  
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Socializacijski cilji staršev vplivajo na njihove navade in način vzgoje na glasbenem 

področju (McPherson, 2008). V splošnem večina staršev glasbo sprejema in vrednoti kot 

manj pomemben šolski predmet od ostalih in zato tudi ne pričakujejo, da bo njihov otrok 

na tem področju vlagal veliko ali enako količino truda kot pri drugih predmetnih 

področjih (Lyon, 2008). Stališča staršev do glasbe in njeno vrednotenje izpostavljamo kot 

pomemben dejavnik za otrokov glasbeni napredek in njegovo sprejemanje glasbene 

vzgoje v šoli kot pomembnega umetnostnega predmeta  

 

(McPherson, 2008). V nadaljevanju izpostavljamo pomembnost vloge staršev, da s 

svojimi otroci redno obiskujejo različne glasbene prireditve, koncerte in kulturna srečanja 

ter se o njih doma pogovorijo ter izmenjujejo mnenja in doţivljanja. Na ta način starši 

pomembno prispevajo k razvoju otrokovega interesa za glasbo. Prav tako je pomembno 

sodelovanje staršev z glasbenimi pedagogi v osnovni ali v glasbeni šoli, če slednjo otrok 

obiskuje (Cuttieta, 2001). 

 

Na drugi strani imajo pomembno vlogo tudi stališča učiteljev do glasbene vzgoje. 

Pozitiven učinek na glasbeno udejstvovanje učencev imajo tisti učitelji, ki svoj poklic 

opravljajo z veseljem in z veliko mero motiviranosti za glasbenopedagoško delo (Rotar 

Pance, 2006/a). Med učitelji se kaţejo velike razlike glede razvitosti glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj (Slosar, 1997). Učitelji imajo lahko kljub pozitivnim 

stališčem in odnosu do glasbene vzgoje ter njenim visokim vrednotenjem pri poučevanju 

glasbe vrsto metodičnih teţav, zato učencem teţko predstavljajo dober učni model. V 

zvezi s tem se kaţe primanjkljaj njihove strokovne in didaktične usposobljenosti ter 

znanja, potrebnega za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje in spodbujanje višjih ravni 

učenja glasbe (Škerjanc, 1995). Cilje celostne glasbene vzgoje bo lahko torej uresničil le 

glasbeno razvit učitelj, ki je pripravljen usvojiti, sprejeti in izvajati strokovno-didaktične 

posebnosti (Sicherl Kafol, 2001).  

 

V zvezi s tem izpostavljamo tudi vlogo učitelja za učenčev glasbeni razvoj, hkrati pa tudi 

za estetski in osebnostni razvoj ter za izoblikovanje njegovega vrednostnega sistema 

(Pšunder, 1994/a; Rotar Pance, 2006/a). Poleg navedenega je pomembno tudi strokovno 

in didaktično kakovostno poučevanje glasbene vzgoje, pri čemer so učitelji model, ki z  
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lastnim odnosom do predmeta vplivajo na kakovost glasbenih doseţkov učencev 

(Hallam, 2001) in njihovo motivacijsko naravnanost za glasbo v šolskem in zunajšolskem 

prostoru (Rotar Pance, 2006/a). Razredni učitelj je tisti, ki v širšem kontekstu skrbi za 

celostni razvoj učencev in jim zagotavlja moţnosti za razvoj na spoznavnem, socialno-

emocionalnem in psihomotoričnem področju. Učencem omogoča, da usvajajo nova 

glasbena znanja, skrbi za razvoj njihove samostojnosti, vedoţeljnosti, komunikacije, 

ustvarjalnosti, pozitivne samopodobe in jih spodbuja h gibalni aktivnosti (Sicherl Kafol, 

2001; Sicherl Kafol, 2015).   

 

V tretjem poglavju teoretičnega dela predstavljamo učni načrt za glasbeno vzgojo, v 

katerem so zapisani cilji, vsebine in standardi znanja, ki naj bi jih učenci dosegli v okviru 

pouka glasbene vzgoje. Njegova glavna značilnost je kompleksnost, ki vključuje tri 

vzgojno-izobraţevalna področja, in sicer: izvajanje, ustvarjanje in poslušanje glasbe 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011; Borota, 2013).  

 

Učiteljeva priprava na glasbeni pouk je v prvi vrsti vsebinska in metodično-didaktična, 

saj morajo biti v njej zapisani postopki in načini glasbenega poučevanja. Ob omenjenih 

pripravah se razredni učitelj opira na učni načrt za glasbeno vzgojo, ki predstavlja 

obvezujoč dokument za vse učitelje. Učni načrt za glasbeno vzgojo namreč izpostavlja 

splošne cilje, ki naj bi bili učitelju nekakšno vodilo pri poučevanju glasbene vzgoje. Med 

njimi izpostavljamo spodbujanje doţivljanja in izraţanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi 

ter oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine (Učni 

načrt, 2011). Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognemo neprimerni improvizaciji 

in rutinskemu delu, pri čemer pomembno vlogo igra prav učiteljeva kreativnost (Lešnik, 

2009; Strmičnik, 2011; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Sodobni učni načrt je tudi procesno-ciljno naravnan. Značilnosti učnih vsebin so kulturno 

vredne,  reprezentativne, za učence posebej zanimive, saj so del obseţnejše učne vsebine 

in imajo visoko vzgojno-izobraţevalno vrednost. Učne vsebine so pomembne, aktualne 

za zdajšnje in bodoče ţivljenjske in poklicne situacije (Blaţič idr., 2003). V zgodovini 

glasbene didaktike se je več pozornosti posvečalo načrtovanju glasbenih ciljev in vsebin, 

manj poudarka pa načrtovanju glasbenih metod (Sicherl Kafol, 2015).  
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Glasbene metode poučevanja in učenja razvrščamo glede na področja glasbenega razvoja 

med: metode izvajanja, metode poslušanja in metode ustvarjanja. Glasbeno poučevanje in 

učenje potekata v interakciji med učiteljem, učencem, glasbeno vsebino ter glasbenimi 

dejavnostmi (Sicherl Kafol, 2001). Pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje imajo 

pomembno vlogo tudi oblike dela. Med splošnimi oblikami dela prevladujejo: frontalna  

ali skupna oblika dela, individualna oblika dela, delo v dvojicah in skupinska oblika dela 

(Denac, 2002).  

 

Celostni pouk glasbene vzgoje spodbuja in omogoča doseganje glasbenih ciljev na 

socialnem, čustvenem, spoznavnem in gibalnem področju razvoja, ki se medsebojno 

prepletajo (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011; Sicherl Kafol, 2015). Z ustrezno izbiro 

glasbenih metod lahko tako pozitivno vplivamo na otrokov afektivni, socialni, kognitivni 

in psihomotorični razvoj njegove osebnosti. S tega vidika je metoda, ki ima v umetnosti 

prednost pred vsemi drugimi metodami, celostnost. Slednja lahko v celostni človekovi 

razseţnosti poveţe predstave, mišljenje, čustvovanje, predstavno sposobnost in nazornost 

(Wagner, 1999). Na ta način ugotavljamo, da je potrebno za uresničevanje kakovostnega 

pouka glasbene vzgoje načrtovati ustrezne specifične glasbene metode in oblike dela, pri 

čemer so pomembne strokovno-didaktične kompetence razredih učiteljev. Slednji morajo 

namreč sistematično in uravnoteţeno načrtovati sklop glasbenih dejavnosti, saj lahko 

»enostranska obravnava v glasbenem razvoju povzroči nepopravljive ali teţko 

popravljive vrzeli« (Oblak, 1995, str. 19). 

 

V tem poglavju izpostavljamo tudi taksonomijo vzgojno-izobraţevalnih ciljev, s 

poudarkom na posameznih kategorijah za kognitivno področje (Bloom, 1956; Anderson 

idr., 2001). Na koncu smo se dotaknili še preverjanja in ocenjevanja znanja kot 

pomembnih sestavnih delov poučevanja, saj učiteljem omogoča vpogled v bolj 

poglobljeno analizo in nadaljnje izvajanje vzgojno-izobraţevalnega procesa, učencem 

daje povratno informacijo in odziv na njihovo delovanje, staršem informacijo o napredku 

in uspešnosti njihovega otroka in druţbi informacije o uspešnosti in kakovosti 

izobraţevanja (Kramar, 2009). V nameri izboljšanja kakovosti preverjanja in 

ocenjevanja/vrednotenja znanja je pomembno poudariti novo pojmovanje znanja, ki  
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vključuje različne vidike uspešnosti učencev, vrednotenje znanja na višjih taksonomskih 

ravneh, podarjanje osnovnih pojmovanj in uporabo znanj (Skribe Dimec, 2004). 

Poudarjamo, da je pri preverjanju in ocenjevanju znanja potrebno upoštevati individualne 

razlike in sposobnosti učencev (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

V četrtem poglavju teoretičnega dela predstavljamo kakovostno poučevanje pouka. 

Pojma kakovost zaradi njegove razseţnosti in različnosti ni mogoče enopomensko 

opredeliti (Kovač, 2000). Kakovost zagotovo mora biti učiteljeva vrednota (Moţina, 

2010), zato v tem kontekstu izpostavljamo pomembne dejavnike timskega sodelovanja z 

učitelji drugih oddelkov; pogosto sodelovanje s predmetnim učiteljem glasbene vzgoje na 

šoli kot »notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene vzgoje ter 

odprtost učitelja za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov (sodelovanje s 

priznanimi umetniki različnih glasbenih področij ter stik s kulturno-umetniškimi 

ustanovami).  

 

V nadaljevanju izpostavljamo kakovostno načrtovanje pouka glasbene vzgoje, pri čemer 

mora učitelj premišljeno in sistematično načrtovati vse etape glasbenega učnega procesa 

ter predvideti različne poti za uresničevanje zastavljenih glasbenih ciljev (Sicherl Kafol, 

2015). Uspešno poučevanje je odvisno od uspešnega učenja in obratno. Zaradi tega je 

poleg kvalitetnega dela učiteljev pomembno, da so učenci aktivno vključeni v vzgojno-

izobraţevalni proces. Učitelj mora poskrbeti, da se bo učenec dejavno in intenzivno 

vključil v proces poučevanja in ustvarjalnega učenja (Kubale, 2003).  

 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje pogojujeta celostni pristop in s tem ustrezna 

učiteljeva aktivnost, ki je zagotovilo za kakovostno delo v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu (Sicherl Kafol, 2001). Poleg navedenega je pomembno, da kakovostno glasbeno 

poučevanje in učenje poteka v spodbudnem in avtentičnem okolju (Brophy, 1999), v 

katerem učenci doţivljajo zaupanje v lastne zmoţnosti ter zadovoljstvo nad procesom 

glasbenega učenja.  

 

Na kakovost poučevanja glasbene vzgoje vplivajo dejavniki, ki so tesno povezani z 

motivacijo (Rotar Pance, 1999/a), učiteljevimi strokovno-didaktičnimi kompetencami za  
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poučevanje glasbene vzgoje (Oblak, 1995; Sicherl Kafol, 2015) in samoevalvacijo, ki se 

jo izvaja z namenom določiti vrednost, kakovost, uporabnost, učinkovitost ali 

pomembnost tistega, kar evalviramo, in identificirali potrebne izboljšave (Brejc in 

Zavašnik Arčnik, 2010).  

 

Motivacija in učenje sta torej v medsebojni interakciji, saj motivacija vpliva na kakovost 

učenja, učenje pa vnaša spremembe v motivacijo (Rotar Pance, 1999/a). Ključni dejavnik 

kakovostnega izvajanja glasbene vzgoje kot samostojne discipline in v okviru kulturno-

umetnostne vzgoje je kompetenten učitelj/kompetenten odrasli, ki pozna stroko, spremlja 

novosti in kritično razmišlja, aktivno sodeluje v glasbenih dejavnostih in se učinkovito 

odziva na pogoje in potrebe, ki soustvarjajo glasbeno kulturo v šolskem in druţbenem 

okolju (Peklaj idr., 2009).  

 

V petem delu teoretičnega dela predstavljamo kulturno-umetnostno vzgojo v vzgojno-

izobraţevalnem procesu. Nedvomno kulturno-umetnostna vzgoja postaja v 

enaindvajsetem stoletju na področju izobraţevanja in kulture ena pomembnejših tematik 

tako v evropskih kot svetovnih krogih (Kulturno-umetnostna  vzgoja, 2011).  

 

Kakovostna umetnostna vzgoja teţi k tesnemu partnerstvu med šolami in zunanjimi 

umetniškim ter drugimi organizacijami (Bamford, 2006). Pri načrtovanju kakovostnega 

pouka glasbene vzgoje izpostavljamo pomembnost ozaveščenosti razrednih učiteljev za 

vključevanje segmentov kulturno-umetnostne vzgoje v obliki kakovostnih glasbenih 

projektov in programov, ki zagotavljajo sodobne kulturne in pedagoške pristope. Da bi se 

pri razrednih učiteljih stopnja informiranosti o navedenem zvišala, ti potrebujejo zbrano 

ponudbo programov s področja kulturno-umetnostne vzgoje na enem mestu (Nacionalni 

program za kulturo, 2008).  

 

V tem poglavju predstavljamo tudi slovenski in britanski model za razvoj in udejanjanje 

kulturno-umetnostne vzgoje kot primera dobre prakse. V sklopu številnih projektov, kjer 

so se primeri dobre prakse poskusili udejanjiti, je bilo ugotovljeno, da je tesno 

sodelovanje med umetnikom in osnovno šolo pomembno za aktivno partnersko 

načrtovanje in komunikacijo. Partnersko sodelovanje je potrebno vzpostaviti ţe v času 

načrtovanja in oblikovanja kulturno-umetniških programov.  
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Osnovne šole in učitelji so namreč tisti, ki najbolje poznajo zahteve izvedbenega učnega 

načrta za glasbeno vzgojo in potrebe učencev (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011). 

 

Ugotavljamo, da teoretični del z uporabljeno relevantno literaturo predstavlja ustrezno 

osnovo empirični raziskavi, ki sledi sodobnim teoretičnim dognanjem in jih z rezultati 

dopolnjuje ter nadgrajuje. 
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EMPIRIČNI DEL 

7 KVANTITATIVNA RAZISKAVA O GLASBENI OZAVEŠČENOSTI 

RAZREDNIH UČITELJEV IN STARŠEV  

7.1 PROBLEM 

Glasbna vzgoja predvsem v začetnem osnovnošolskem obdobju ne sledi ciljem 

celostnega razvoja in uravnoteţeni zastopanosti različnih glasbenih dejavnosti (Denac, 

2002). Zaradi tega so vzgojni predmeti, med katerimi je tudi glasbena vzgoja, v 

primerjavi z ostalimi učnimi predmeti zapostavljeni in imajo niţji status (Novak, 1997; 

Cergol, 2003). To dejstvo potrjujejo tudi izsledki mednarodnih raziskav (Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010), ki dokazujejo, da je poloţaj glasbene vzgoje 

v kurikulu v primerjavi z ostalimi predmetnimi področji še relativno nizek. Navedeno 

stanje izpostavljamo kot problematiko in tudi posledico dejstva, da bodoči razredni 

učitelji pri svojem glasbenem poučevanju in uposabljanju pogosto zanemarjajo 

umetnostna področja, med katere sodi tudi glasbena vzgoja, saj dajejo prednost ostalim 

učnim predmetom, ki so po njihovem mnenju pomembnejši (Sicherl Kafol, 2015). V 

splošnem tudi večina staršev glasbo sprejema kot manj zahteven in manj pomemben 

šolski predmet od ostalih, zato tudi ne pričakujejo, da bo njihov otrok na tem področju 

vlagal enako količino truda kot pri drugih učnih predmetih (Lyon, 2008; McPherson, 

2008). 

 

Izhajajoč iz navedene problematike niţjega vrednotenja pomembnosti glasbene vzgoje v 

primerjavi z ostalimi predmetnimi področji predpostavljamo, da je večina slovenskih 

razrednih učiteljev in staršev premalo ozaveščenih o pomenu glasbene vzgoje za celostni 

razvoj otrok.  

 

Sistematične in reprezentativne raziskave za preučevanje ozaveščenosti slovenskih 

razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje pri nas in v tujini še niso bile 

izvedene. To pomeni, da raziskavo o glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev in staršev 

opravičujejo znanstvena spoznanja o pomembnosti pozitivne naravnanosti razrednih  
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učiteljev in staršev ter njihove pomembne vloge za otrokov glasbeni in v širšem 

kontekstu na celostni razvoj.  

 

V zvezi s tem poudarjamo, da z razvojnega vidika pozitivna naravnanost staršev do 

glasbe (stališča, odnos in njeno vrednotenje) zagotovo vpliva na otrokov glasbeni razvoj 

in na njegovo sprejemanje glasbene vzgoje kot enakovrednega učnega predmeta ostalim. 

Starši so tisti, ki otroke običajno vpeljejo v glasbo ţe v zgodnji fazi njihovega razvoja, 

zato so visoko vrednotenje glasbene vzgoje ter njihova pozitivna stališča in odnos do nje 

pomembni dejavniki za otrokov glasbeni napredek in njegovo sprejemanje glasbene 

vzgoje kot pomembnega umetnostnega šolskega predmeta, pri katerem lahko razvije svoj 

talent (McPherson, 2008). 

 

V nadaljevanju izpostavljamo problematiko, da so starši dandanes kljub poplavi številnih 

informacij premalo seznanjeni s pomenom glasbe za otrokov celostni razvoj. V zvezi s 

tem poudarjamo pomembnost korelacij v odnosu staršev do glasbe ter njihovimi 

izkušnjami in glasbenimi aktivnostmi v domačem okolju. Izraţanje zadovoljstva pri 

druţinskem glasbenem udejstvovanju bo namreč ustvarilo spodbudno in pozitivno okolje 

(Sicherl Kafol, 2001). Slednjega se starši zaradi prenapornega tempa današnjega ţivljenja 

premalo zavedajo. Bolj pogosto ko se bodo otroci v druţini glasbeno udejstvovali, bolj 

bodo sami dovzetni za tovrstne aktivnosti. Od okoljskih vplivov pa je odvisno, kako in do 

katere mere se bodo glasbene sposobnosti razvile (Lyon, 2008).  

 

Poleg druţinskega okolja je pomembna tudi vloga razrednega učitelja, ki mora poskrbeti, 

da se bo učenec intenzivno vključil v proces glasbenega učenja. Na razredni stopnji 

osnovne šole glasbeno-umetnostna praksa razredne učitelje opozarja, da se med tistimi, ki 

izvajajo glasbeno vzgojo, pojavljajo razlike. Opazimo jih lahko pri razvitosti njihovih 

glasbenih sposobnosti in spretnosti ter v znanju, potrebnem za kakovostno uresničevanje 

ciljev, opredeljenih v učnem načrtu za glasbeno vzgojo (Slosar, 1997). V zvezi s tem 

izpostavljamo izsledke raziskav usposobljenosti razrednih učiteljev za poučevanje 

umetnostnih predmetov (Bamford, 2006; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 

2010), ki ugotavljajo, da zlasti razrednim učiteljem primanjkujeta samozavest in 

strokovno-didkatična usposobljenost za poučevanje umetnostnih predmetov, v našem  
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primeru, glasbene vzgoje. Zaradi tega sta motivacija razrednih učiteljev za poučevanje 

glasbene vzgoje in njihova naravnanost do glasbe (stališča, odnos in njeno vrednotenje) 

velikokrat na nizki ravni. S tega vidika razredni učitelj pri glasbenem poučevanju 

učencem ne more predstavljati dobrega učnega modela in običajno pri glasbenem pouku 

ne uporablja ustreznih metod in oblik dela ter obenem ni dovzeten za izvajanje novih 

pristopov, pomembnih za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje. Zaradi navedenega 

imajo razredni učitelji pri poučevanju glasbe teţave (Slosar, 1995/b; Škerjanc, 1995) in 

posledično poučevanje glasbene vzgoje prepuščajo glasbenemu pedagogu.  

7.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj kvantitativne raziskave je preučiti dejansko stanje ozaveščenosti razrednih učiteljev 

in staršev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok v prvem in drugem triletju 

osnovne šole v Sloveniji. 

 

Specifični cilji kvantitativne raziskave so: 

 ugotoviti, v kolikšni meri so razredni učitelji ozaveščeni o pomenu glasbene 

vzgoje za celostni razvoj otrok, in preveriti, ali se pri navedenem pojavljajo 

razlike med razrednimi učitelji glede na njihovo starost, delovno dobo, izobrazbo, 

glasbeno izobrazbo in šolski okoliš;  

 ugotoviti, kako pogosto razredni učitelji uporabljajo posamezne glasbene metode 

in oblike dela ter glasbene dejavnosti v okviru pouka glasbene vzgoje;  

 ugotoviti, kako pogosto v četrtem razredu glasbeno vzgojo namesto razrednega 

učitelja poučuje predmetni učitelj za glasbo (glasbeni pedagog); 

 ugotoviti, kako pogosto razredni učitelji obiskujejo kulturno-umetniške prireditve; 

 ugotoviti, v kolikšni meri so starši ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za 

celostni razvoj otrok in preveriti, ali se pri navedenem pojavljajo razlike glede na 

starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo;  

 ugotoviti, v kolikšni meri starši s svojimi otroki obiskujejo kulturno-umetniške 

prireditve.   
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7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri strukturiranju raziskovalnih vprašanj smo izhajali iz opredeljenih specifičnih ciljev 

kvantitativne raziskave in pri tem upoštevali reflektirane izkušnje in teoretična izhodišča, 

ki dokazujejo pomembnost kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje za celostni razvoj 

otroka, pri čemer imajo pomembno vlogo pozitivna stališča, vrednote in odnos razrednih 

učiteljev in staršev do glasbene vzgoje. Navedeno je osnovni namen, na katerem temeljijo 

spodnja raziskovalna vprašanja kvantitativne raziskave. 

 

Razredni učitelji:  

1. Ali obstajajo razlike med razrednimi učitelji v njihovi ozaveščenosti o pomenu 

glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na starost, izobrazbo, delovno dobo, šolski 

okoliš in glasbeno izobrazbo? 

2. S katerimi glasbenimi metodami in oblikami razredni učitelji uresničujejo cilje 

glasbene vzgoje? 

3. Kako pogosto glasbeno vzgojo v četrtem razredu namesto razrednega učitelja poučuje 

predmetni učitelj za glasbo? 

4. Kako pogosto razredni učitelji obiskujejo kulturno-umetniške prireditve? 

 

Starši:  

1. Ali obstajajo razlike med starši v njihovi ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje za 

celostni razvoj otrok glede na starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo? 

2. Kako pogosto starši s svojimi otroki obiskujejo kulturno-umetniške prireditve? 

7.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Pri opredelitvi splošne raziskovalne hipoteze za kvantitativno raziskavo med razrednimi 

učitelji in starši smo izhajali iz naše predpostavke o nizki stopnji glasbene ozaveščenosti 

razrednih učiteljev in staršev. Preučevanje omenjene problematike je tudi osnovni namen 

raziskovalne naloge, na katerem temelji splošna raziskovalna hipoteza. V nadaljevanju 

smo na osnovi raziskovalnih vprašanj in oblikovanih skupin odvisnih spremenljivk v 

podkrepitev oblikovali še specifične raziskovalne hipoteze.  
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Splošna raziskovalna hipoteza:  

Razredni učitelji in starši so slabše ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za celostni 

razvoj otrok. 

 

Specifične raziskovalne hipoteze - razredni učitelji:  

H1: Predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike 

v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na starost.  

H2: Predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike 

v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo.  

H3: Predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike 

v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na delovno dobo.  

H4: Predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike 

v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na šolski okoliš.  

H5: Predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike 

v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo.  

H6: Predpostavljamo, da razredni učitelji redkeje uporabljajo glasbeno metodo analitično 

poslušanje kot metodo doţivljajsko poslušanje.  

H7: Predpostavljamo, da razredni učitelji bolj pogosto uporabljajo frontalno obliko dela  

kot delo v dvojicah.   

H8: Predpostavljamo, da glasbeno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole pogosto 

namesto razrednega učitelja poučuje  glasbeni pedagog. 

H9: Predpostavljamo, da razredni učitelji redko obiskujejo kulturno-umetniške prireditve.  

 

Specifične raziskovalne hipoteze - starši:  

H1: Predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v njihovi 

glasbeni ozaveščenosti glede na starost. 

H2: Predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v njihovi 

glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo. 

H3: Predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v njihovi 

glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo. 

H4: Predpostavljamo, da starši s svojim otrokom redko obiskujejo kulturno-umetniške 

prireditve.  
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7.5 METODA DELA 

V raziskavi, ki zadeva razredne učitelje in starše, smo uporabili kvantitativen raziskovalni 

pristop. Ta temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. Prvi del kvantitativne raziskave smo izvedli z uporabo avtorskega 

anketnega vprašalnika za razredne učitelje, s katerim smo preverjali, kakšno je dejansko 

stanje v Sloveniji glede njihove ozaveščenosti (vrednotenje, stališča in odnos) o pomenu 

glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. V drugem delu raziskave smo 

anketni vprašalnik prilagodili in prestrukturirali tudi za starše, da bi preverili njihovo 

ozaveščenost (vrednotenje, stališča in odnos) o pomenu glasbene vzgoje za celostni 

razvoj otrok. 

7.6 OPIS VZORCA 

V kvantitativno raziskavo smo vključili razredne učitelje in starše otrok iz naključno 

izbranih devetletnih osnovnih šol v Sloveniji. Po načelu slučajnostnega izbora smo v 

vzorec vključili 20 mestnih in 20 podeţelskih osnovnih šol iz različnih slovenskih regij 

(Slika 7.1 in 7.2). V raziskavi je tako sodelovalo 234 razrednih učiteljev in 367 staršev. 

 

Slika 7.1: Sodelujoče osnovne šole po slovenskih regijah 
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Slika 7.2: Sodelujoče osnovne šole glede na šolski okoliš 

 

 
 

V raziskavo smo zajeli 40 osnovnih šol. Najprej smo pripravili seznam izbranih osnovnih 

šol iz dvanajstih slovenskih regij. V okviru ene regije smo zajeli pribliţno dve podeţelski 

in dve mestni osnovni šoli. Na izbrane osnovne šole smo poklicali in ravnatelja zaprosili, 

da razrednim učiteljem posreduje prošnjo za sodelovanje. Največkrat so se na posamezni 

osnovni šoli za sodelovanje v raziskavi odločili trije razredni učitelji. Izjema so bile večje 

osnovne šole, kjer so k sodelovanju pristopili tudi štirje ali več. 

 

Glede na šolski okoliš (Graf 7.1) je v raziskavi sodelovalo 48,5 % razrednih učiteljev iz 

mestnega šolskega okoliša in 51,5 % razrednih učiteljev iz podeţelskega šolskega 

okoliša. Iz Grafa 7.1 je razvidno, da sta oba vzorca razrednih učiteljev glede na šolski 

okoliš (mestni in podeţelski) pribliţno enako zastopana.  

 

 

Graf 7.1: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na šolski okoliš 
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Glede na spol je v raziskavi je sodelovalo 212 razrednih učiteljic in 22 razrednih učiteljev 

(Graf 7.2). 

 

 

Graf 7.2: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na spol 

 

Glede na starost (Graf 7.3) je v rangu manj kot 30 let sodelovalo 30 razrednih učiteljev 

(12,9 %), v rangu od 30 do 40 let 112 razrednih učiteljev (48,3 %), tem sledi 47 razrednih 

učiteljev v rangu od 41 do 50 let (20,3 %), v rangu nad 50 let pa je sodelovalo 43 

razrednih učiteljev (18,5 %).  

 

 

Graf 7.3: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na starost 

 

Glede na delovno dobo (Graf 7.4) je sodelovalo 74 razrednih učiteljev (31,9 %) z manj 

kot 10 leti delovne dobe, 91 razrednih učiteljev (39,3 %) z 10–20 leti delovne dobe, 35 

razrednih učiteljev (15,1 %) z 21–30 leti delovne dobe in 32 razrednih učiteljev (13,8 %) 

s 30 ali več leti delovne dobe.  
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Graf 7.4: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na delovno dobo 

 

Glede na regijo bivanja (Graf 7.5) največ razrednih učiteljev prihaja iz goriške regije, in 

sicer 34 (14,6 %), iz notranjsko-kraške regije prihaja 32 razrednih učiteljev (13,7 %), iz 

osrednjeslovenske regije 31 razrednih učiteljev (13,3 %), iz obalne regije 26 razrednih 

učiteljev (11,2 %), iz savinjske regije 24 razrednih učiteljev (10,3 %), iz zasavske regije 

19 razrednih učiteljev (8,2 %), iz gorenjske regije 15 razrednih učiteljev (6,4 %), iz 

prekmurske regije 14 razrednih učiteljev (6,0 %), iz jugovzhodne Slovenije 12 razrednih 

učiteljev (5,2 %), iz spodnjeposavske regije devet razrednih učiteljev (3,9 %), iz 

podravske regije devet razrednih učiteljev (3,9 %) in iz koroške regije osem razrednih 

učiteljev (3,4 %).  

 

 

Graf 7.5: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na regijo bivanja 

 

Glede na najvišjo pedagoško izobrazbo (Graf 7.6) ima končan višješolski študijski 

program (Pedagoška akademija) 35 razrednih učiteljev (15 %), univerzitetni študijski  
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program razrednega pouka (Pedagoška fakulteta) 168 razrednih učiteljev (71,8 %) in 

magistrski študijski program druge stopnje (smer Poučevanje na razredni stopnji) 25 

razrednih učiteljev (10,7 %).  

 

 

Graf 7.6: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na najvišjo doseţeno pedagoško izobrazbo 

Pod kategorijo »drugo« je svojo izobrazbo opredelilo šest razrednih učiteljev oz. 2,5 % 

(Tabela 7.1). 

Tabela 7.1: Odgovori razrednih učiteljev glede najvišje doseţene pedagoške izobrazbe pod 

kategorijo »drugo«. 

 

Odgovori pod kategorijo »drugo«: f 

tudi VSŠ vzgojiteljska 2 

visoka strokovna (Pedagoška akademija) 2 

visokošolski študijski program 2 

 

Glede na glasbeno izobrazbo (Graf 7.7) je 11,5 % razrednih učiteljev obiskovalo niţjo 

glasbeno šolo, 14,5 % jih ima končano niţjo glasbeno šolo, 11,8 % razrednih učiteljev 

ima zaključeno srednjo glasbeno šolo, večina razrednih učiteljev, kar 72,2 %, pa ni 

obiskovala glasbene šole, zato smo jih povprašali o drugačnem glasbenem izobraţevanju 

(Tabela 7.2). 
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Graf 7.7: Struktura vzorca razrednih učiteljev glede na glasbeno izobrazbo 

Tabela 7.2: Odgovori razrednih učiteljev glede drugačnega glasbenega izobraţevanja 

 

Odgovori po posamezni kategoriji f 

Zasebno učenje igranja na posamezne inštrumente (klavir, flavta, kitara idr.). 9 

Druge oblike glasbenega udejstvovanja (glasbeni tečaji, seminarji, glasbene delavnice). 7 

Zasebno učenje petja. 3 

Profesionalno ukvarjanje z glasbo (lastna glasbena skupina). 2 

 

Iz Tabele 7.2 je razvidno, da so se razredni učitelji tudi drugače glasbeno izobraţevali; 

obiskovali so zasebni pouk igranja na posamezne inštrumente (devet razrednih učiteljev),  

glasbene tečaje, seminarje ali glasbenie delavnice (sedem razrednih učiteljev) ali zasebne 

ure petja (trije razredni učitelji), dva izmed razrednih učiteljev pa sta ustvarila lastno 

glasbeno skupino.   

 

 Vzorec staršev:  

V vzorec je bilo vključenih 367 staršev (Graf 7.8), katerih otroci obiskujejo prvo in drugo 

triletje osnovne šole. Glede na spol je sodelovalo 252 ţensk (68,8 %) in 115 moških (31,2 

%). 
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Graf 7.8: Struktura vzorca staršev glede na spol 

 

Glede na starost (Graf 7.9) je v rangu manj kot 30 let sodelovalo 37 staršev (10,1 %), v 

rangu od 30 do 40 let je sodelovalo 180 staršev (49,3 %), tem sledi 121 staršev (33,2 %)  

v rangu od 41 do 50 let in v rangu nad 50 let je sodelovalo 27 staršev (7,4 %). 

 

 

Graf 7.9: Struktura vzorca staršev glede na starost 

 

Glede na regijo bivanja (Graf 7.10) največ staršev prihaja iz osrednjeslovenske regije, in 

sicer skupaj 61 (16,7 %), iz savinjske regije prihaja 47 staršev (12,9 %), iz jugovzhodne 

Slovenije 42 staršev (11,5 %), iz goriške regije 28 staršev (7,7 %), iz obalne regije 21 

staršev (5,8 %), iz gorenjske regije 20 staršev (5,5 %), iz notranjsko-kraške regije 25 

staršev (6,8 %), iz spodnjeposavske regije 19 staršev (5,2 %), iz zasavske regije 18 

staršev (4,9 %), iz koroške regije 22 staršev (6 %), iz podravske regije 32 staršev (8,8 %) 

in iz pomurske regije 30 staršev (8,2 %).  
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Graf 7.10: Struktura vzorca staršev glede na regijo bivanja 

 

Glede na najvišjo doseţeno izobrazbo (Graf 7.11) ima srednješolsko ali niţjo stopnjo 

izobrazbe 119 staršev (32,5 %), sledi 109 staršev (29,8 %) z univerzitetno izobrazbo, nato 

95 staršev (26,0 %) z visokošolsko izobrazbo, najmanj je zastopana skupina staršev (43 

staršev), ki imajo magistrsko ali višjo stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 11,7 %.  

 

 

Graf 7.11: Struktura vzorca staršev glede na najvišjo doseţeno izobrazbo 

 

Glede na glasbeno izobrazbo (Graf 7.12) je 11,7 % staršev obiskovalo niţjo glasbeno 

šolo, 8,6 % jih ima končano niţjo glasbeno šolo, 1,9 % staršev je obiskovalo srednjo 

glasbeno šolo, 1,2 % staršev ima zaključeno srednjo glasbeno šolo, velika večina staršev, 

76,6  %, pa ni obiskovala glasbene šole, zato smo jih povprašali o drugačnem glasbenem 

izobraţevanju (Tabela 7.3). 
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Graf 7.12: Struktura vzorca staršev glede na glasbeno izobrazbo 

 

Tabela 7.3: Odgovori staršev na vprašanje o drugačnem glasbenem izobraţevanju 

  Odgovori po posamezni kategoriji f 

Zasebna šola petja. 12 

Zasebno učenje igranja na posamezne inštrumente (kitara, saksofon, klavir, harmonika  

idr.). 

10 

Druge oblike glasbenega udejstvovanja (glasbeni tečaji, seminarji, glasbene delavnice). 6 

 

Iz Tabele 7.3 je razvidno, da so se starši tudi drugače glasbeno izobraţevali, in sicer 12 

staršev na zasebnih urah petja, 10 staršev je obiskovalo zasebni pouk igranja na 

posamezne inštrumente, šest staršev pa v okviru glasbenih tečajev, seminarjev ali 

glasbenih delavnic.  

7.7 OPIS SPREMENLJIVK 

Spremenljivke smo opredelili glede na postavljena raziskovalna vprašanja, opredeljene 

raziskovalne hipoteze in specifične cilje kvantitativne raziskave. Z ustreznimi 

statističnimi metodami smo obravnavali statistično značilne razlike in povezave med 

spodnjimi neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami. 

 Neodvisne spremenljivke 7.7.1

Neodvisne spremenljivke pri razrednih učiteljih: 

 starost, 

 delovna doba, 
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 izobrazba,  

 šolski okoliš, 

 glasbena izobrazba. 

 

Neodvisne spremenljivke pri starših: 

 starost, 

 izobrazba, 

 glasbena izobrazba. 

 Odvisne spremenljivke 7.7.2

Odvisne spremenljivke pri razrednih učiteljih: 

Glasbena ozaveščenost:  

 stališča,  

 vrednote, 

 odnos. 

 

Odvisne spremenljivke pri starših: 

 stališča,  

 vrednote, 

 odnos. 

 

7.8 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 Tehniki zbiranja podatkov 7.8.1

Pri zbiranju kvantitativnih podatkov smo uporabili naslednji dve tehniki: 

 anketa za razredne učitelje, 

 anketa za starše. 
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 Merski instrumenti 7.8.2

Pri strukturiranju anketnega vprašalnika za razredne učitelje in starše smo uporabili 

pestopenjsko lestvico odgovorov Likertovega tipa (Likert, 1932) za merjenje vrednotenja, 

stališč, vedenjskih namer in odnosa do predmeta glasbena vzgoja pri starših. Pri sestavi 

spremenljivk anketnega vprašalnika za razredne učitelje in starše smo se opirali na 

teoretična izhodišča slovenskih in tujih avtorjev. Anketni vprašalnik za razredne učitelje 

je namenjen objektivni in subjektivni oceni stanja na področju glasbene vzgoje s 

poudarkom na ugotavljanju glasbene ozavščenosti pri razrednih učiteljih.  

 

Anketni vprašalnik za razredne učitelje sestavlja 58 spremenljivk, ki zajemajo naslednja 

področja: 

 splošni/osebni podatki o razrednem učitelju;  

 učiteljevo vrednotenje glasbene vzgoje, stališča in odnos do nje; 

 učiteljev interes za glasbo; 

 učiteljeve metode in pristopi pri poučevanju glasbe;  

 učiteljevo načrtovanje in priprava na pouk glasbene vzgoje;  

 vloga predmeta glasbena vzgoja in kakovostnega glasbenega pouka;  

 učiteljeva samozavest in znanje za poučevanje glasbene vzgoje; 

 učiteljeva informiranost, udejstvovanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in  

kulturno-umetnostne vzgoje;  

 vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in glasbenih interesnih dejavnosti;  

 pogostost uporabe posameznih glasbenih metod pri poučevanju glasbene vzgoje;  

 pogostost uporabe posameznih učnih oblik pri poučevanju glasbene vzgoje;  

 pogostost uporabe posameznih glasbenih dejavnosti pri poučevanju glasbene 

vzgoje.  

 

V raziskavi smo uporabili tudi anketni vprašalnik za starše, ki smo ga strukturirali in 

prilagodili za merjenje njihovega vrednotenja glasbene vzgoje ter njihovih stališč in 

odnosa do nje. Anketni vprašalnik za starše je namenjen objektivni in subjektivni oceni 

stanja na področju glasbene vzgoje s poudarkom na ugotavljanju glasbene ozaveščenosti 

pri starših.  
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Vprašalnik za starše obsega 31 spremenljivk, ki zajemajo naslednja področja:  

 splošni/osebni podatki o starših;  

 vrednote, stališča in odnos staršev do glasbene vzgoje;  

 interes staršev za glasbo; 

 informiranost o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje;  

 izpopolnjevanje staršev na področju glasbe.  

 Merske karakteristike inštrumentov 7.8.3

Objektivnost smo zagotovili z enakimi pogoji izvedbe, vrednotenja in interpretiranja. 

Objektivnost nam zagotavlja tudi anonimnost in enotna navodila pri izpolnjevanju 

anketnih vprašalnikov.  

 

Zanesljivost anketnih vprašalnikov smo preverili z metodo analize notranje 

konsistentnosti ocenjevalne lestvice. Izračunali smo koeficient zanesljivosti Cronbach 

alfa, ki lahko zavzame vrednosti v intervalu med 0 in 1, še dopustna meja zanesljivosti je 

0,60. Koeficient zanesljivosti Cronbach alfa je pri vprašalniku za razredne učitelje 0,987, 

pri vprašalniku za starše pa 0,982. Statistični izračuni koeficientov kaţejo zelo visoko 

notranjo konsistentnost obeh anketnih vprašalnikov, zato ju lahko uporabimo v nadaljnjih 

postopkih.  

 

Veljavnost obeh anketnih vprašalnikov smo preverili s faktorsko analizo, pri čemer naj bi 

prvi faktor pojasnil vsaj 20 % variance. Pri anketnem vprašalniku za razredne učitelje 

prvi faktor pojasni 61,6 % variabilnosti, pri anketnem vprašalniku za starše pa 70,5 % 

celotne variablinosti, kar dokazuje, da sta oba vprašalnika veljavna. Občutljivost je 

podana s petstopenjsko lestvico moţnih odgovorov Likertovega tipa.  

 

7.9 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Kvantitativna raziskava glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev in staršev je bila 

opravljena spomladi leta 2014. Po pridobljenih soglasjih ravnateljev za sodelovanje v 

raziskavi smo na naključno izbrane mestne in podeţelske devetletne osnovne šole vseh  
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slovenskih regij poslali anketne vprašalnike, namenjene razrednim učiteljem, ki so jih do 

določenega roka izpolnili. Na ta način smo ugotavljali, kolikšna je ozaveščenost 

razrednih učiteljev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. 

Anketni vprašalnik za starše so ravnatelji izbranih osnovnih šol poslali istim razrednim 

učiteljem, ki so posredovali prošnjo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika predstavniku  

sveta staršev. Slednji je anketni vprašalnik posredoval tistim staršem, ki imajo svojega 

otroka v prvem ali drugem triletju osnovne šole. Na ta način smo ugotavljali, kolikšna je 

ozaveščenost staršev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok. Oba anketna 

vprašalnika sta bila posredovana v obliki spletne ankete, s čimer smo dosegli visoko 

odzivnost subjektov. V skladu z našimi pričakovanji je bila odzivnost razrednih učiteljev 

65, 4 %, odzivnost staršev pa 89, 7 %. 

 

7.10 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so obdelani s statističnim programom SPSS 21.0.  

Uporabljene statistične metode obdelave podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom 

za razredne učitelje so: 

 izračun frekvenc in odstotkov, 

 izračun srednjih vrednosti, 

 izračun mer variabilnosti,  

 testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk, 

 t-test za neodvisne vzorce, 

 enosmerna analiza variance (ANOVA), 

 test Brown-Forsythe, 

 Pearsonov korelacijski koeficient, 

 faktorska analiza, 

 koeficient Cronbach alfa. 
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Uporabljene statistične metode obdelave podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom 

za starše so: 

 izračun frekvenc in odstotkov, 

 izračun srednjih vrednosti, 

 izračun mer variabilnosti,  

 testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk, 

 Pearsonov korelacijski koeficient, 

 faktorska analiza, 

 koeficient Cronbach alfa, 

 enosmerna analiza variance (ANOVA), 

 test Bonferroni, 

 test Brown-Forsythe. 

 

7.11 REZULTATI Z INTERPRETACIJO GLASBENE OZAVEŠČENOSTI 

RAZREDNIH UČITELJEV  

Iz Tabel od 8.1 do 8.11 so razvidni rezultati anketnega vprašalnika za razredne učitelje, ki 

smo jih razdelili v enajst vsebinskih sklopov.  

 

V Tabeli 8.1 so predstavljeni odgovori razrednih učiteljev na trditve, navedene v 

anketnem vprašalniku za razredne učitelje, ki so vsebinsko vezane na učiteljevo 

vrednotenje glasbene vzgoje ter njegova stališča in odnos do nje. Prikazane so osnovne 

frekvence in odstotki. 
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Tabela 7.4: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje 

 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z19_ Z lastnim pozitivnim 

odnosom do glasbene vzgoje 

lahko vplivam na priljubljenost 

predmeta glasbena vzgoja pri 

svojih učencih. 

f 11 27 12 72 106 6 234 

f % 4,7 11,5 5,1 31,8 45,3 2,6 100 

Z48_ Z lastnim pozitivnim 

odnosom do glasbene vzgoje 

lahko pozitivno vplivam na 

odnos učencev do glasbe. 

f 10 29 9 97 84 5 234 

f % 4,3 12,4 3,8 41,5 35,9 2,1 100 

Z28_ Menim, da lahko 

pozitivno vplivam na interes 

učencev za glasbo. 

f 10 30 19 104 67 4 234 

f % 4,3 12,8 8,1 44,4 28,6 1,8 100 

Z12_ Učenci v mojem razredu 

so zelo motivirani za pouk 

glasbene vzgoje. 

f 6 26 37 111 51 3 234 

f % 2,6 11,1 15,8 47,4 21,8 1,3 100 

Z7_ Učenci pri pouku glasbene 

vzgoje razvijajo veselje in 

pozitivna čustva do glasbe. 

f 6 25 12 100 88 3 234 

f % 2,6 10,7 5,1 42,7 37,6 1,3 100 

Z20_ Menim, da učencem pri 

glasbenem poučevanju 

omogočam pridobivanje 

glasbenih znanj. 

f 12 27 10 98 82 5 234 

f % 5,1 11,5 4,3 41,9 35,0 2,2 100 

Z30_ V okviru pouka glasbene 

vzgoje lahko učence naučim 

spoštovanja, sodelovanja in 

strpnosti do drugih. 

f 10 25 23 114 58 4 234 

f % 4,3 10,7 9,8 48,7 24,8 1,7 100 

Z44_ O glasbi si z učenci 

izmenjujemo mnenja in 

doţivetja. 

f 12 33 30 118 38 3 234 

f % 5,1 14,1 12,8 50,4 16,2 1,4 100 

Z50_ Učenci lahko z aktivno 

udeleţbo na glasbenih 

delavnicah pridobijo glasbene 

izkušnje in znanja. 

f 9 30 7 119 63 6 234 

f % 3,8 12,8 3,0 50,9 26,9 2,6 100 

Z46_ Seznanjen/-a sem z 

glasbenim delovanjem učencev 

izven šole. 

f 17 33 29 106 44 5 234 

f % 7,3 14,1 12,4 45,3 18,8 2,1 100 

Z21_ Kakovostno glasbeno 

poučevanje vpliva na razvoj 

učenčevih glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in 

znanj. 

f 12 27 7 96 87 5 234 

f % 5,1 11,5 3,0 41 37,2 2,2 100 

Z57_ Učenci so v okviru 

pouka glasbene vzgoje 

premalo v stiku s priznanimi 

umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami. 

f 10 33 44 104 38 5 234 

f % 4,3 14,1 18,8 44,4 16,2 2,2 100 

  »se nadaljuje« 
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Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z45_ Učenci lahko ob 

osebnem stiku s priznanimi 

umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami 

pridobijo specifične/posebne 

glasbene izkušnje in znanja. 

f 10 31 31 112 45 5 234 

f % 4,3 13,2 13,2 47,9 19,2 2,2 100 

Z38_  Moje glasbene 

sposobnosti, spretnosti in 

znanja pomembno vplivajo na 

kakovostno uresničevanje 

ciljev glasbene vzgoje, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo. 

f 8 37 37 108 42 2 234 

f % 3,4 15,8 15,8 46,2 17,9 0,9 100 

Z54_ Odprt/-a sem za timsko 

in sodelovalno delo tudi izven 

šolskih okvirov. 

f 9 32 36 98 54 5 234 

f % 3,8 13,7 15,4 41,9 23,1 2,1 100 

Z16_ Z obiskovanjem 

glasbenih prireditev lahko 

pridobim nova glasbena 

znanja. 

f 12 32 26 109 50 5 234 

f % 5,1 13,7 11,1 46,6 21,4 2,1 100 

Z18_ Poslušanje glasbe me 

sprosti in pomiri. 

f 11 34 21 63 100 5 234 

f % 4,7 14,5 9,0 26,9 42,7 2,2 100 

 

Legenda: 

1 – se sploh ne strinjam 

2 – se ne strinjam 

3 – niti-niti 

4 – se strinjam 

5 – se popolnoma strinjam 

Zaradi večje nazornosti rezultatov smo pri interpretaciji trditev anketnega vprašalnika 

izpostavili le najvišji deleţ strinjanja ali nestrinjanja razrednih učiteljev 

s posameznimi trditvami in povzeli ugotovitve. 

           

S trditvijo Z19 »Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojih učencih« se popolnoma strinja 106 

razrednih učiteljev ali 45,3 %, 72 razrednih učiteljev ali 31,8 % se s trditvijo strinja. 

Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (178 razrednih učiteljev ali 77,1 %).  
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S trditvijo Z48 »Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos učencev do glasbe« se popolnoma strinja 84 razrednih učiteljev ali 35,9 

%, 97 razrednih učiteljev ali 41,5 % se s to trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej 

trditvi devet razrednih učiteljev ali 3,8 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s 

trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (181 

razrednih učiteljev ali 77,4 %), iz česar lahko sklepamo, da zagovarjajo pozitivno stališče 

o lastnem pozitivnem vplivu na odnos učencev do glasbene vzgoje.   

 

S trditvijo Z28 »Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev za glasbo« se 

popolnoma strinja 67 razrednih učiteljev ali 28,6 %, 104 ali 44,4 % razrednih učiteljev se 

s  trditvijo strinja, neopredeljenih je 19 razrednih učiteljev ali 8,1 %. Ob ugotovljenem 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (171 razrednih učiteljev ali 73 %), kar pomeni, da so mnenja, da imajo 

pozitiven vpliv na učenčev interes za glasbo.  

 

S trditvijo Z12 »Učenci v mojem razredu so zelo motivirani za pouk glasbene vzgoje« se 

strinja 111 razrednih učiteljev ali 47,4 %, 51 razrednih učiteljev ali 21,8 % se s trditvijo 

popolnoma strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 37 razrednih učiteljev ali 15,8 %. 

Ugotavljamo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (162 razrednih učiteljev ali 69,2 %).  

 

S trditvijo Z7 »Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna čustva do 

glasbe« se popolnoma strinja 88 razrednih učiteljev ali 37,6 %, 100 razrednih učiteljev ali 

42,7 % se s trditvijo strinja. Ugotovimo lahko, da se s to trditvijo strinjata ali popolnoma 

strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (188 razrednih učiteljev ali 80,3 %).   

 

S trditvijo Z20 »Menim, da učencem pri poučevanju glasbe omogočam pridobivanje 

glasbenih znanj« se popolnoma strinja 82 razrednih učiteljev ali 35,0 %, 98 razrednih 

učiteljev ali 41,9 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je pri tej trditvi le 10 razrednih 

učiteljev ali 4,3 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali 

popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (180 razrednih učiteljev ali 
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76,9 %), kar pomeni, da zagovarjajo stališče, da svojim učencem pri glasbenem 

poučevanju omogočajo pridobivanje glasbenih znanj.  

 

S trditvijo Z30 »V okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih« se popolnoma strinja 58 razrednih učiteljev ali 24,8 

%, kar 114 razrednih učiteljev ali 48,7 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej 

trditvi 23 razrednih učiteljev ali 9,8 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinjata ali 

popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (172 razrednih učiteljev ali 

73,5 %).  

 

S trditvijo Z44 »O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja« se popolnoma 

strinja 38 razrednih učiteljev ali 16,2 %, kar 118 razrednih učiteljev ali 50,4 % se s to 

trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 30 razrednih učiteljev ali 13 %. Ob 

ugotovljenem lahko povzamemo, da si dve tretjini razrednih učiteljev z učenci izmenjuje 

mnenja in doţivetja o glasbi (156 razrednih učiteljev ali 66,6 %).  

  

S trditvijo Z50 »Učenci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja« se popolnoma strinja 63 razrednih učiteljev ali 26,9 %, 119 

razrednih učiteljev ali 50,9 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi le 

sedem razrednih učiteljev ali 3,0 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma 

strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (182 razrednih učiteljev ali 77,8 %).  

 

S trditvijo Z46 »Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev izven šole« se 

popolnoma strinja 44 razrednih učiteljev ali 18,8 %, 106 razrednih učiteljev ali 45,3 % se 

s trditvijo strinja, neopredeljenih je 29 razrednih učiteljev ali 12,7 %. Glede na ugotovitev 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica 

razrednih učiteljev (150 razrednih učiteljev ali 64,1 %).  

 

S trditvijo Z21 »Kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj učenčevih glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj« se popolnoma strinja 87 razrednih učiteljev ali 37,2 %, 

96 razrednih učiteljev ali 41 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi sedem 

razrednih učiteljev ali 3,0 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo 

strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (183 razrednih 
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učiteljev ali 78,2 %), kar pomeni, da imajo pozitivno stališče o vplivu kakovostnega 

poučevanja glasbene vzgoje na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti in spretnosti.  

 

S trditvijo Z57 »Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi 

umetniki in s kulturno-umetniškimi ustanovami« se popolnoma strinja 38 razrednih 

učiteljev ali 16,2 %, 104 razredni učitelji ali 44,4 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih 

je pri tej trditvi 44 razrednih učiteljev ali 18,8 %, le 10 razrednih učiteljev ali 4,4 % se s 

trditvijo sploh ne strinja. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se več kot polovica 

razrednih učiteljev strinja ali popolnoma strinja (142 razrednih učiteljev ali 60,6 %), da so 

učenci v okviru glasbenega pouka premalo v stiku  z glasbenimi strokovnjaki in kulturno-

umetniškimi ustanovami. 

 

S trditvijo Z45 »Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja« se 

popolnoma strinja 45 razrednih učiteljev ali 19,2 %, 112 razrednih učiteljev ali 47,9 % se 

s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 31 razrednih učiteljev ali 13,2 %.  Ob 

ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot 

dve tretjini razrednih učiteljev, to je 157 razrednih učiteljev ali 67,1 %.  

 

S trditvijo Z38 »Moje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na 

kakovostno uresničevanje ciljev glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo« se popolnoma strinja 42 razrednih učiteljev ali 17,9 %, 108 razrednih 

učiteljev ali 46,2 % se s trditvijo strinja. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinja ali 

popolnoma strinja več kot polovica razrednih učiteljev, to je 150 razrednih učiteljev ali 

64,1 %.  

 

S trditvijo Z54 »Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov« se 

popolnoma strinja 54 razrednih učiteljev ali 23,6 %, 98 razrednih učiteljev ali 42,8 % se s 

trditvijo strinja. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali 

popolnoma strinja več kot polovica razrednih učiteljev, to je 152 razrednih učiteljev ali 

66,4 %, kar pomeni, da so odprti za timsko sodelovanje tudi izven šolskih okvirov.  
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S trditvijo Z16 »Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

znanja« se popolnoma strinja 54 razrednih učiteljev ali 23,1 %, 98 razrednih učiteljev ali 

41,9 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 26 razrednih učiteljev ali 11,1 

%. Ugotovimo lahko, da se z navedeno trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot 

polovica razrednih učiteljev, to je 152 razrednih učiteljev ali 65 %.  

 

S trditvijo Z18 »Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri« se popolnoma strinja 100 

razrednih učiteljev ali 42,7 %, 63 razrednih učiteljev ali 26,9 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 21 razrednih učiteljev ali 9,0 %. Ob ugotovljenem lahko 

povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev, to je 163 razrednih učiteljev ali 69,6 %.  

 

Iz rezultatov prvega sklopa anketnega vprašalnika za razredne učitelje, v katerem smo 

zdruţili vse trditve, vezane na učiteljevo vrednotenje glasbene vzgoje ter njegova stališča 

in odnos do nje, ugotavljamo, da so razredni učitelji mnenja, da lahko s pozitivnim 

odnosom vplivajo na priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih, na njihov 

odnos do predmeta glasbena vzgoja in na njihov interes za glasbo. Prepričani so, da so 

učenci motivirani za pouk glasbene vzgoje in da v njegovem okviru razvijajo pozitivna 

čustva do glasbe.  

 

B. Rotar Pance (2006/a) izpostavlja, da stopnja motiviranosti učiteljev za 

glasbenopedagoško delo v veliki meri pogojuje tudi motiviranost učencev za glasbeno 

učenje. Poleg učiteljeve motiviranosti izpostavljamo njegovo vrednotenje glasbene 

vzgoje ter njegova stališča in odnos do kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje, saj se 

navedeno odraţa v pozitivni naravnanosti učencev do predmeta glasbena vzgoja. Kot 

pravi Šinkovec (2000), razredni učitelj s svojim osebnim odnosom in drţo v razred 

prinaša lastna stališča, prepričanja, mnenja, vrednote, čustva, zavestne in nezavedne 

konflikte ter jih hote ali nehote prenaša na učence. Učenci namreč zrcalijo učiteljevo 

vrednotenje glasbene vzgoje in stališča do nje ter prevzemajo učiteljev odnos do glasbe. 

Če bo učitelj izkazoval pozitivno naravnanost do glasbene vzgoje in ji bo v celoti predan, 

bodo tudi učenci prevzeli njegovo mišljenje in postali bolj motivirani za glasbene 

dejavnosti.  
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Vloga učitelja je pomembna za glasbeni razvoj učencev, hkrati pa tudi za njihov estetski 

in osebnostni razvoj ter za izoblikovanje njihovega vrednostnega sistema (Rotar Pance, 

2006/a). »Obratno pa lahko negativen odnos razrednih učiteljev do glasbe zavira njihovo 

identifikacijo z glasbenimi vrednotami in oteţuje uresničitev začrtanih strategij vzgojno-

izobraţevalnega dela« (Sicherl Kafol, 2015, str. 48). V zvezi s tem izpostavljamo 

afektivno področje doţivljanja glasbe kot temeljno izhodišče za glasbeno poučevanje in 

učenje, pri čemer lahko razredni učitelji z ustreznimi didaktičnimi postopki spodbujajo 

učenčev pozitiven odnos do glasbene vzgoje (Sicherl Kafol, 2015).  

 

Anketirani razredni učitelji so mnenja, da pri pouku glasbene vzgoje učencem omogočajo 

pridobivanje glasbenega znanja in da jih lahko naučijo spoštovanja, sodelovanja in 

strpnosti do drugih. Z učenci si tudi izmenjujejo mnenja in doţivetja. Menijo, da lahko 

učenci z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo nove glasbene izkušnje in 

znanja in da kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj učenčevih 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Naše ugotovitve potrjujejo izsledki nekaterih 

drugih raziskav, ki kaţejo na to, da glasbeno učenje spodbuja razvoj emocionalne 

občutljivosti, samozaupanja, timskega dela, koncentracije, medosebnih odnosov 

(Portowitz idr., 2009; Hallam, 2010), socialnih spretnosti (Hallam, 2001; Spychiger, 

2001; Brand, 2008), pozitivne samopodobe v kontekstu glasbe (Portowitz idr., 2009) in 

še mnoge druge transferne učinke glasbenih predstav, pri čemer je pomembno, da 

razredni učitelj izbere ustrezne postopke in glasbene vsebine, preko katerih lahko doseţe 

različne transferne učinke skozi sorodne procese medpredmetnega povezovanja glasbene 

vzgoje (Lamont, 1998).  

 

V zvezi s tem izpostavljamo pomembno vlogo razrednega učitelja, ki skrbi za celostni 

razvoj učencev in jim omogoča, da usvajajo nova glasbena znanja, razvijajo 

samostojnost, radovednost, komunikacijo in pozitivno naravnanost. Učiteljevo delo mora 

biti organizirano tako, da učenci sami ustvarjajo nova znanja in se ob tem dobro počutijo. 

Pomembna je tudi učiteljeva motivacija učencev za delo, aktivna vključitev učencev v 

delo in da učitelj poskrbi za ustrezno in pozitivno učno klimo (Pšunder, 1994/a; Sicherl 

Kafol, 2015).  
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B. Rotar Pance (2006/a) opozarja na pomembnost strokovno-didaktičnega in 

kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje, pri katerem predstavlja razredni učitelj dober 

učni model za doseganje kakovostnih glasbenih doseţkov učencev, ki jih poučuje. 

 

V okviru rezultatov prvega tematskega sklopa izpostavljamo tudi stališči anketiranih 

razrednih učiteljev, da so učenci v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in da lahko ob osebnem stiku z njimi pridobijo nova glasbena 

znanja. Poleg navedenega razredni učitelji menijo, da lahko njihove glasbene 

sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na kakovostno uresničevanje ciljev 

glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo, in so odprti za 

timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov. Med prednostmi timskega 

sodelovanja razrednih učiteljev z umetniki različnih glasbenih področij so »izboljšanje 

kakovosti učenja in poučevanja umetnosti, spodbujanje k večji ustvarjalnosti, izboljšanje 

učiteljevega znanja in samozavesti ter zagotavljanje dostopa do široke palete kulturnih 

virov« (Bamford, 2006, str. 11). S tega vidika je za ustvarjalno in kakovostno glasbeno 

poučevanje na podlagi skupnih programov med osnovnimi šolami in kulturno-

umetniškimi ustanovami potrebno dodatno izobraţevanje razrednih učiteljev.  

 

Na podlagi rezultatov prvega sklopa trditev anketnega vprašalnika ugotavljamo, da imajo 

razredni učitelji pozitivno naravnana stališča in odnos do glasbene vzgoje in jo visoko 

vrednotijo, zato svojim učencem predstavljajo dober učni model. Obenem se zavedajo 

pomembnosti kulturno-umetnostne vzgoje, ki učencem omogoča stik s priznanimi 

umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. Odgovori razrednih učiteljev potrjujejo 

naše domneve, da so učenci v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku z umetniki 

različnih glasbenih področij in kulturno-umetniškimi ustanovami. Nekatere mednarodne 

raziskave (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; Bamford, 2006) 

potrjujejo naše ugotovitve, da primanjkuje partnerske interakcije med kulturno-

umetniškimi in izobraţevalnimi ustanovami. Obenem primanjkuje integracije glasbenih 

umetnikov v vzgojno-izobraţevalni proces, in sicer na podlagi uradnih programov in 

sistemske podpore (Sicherl Kafol, 2015). 
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Glede na ugotovljeno lahko povzamemo, da so razredni učitelji ozaveščeni o 

pomembnosti kakovostnega glasbenega pouka s prvinami kulturno-umetnostne vzgoje, 

vendar navedenega pri poučevanju glasbene vzgoje ne uporabljajo.  

 
Tabela 7.5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s trditvami, 

vezanimi na interes za glasbo 

 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z31_ Rad/-a sem pogosto v 

stiku z glasbo. 

f 12 35 11 96 78 2 234 

f % 5,1 15,0 4,7 41,0 33,3 0,9 100 

Z3_ Zelo rad/-a prepevam. f 16 34 29 60 92 3 234 

f % 6,9 14,5 12,4 25,6 39,3 1,3 100 

Z15_ Zelo rad/-a poslušam 

glasbo. 

f 11 28 19 60 113 3 234 

f % 4,7 12,0 8,1 25,6 48,3 1,3 100 

Z24_ Zelo rad/-a plešem. f 13 35 35 70 76 5 234 

f % 5,6 15,0 15,0 29,9 32,5 2 100 

Z9_ Zelo rad/-a igram na 

Orffove ali druge 

inštrumente. 

f 13 36 62 77 43 3 234 

f % 5,6 15,4 26,5 32,9 18,3 1,3 100 

Z42_ Poslušam vse zvrsti 

glasbe. 

f 10 46 31 81 64 2 234 

f % 4,3 19,7 13,2 34,6 27,3 0,9 100 

Z33_ Najraje poslušam 

zabavno glasbo. 

f 13 51 78 73 17 2 234 

f % 5,6 21,8 33,3 31,2 7,2 0,9 100 

Z39_ Glasbo poslušam le, 

kadar mi je dolgčas. 

f 83 82 45 17 5 2 234 

f % 35,5 35,0 19,2 7,3 2,1 0,9 100 

Z1_ Izven delovnega časa 

sem glasbeno aktiven/-a (npr. 

pevski zbor, orkester, drugo). 

f 83 54 17 27 51 2 234 

f % 35,4 23,1 7,3 11,5 21,8 0,9 100 

Z6_ Izven delovnega časa 

redno obiskujem različne 

glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra ali pevskega 

zbora, opera, baletna 

predstava) 

f 17 48 63 66 37 3 234 

f % 7,3 20,5 26,9 28,2 15,8 1,3 100 

Z13_ Bolj pogosto bi ţelel/-a 

obiskovati različne glasbene 

prireditve. 

f 17 34 44 86 49 4 234 

f % 7,3 14,5 18,8 36,8 20,9 1,7 100 

 

S trditvijo Z31 »Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo« se popolnoma strinja 78 razrednih 

učiteljev ali 33,3 %, 96 razrednih učiteljev ali 41,0 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih 

je pri tej trditvi 11 razrednih učiteljev ali 4,7 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinjata 
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ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (174 razrednih učiteljev ali 

74,3 %), kar pomeni, da so v pogostem stiku z glasbo.  

 

S trditvijo Z3 »Zelo rad/-a prepevam« se popolnoma strinja 92 razrednih učiteljev ali 

39,3 %, 60 razrednih učiteljev ali 25,6 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je 29 

razrednih učiteljev ali 12,4 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica razrednih učiteljev (152 razrednih učiteljev ali 64,9 %).  

 

S trditvijo Z15 »Zelo rad/-a poslušam glasbo« se popolnoma strinja kar 113 razrednih 

učiteljev ali 48,3 %, 60 razrednih učiteljev ali 25,6 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih 

je pri tej trditvi 19 razrednih učiteljev ali 8,1 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, 

da se z navedeno trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih 

učiteljev (173 razrednih učiteljev ali 73,9 %).  

 

S trditvijo Z24 »Zelo rad/-a plešem« se popolnoma strinja 76 razrednih učiteljev ali 32,5 

%, 70 razrednih učiteljev ali 29,9 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 

35 razrednih učiteljev ali 15,0 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica razrednih učiteljev (146 razrednih učiteljev ali 62,4 %).  

 

S trditvijo Z9 »Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente« se popolnoma strinja 

43 razrednih učiteljev ali 18,3 %, 77 razrednih učiteljev ali 32,9 % se s trditvijo strinja, 

neopredeljenih je 62 razrednih učiteljev ali 26,5 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja več kot polovica razrednih učiteljev (120 razrednih učiteljev 

ali 51,2 %).  

 

S trditvijo Z42 »Poslušam vse zvrsti glasbe« se popolnoma strinja 64 razrednih učiteljev 

ali 27,3 %, 81 razrednih učiteljev ali 34,6 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej 

trditvi 31 razrednih učiteljev ali 13,2 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da razredni 

učitelji v večinskem deleţu (145 razrednih učiteljev ali 61,9 %) poslušajo vse zvrsti 

glasbe.  
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S trditvijo Z33 »Najraje poslušam zabavno glasbo« se popolnoma strinja 17 razrednih 

učiteljev ali 7,2 %, 73 razrednih učiteljev ali 31,2 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih 

je pri tej trditvi 78 razrednih učiteljev ali 33,3 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da 

se s to trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (90 

razrednih učiteljev ali 38,4 %), kar pomeni, da zabavna glasbena zvrst ni med njihovimi 

najbolj priljubljenimi. Glede te glasbene zvrsti je neopredeljena kar tretjina razrednih 

učiteljev.  

 

S trditvijo Z39 »Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« se sploh ne strinja 83 

razrednih učiteljev ali 35,5 %, 82 razrednih učiteljev ali 35,0 % se ne strinja, 

neopredeljenih je pri tej trditvi 45 staršev ali 19,2 %. Glede na ugotovitev lahko 

povzamemo, da se s trditvijo sploh ne strinjata ali ne strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (165 razrednih učiteljev ali 70,5 %), kar dokazuje, da glasbo poslušajo 

zavedno in z zanimanjem. 

 

S trditvijo Z1 »Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, 

drugo)« se sploh ne strinja 83 razrednih učiteljev ali 35,4 %, 54 razrednih učiteljev ali 

23,1 % se s trditvijo ne strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 17 razrednih učiteljev ali 

7,3 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja 

več kot polovica razrednih učiteljev (137 razrednih učiteljev ali 58,5 %), kar pomeni, da 

so glasbeno aktivni tudi izven svojega delovnega časa.  

 

S trditvijo Z6 »Izven delovnega časa redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava)« se popolnoma strinja 37 

razrednih učiteljev ali 15,8 %, 66 razrednih učiteljev ali 28,2 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 63 razrednih učiteljev ali 26,9 %. Ugotavljamo, da se s 

trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (103 razrednih 

učiteljev ali 44,0 %), kar pomeni, da kljub glasbeni aktivnosti izven delovnega časa 

glasbenih prireditev ne obiskujejo redno.  

 

S trditvijo Z13 »Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve« se 

popolnoma strinja 49 razrednih učiteljev ali 20,9 %, 86 razrednih učiteljev ali 36,8 % se s  
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trditvijo strinja, neopredeljenih je 44 razrednih učiteljev ali 18,8 %. Glede na ugotovitev 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica 

razrednih učiteljev (135 razrednih učiteljev ali 57,7 %), kar pomeni, da bi si kljub 

nerednemu obiskovanju glasbenih prireditev te ţeleli obiskovati bolj pogosto.  

 

Iz rezultatov drugega sklopa anketnega vprašalnika, v katerega smo zdruţili vse trditve, 

vezane na učiteljev interes za glasbo, ugotavljamo, da so razredni učitelji radi v pogostem 

stiku z glasbo, prav tako radi prepevajo, plešejo, poslušajo glasbo in igrajo na Orffove 

inštrumente, ne strinjajo pa se, da glasbo poslušajo le, kadar jim je dolgčas. Slednje 

dokazuje učiteljev interes za različne glasbene dejavnosti, kar posledično njihovim 

učencem predstavlja dober učni model, zato se lahko v okviru glasbenega pouka zviša 

njihova motivacija in interes za različne glasbene dejavnosti (izvajanje, poslušanje in 

ustvarjanje glasbe).  

 

Skozi navedene glasbene dejavnosti pa lahko razredni učitelji spodbujajo celostni, 

procesno-razvojni in učno-ciljni vidik na čustveno-motivacijskem in socialnem 

(afektivnem), telesno-gibalnem (psihomotoričnem) in spoznavnem (kognitivnem) 

področju. Če ima razredni učitelj interes za različne glasbene dejavnosti in jih v 

vsakdanjem ţivljenju rad udejanja, bo slednje verjetno pogosteje uporabljal tudi v okviru 

poučevanja glasbene vzgoje. Komunikacija, ki poteka skozi glasbene dejavnosti 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, omogoča glasbena doţivetja in izkušnje ter razvoj 

glasbenega vedenja. Glasbene dejavnosti namreč spodbujajo kompleksen in celovit 

razvoj posameznika (Borota, idr., 2006; Sicherl Kafol, 2015). 

 

Anketirani razredni učitelji na drugi strani niso preveč glasbeno aktivni izven delovnega 

časa in čeprav jih manj kot polovica obiskuje različne glasbene prireditve, si jih ti ţelijo 

obiskovati bolj pogosto. Ukvarjanje z glasbo ne posega le v razvoj glasbenih sposobnosti 

in spretnosti, temveč vpliva tudi na razvijanje in ozaveščanje emocionalnega in 

socialnega ţivljenja (Sicherl Kafol, 2015). Odločujoči dejavniki za kakovostno 

poučevanje glasbene vzgoje vključujejo ustrezne strokovne kompetence učiteljev in tudi  

njihovo motivacijo ter interes za glasbeno poučevanje (Rotar Pance, 2006/a) v povezavi s 

komunikacijskimi, socialnimi in drugimi spretnostmi. Navedene spretnosti pomembno  
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določajo lik učitelja, ki mora učencem predstavljati dober učni model za kakovostno 

poučevanje glasbene vzgoje.  

 

Na podlagi rezultatov drugega sklopa trditev anketnega vprašalnika ugotavljamo, da je 

interes razrednih učiteljev za glasbo na višji stopnji, da so radi v pogostem stiku z glasbo 

ter da pri poučevanju glasbe in v svojem vsakdanjem ţivljenju radi udejanjajo različne 

glasbene dejavnosti, vendar v povprečju ne obiskujejo različnih glasbenih prireditev. Na 

podlagi navedenega lahko sklepamo, da so razredni učitelji ozaveščeni o pomenu 

glasbenega udejstvovanja, vendar v praksi navedenega ne uresničujejo oziroma zaradi 

manjših časovnih zmogljivosti in hitrega tempa ţivljenja glasbenih prireditev ne 

obiskujejo redno, čeprav bi si jih ţeleli obiskovati bolj pogosto.  

Tabela 7.6: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s trditvami, 

vezanimi na uporabo glasbenih metod in pristopov poučevanja glasbene vzgoje 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z41_ Pri pouku glasbene 

vzgoje uporabljam 

raznovrstne in aktivne oblike 

ter glasbene metode 

poučevanja. 

f 8 33 29 120 41 3 234 

f % 3,4 14,1 12,4 51,3 17,5 1,3 100 

Z51_ Učne oblike in metode 

prilagajam učni snovi in 

učencem. 

f 11 29 9 112 69 4 234 

f % 4,3 12,4 3,4 47,9 29,5 2,5 100 

Z53_ Pred petjem dam 

učencem ustrezno intonacijo. 

f 18 34 34 98 47 3 234 

f % 7,7 14,1 14,1 41,9 20,1 2,1 100 

Z55_ Pred petjem se z učenci 

vedno upojemo. 

f 16 39 68 75 32 4 234 

f % 6,4 16,2 29,1 32,1 13,7 2,5 100 

Z49_ Pri učenju nove pesmi 

uporabljam metodo 

posnemanja. 

f 12 33 16 112 58 3 234 

f % 4,7 13,7 6,8 47,9 24,8 2,1 100 

Z47_ Pri učenju nove pesmi 

uporabljam avdio 

tehnologijo, zgoščenke, 

posnetke. 

f 12 37 22 97 62 4 234 

f % 4,7 15,4 9,4 41,5 26,5 2,5 100 

Z14_ Trudim se, da učencem 

v enaki meri ponudim vse 

glasbene dejavnosti (petje in 

ritmična izreka, igranje na 

glasbila, poslušanje, 

gibanje/ples, ustvarjanje). 

f 9 27 24 97 73 4 234 

f % 3,8 11,5 10,3 41,5 31,2 1,7 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z22_  Pri medpredmetnih 

povezavah vključujem tudi 

predmet glasbena vzgoja. 

f 10 30 29 104 56 5 234 

f % 4,3 12,8 12,4 44,4 23,9 2,2 100 

Z56_ V pouk glasbene 

vzgoje vključujem sodobno 

tehnologijo in nove pristope 

poučevanja. 

f 10 28 42 102 49 3 234 

f % 4,3 12,0 17,5 43,6 20,5 2,1 100 

Z10_ Pri pouku glasbene 

vzgoje pogosto uporabljam 

didaktična gradiva (učbenik, 

delovni zvezek). 

f 13 39 41 75 63 3 234 

f % 5,6 16,7 17,5 32,1 26,9 1,2 100 

 

S trditvijo Z41 »Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in aktivne oblike ter 

glasbene metode poučevanja« se popolnoma strinja 41 razrednih učiteljev ali 17,5 %, kar 

120 razrednih učiteljev ali 51,3 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 29 

razrednih učiteljev ali 12,4 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma 

strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (161 razrednih učiteljev ali 68,8 %).  

 

S trditvijo Z51 »Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in učencem« se popolnoma 

strinja 69 razrednih učiteljev ali 29,5 %, 112 razrednih učiteljev ali 47,9 % se s to 

trditvijo strinja, neopredeljenih je devet razrednih učiteljev ali 3,4 %. Glede na ugotovitev 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (181 razrednih učiteljev ali 77,4 %). 

 

S trditvijo Z53 »Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo« se popolnoma strinja 47 

razrednih učiteljev ali 20,1 %, 98 razrednih učiteljev ali 41,9 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 34 razrednih učiteljev ali 14,1 %. Ob ugotovljenem lahko 

povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica razrednih 

učiteljev (145 razrednih učiteljev ali 62,0 %). 

 

S trditvijo Z55 »Pred petjem se z učenci vedno upojemo« se popolnoma strinja 32 

razrednih učiteljev ali 13,7 %, 75 razrednih učiteljev ali 32,1 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 68 razrednih učiteljev ali 29,1 %. Ugotavljamo, da se s 

trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (107 razrednih  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
133 

 

učiteljev ali 45,8 %), kar nakazuje na to, da se razredni učitelji s svojimi učenci pred 

učenjem nove pesmi ne upojejo vedno.  

 

S trditvijo Z49 »Pri učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja« se popolnoma 

strinja 58 razrednih učiteljev ali 24,8 %, 112 razrednih učiteljev ali 47,9 % se s trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 16 razrednih učiteljev ali 6,8 %. Ugotovimo lahko, 

da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev 

(170 razrednih učiteljev ali 72,7 %). 

 

S trditvijo Z47 »Pri učenju nove pesmi uporabljam avdio tehnologijo, zgoščenke, 

posnetke« se popolnoma strinja 62 razrednih učiteljev ali 26,5 %, 97 razrednih učiteljev 

ali 41,5 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je pri tej trditvi 22 razrednih učiteljev ali 

9,4 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma 

strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (159 razrednih učiteljev ali 68,0 %). 

 

S trditvijo Z14 »Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse glasbene dejavnosti 

(petje in ritmična izreka, igranje na glasbila, poslušanje, gibanje/ples, ustvarjanje)« se 

popolnoma strinja 73 razrednih učiteljev ali 31,2 %, 97 razrednih učiteljev ali 41,5 % se s 

trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 24 razrednih učiteljev ali 10,3 %. Glede 

na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot 

dve tretjini razrednih učiteljev (170 razrednih učiteljev ali 72,7 %). 

 

S trditvijo Z22 »Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet glasbena vzgoja« 

se popolnoma strinja 56 razrednih učiteljev ali 23,9 %, 104 razredni učitelji ali 44,4 % se 

s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 29 razrednih učiteljev ali 12,4 %. 

Ugotavljamo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (160 razrednih učiteljev ali 68,3 %). 

 

S trditvijo Z56 »V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno tehnologijo in nove pristope 

poučevanja« se popolnoma strinja 49 razrednih učiteljev ali 20,5 %, 102 razredna učitelja 

ali 43,6 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 42 razrednih učiteljev ali  
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17,5 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica 

razrednih učiteljev (151 razrednih učiteljev ali 64,1%). 

 

S trditvijo Z10 »Pri pouku glasbene vzgoje pogosto uporabljam didaktična gradiva 

(učbenik, delovni zvezek)« se popolnoma strinja 63 razrednih učiteljev ali 26,9 %, 75 

razrednih učiteljev ali 32,1 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 41 

razrednih učiteljev ali 17,5 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica razrednih učiteljev (138 razrednih učiteljev ali 59,0 %). 

 

Iz rezultatov tretjega sklopa anketnega vprašalnika, v katerega smo zdruţili vse trditve, 

vezane na metode in pristope glasbenega poučevanja, ugotavljamo, da razredni učitelji pri 

pouku glasbene vzgoje uporabljajo raznovrstne in aktivne oblike ter metode poučevanja, 

ki jih prilagajajo učni snovi in učencem. Pred petjem dajo učencem ustrezno intonacijo in 

pri učenju nove pesmi uporabljajo metodo posnemanja. Več kot dve tretjini razrednih 

učiteljev pa pri učenju nove pesmi uporablja avdio tehnologijo, zgoščenke in posnetke, 

kar dokazuje eden izmed vidikov njihove slabše ozaveščenosti o ustrezni uporabi 

glasbene metode pri učenju nove pesmi.  

 

Anketirani razredni učitelji potrjujejo, da se trudijo učencem v enaki meri ponuditi 

različne glasbene dejavnosti in da v pouk glasbene vzgoje vključujejo sodobno 

tehnologijo, nove pristope glasbenega poučevanja, pogosto uporabljajo didaktična 

gradiva, glasbeno vzgojo pa vključujejo skozi medpredmetne povezave tudi na drugih 

predmetnih področjih.  

 

Ugotovitve nekaterih raziskav kaţejo, da je uspešnost glasbenega poučevanja med 

drugim odvisna tudi od ustrezne izbire splošnih in specifičnih metod poučevanja in 

učenja. Zaradi narave glasbene vzgoje morajo glasbene metode in oblike dela 

izpostavljati aktivnost učenca pri glasbenem pouku in njegov celostni razvoj ter biti 

prilagojene stopnji učencev. Slednje pomeni, da pri glasbenem učenju ne 

moremouporabljati »univerzalnih« poti učenja, saj je za vsako strokovno področje 

značilna specifična paradigma spoznavanja (Oblak, 1987; Gullaer, 2000; Rutkowski, 

2003; Miller, 2004; Sicherl Kafol, 2015). Za kakovostno uresničevanje glasbenih ciljev je 

potrebno tudi strokovno izvajanje glasbenih metod poučevanja in učenja. Zaradi 
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navedenega je potrebna strokovno-didaktična usposobljenost razrednega učitelja, ki mora 

imeti ustrezne strokovne in didaktične kompetence za uresničevanje glasbenih metod 

poučevanja (Sicherl Kafol, 2015). Raziskava B. Oblak (1987) dokazuje, da imajo 

ustvarjalne glasbene metode v okviru glasbenega poučevanja pozitiven vpliv na učenčeve 

glasbene doseţke.  

 

Na podlagi rezultatov tretjega sklopa trditev anketnega vprašalnika ugotavljamo, da 

razredni učitelji poznajo glasbene metode in nove pristope poučevanja glasbene vzgoje, 

vendar občasno ne uporabljajo ustreznih, kar nakazuje na nekoliko slabšo ozaveščenost o 

pomenu kakovostnega uresničevanja glasbenih ciljev s pogostostjo uporabe kvalitetnih 

metod glasbenega poučevanja in učenja.  

 

Tabela 7.7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s trditvami, 

vezanimi na načrtovanje in pripravo na pouk glasbene vzgoje 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z27_ Na ure glasbene vzgoje 

se temeljito pripravim. 

f 11 28 29 111 49 6 234 

f % 4,7 12,0 12,4 47,4 20,9 2,6 100 

Z8_ Priprave za glasbeno 

vzgojo pišem vestno in aţurno. 

f 2 23 39 98 68 4 234 

f % 0,9 9,8 16,7 41,9 29,1 1,6 100 

Z5_ Pri pripravi na pouk 

glasbene vzgoje si pomagam z 

učnim načrtom za glasbeno 

vzgojo. 

f 3 21 10 95 102 3 234 

f % 1,3 9,0 4,2 40,6 43,6 1,3 100 

Z34_ Z upoštevanjem vsebin 

učnega načrta se izognem 

neprimerni improvizaciji in 

rutinskemu delu. 

f 11 30 41 116 34 2 234 

f % 4,7 12,8 17,5 49,6 14,5 0,9 100 

Z32_ Za uspešno načrtovanje 

pouka glasbene vzgoje mora 

učitelj poznati sodobne tehnike 

načrtovanja, cilje učnega 

načrta in predznanje učencev. 

f 8 30 14 111 68 3 234 

f % 3,4 12,8 6,0 47,4 29,1 1,3 100 

Z11_ Z učitelji, ki poučujejo v 

drugih oddelkih, skupaj 

načrtujemo pouk glasbene 

vzgoje. 

f 31 51 55 65 27 5 234 

f % 13,2 21,8 23,5 27,8 11,5 2,2 100 

  »se nadaljuje« 
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Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z17_ Pri načrtovanju pouka 

glasbene vzgoje pogosto 

sodelujem s predmetnim 

učiteljem glasbene vzgoje na 

šoli kot »notranjim« 

svetovalcem, usmerjevalcem 

in soizvajalcem glasbene 

vzgoje. 

f 31 70 62 47 18 6 234 

f % 13,2 29,9 26,5 20,1 7,7 2,6 100 

 

S trditvijo Z27 »Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravim« se popolnoma strinja 49 

razrednih učiteljev ali 20,9 %, 111 razrednih učiteljev ali 47,4 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 29 razrednih učiteljev ali 12,4 %. Glede na ugotovitev 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (160 razrednih učiteljev ali 68,3 %), kar pomeni, da se ti razredni 

učitelji sistematično pripravljajo na glasbene učne ure.  

 

S trditvijo Z8 »Priprave za glasbeno vzgojo pišem vestno in aţurno« se popolnoma 

strinja 68 razrednih učiteljev ali 29,1 %, 98 razrednih učiteljev ali 41,9 % se trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 39 razrednih učiteljev ali 16,7 %. Ob 

ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot 

dve tretjini razrednih učiteljev (166 razrednih učiteljev ali 71,0 %). 

 

S trditvijo Z5 »Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom za 

glasbeno vzgojo« se popolnoma strinjata 102 razredna učitelja ali 43,6 %, 95 razrednih 

učiteljev ali 40,6 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je pri tej trditvi 10 razrednih 

učiteljev ali 4,2 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot 

dve tretjini razrednih učiteljev (197 razrednih učiteljev ali 84,2 %). 

 

S trditvijo Z34 »Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem neprimerni 

improvizaciji in rutinskemu delu« se popolnoma strinja 34 razrednih učiteljev ali 14,5 %, 

116 razrednih učiteljev ali 49,6 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 41 

razrednih učiteljev ali 17,5 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica razrednih učiteljev (150 razrednih učiteljev ali 64,1 %). 
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S trditvijo Z32 »Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati 

sodobne tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje učencev« se popolnoma 

strinja 68 razrednih učiteljev ali 29,1 %, 111 razrednih učiteljev ali 47,4 % se s trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 14 razrednih učiteljev ali 6,0 %. Ob ugotovljenem 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (179 razrednih učiteljev ali 76,5 %). 

 

S trditvijo Z11 »Z učitelji, ki poučujejo v drugih oddelkih, skupaj načrtujemo pouk 

glasbene vzgoje« se popolnoma strinja 27 razrednih učiteljev ali 11,5 %, 65 razrednih 

učiteljev ali 27,8 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je 55 razrednih učiteljev ali 23,5 

%. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja 

manj kot polovica razrednih učiteljev (92 razrednih učiteljev ali 39,3 %), kar pomeni, da 

pouka glasbene vzgoje ne načrtujejo skupaj z drugimi učitelji v aktivu.  

 

S trditvijo Z17 »Pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje pogosto sodelujem s predmetnim 

učiteljem glasbene vzgoje na šoli kot »notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in 

soizvajalcem glasbene vzgoje« se ne strinja 70 razrednih učiteljev ali 29,9 %, 31 

razrednih učiteljev ali 13,2 % se s trditvijo sploh ne strinja. Neopredeljenih je 62 

razrednih učiteljev ali 26,5 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo ne strinja ali sploh ne 

strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (101 razredni učitelj ali 43,1 %).  

 

Iz rezultatov četrtega sklopa anketnega vprašalnika, v katerega smo zdruţili vse trditve, 

vezane na načrtovanje in pripravo na pouk glasbene vzgoje, ugotavljamo, da se razredni 

učitelji na ure glasbene vzgoje temeljito pripravijo, priprave na pouk pišejo vestno in 

aţurno in si pri slednjem pomagajo z učnim načrtom za glasbeno vzgojo. Menijo, da se z 

upoštevanjem vsebin učnega načrta izognejo neprimerni improvizaciji in rutinskemu 

delu.  

 

Poleg navedenega se anketirani razredni učitelji strinjajo, da je za uspešno načrtovanje 

pouka glasbene vzgoje pomembno učiteljevo poznavanje sodobnih tehnik načrtovanja, 

ciljev učenega načrta in predznanja učencev.  
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Skupaj z učitelji iz drugih oddelkov načrtujejo pouk glasbene vzgoje, v večini pa ne 

sodelujejo s predmetnim učiteljem kot notranjim svetovalcem, usmerjevalcem in 

soizvajalcem glasbene vzgoje.  

 

O. Denac (2002) je mnenja, da če ţelimo glasbeni vzgoji zagotoviti ustrezno funkcijo, 

moramo k celostnemu razvoju otrokove osebnosti pristopiti sistematično. Sodobna 

glasbenopedagoška znanost se ukvarja s kakovostnim in sistematičnim načrtovanjem 

glasbenega pouka z opredelitvami splošnih in operativnih ciljev, glasbenih metod in oblik 

dela, glasbenih vsebin in evalvacije, kar mora biti v skladu z učnim načrtom za glasbeno 

vzgojo. Ob navedenem izpostavljamo tudi uravnoteţeno načrtovanje nabora glasbenih 

dejavnosti, saj lahko »enostranska obravnava določenega področja oziroma zapostavljene 

posamezne dejavnosti v glasbenem razvoju povzroči nepopravljive ali teţko popravljive 

vrzeli« (Oblak, 1995, str. 19).  

 

V današnjem času je vedno bolj aktualno vključevanje sodobnih tehnik v vzgojno-

izobraţevalni proces in uvajanje novih pristopov poučevanja. V zvezi s tem 

izpostavljamo stališče, da mora razredni učitelj za sistematično in kakovostno načrtovanje 

glasbenega pouka poznati tudi sodobne tehnike načrtovanja, predznanje učencev in cilje 

učnega načrta za glasbeno vzgojo (Lešnik, 2009). Poleg navedenega pa je z vidika 

kakovosti načrtovanja glasbenega pouka pomemben dinamičen odnos v obliki timskega 

sodelovanja razrednega učitelja z učitelji iz drugih oddelkov in povezovanje s 

predmetnim učiteljem za glasbo. Kakovost namreč ni pogojena samo z znanjem ali 

posameznikom, temveč nastane v medsebojnem sodelovanju (Moţina, 2010).  

 

Na podlagi rezultatov četrtega sklopa trditev anketnega vprašalnika ugotavljamo, da so 

razredni učitelji ozaveščeni o ustreznem in sistematičnem načrtovanju pouka glasbene 

vzgoje za uspešno realizacijo splošnih in operativnih glasbenih učnih ciljev in glasbenih 

vsebin. Na podlagi odgovorov anketiranih razrednih učiteljev ugotavljamo, da kljub 

njihovi odprtosti za timsko in sodelovalno delo v povprečju redko sodelujejo s 

predmetnim učiteljem za glasbeno vzgojo kot svetovalcem, usmerjevalcem in 

soizvajalcem glasbene vzgoje. Navedeno izpostavljamo kot problematiko za nadaljnje 

kakovostno načrtovanje pouka glasbene vzgoje in medsebojno timsko sodelovanje.  
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Tabela 7.8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s trditvami, 

vezanimi na vlogo predmeta in kakovostnega pouka glasbene vzgoje 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z25_ Glasbena vzgoja vpliva 

na učno uspešnost učenca 

tudi na drugih predmetnih 

področjih. 

f 13 43 44 93 37 4 234 

f % 5,6 18,4 18,8 39,7 15,8 1,7 100 

Z36_ Kakovostni pouk 

glasbene vzgoje pomembno 

vpliva na učenčev celostni 

razvoj. 

f 8 30 31 110 53 2 234 

f % 3,5 12,8 13,2 47,0 22,6 0,9 100 

 

S trditvijo Z25 »Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih 

predmetnih področjih« se popolnoma strinja 37 razrednih učiteljev ali 15,8 %, 93 

razrednih učiteljev ali 39,7 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 44 

razrednih učiteljev ali 18,8 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica razrednih učiteljev (130 razrednih učiteljev ali 55,5 %).  

 

S trditvijo Z36 »Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na učenčev celostni 

razvoj« se popolnoma strinja 53 razrednih učiteljev ali 22,6 %, 110 razrednih učiteljev ali 

47,0 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je 31 razrednih učiteljev ali 13,2 %. 

Ugotavljamo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini 

razrednih učiteljev (163 razrednih učiteljev ali 69,6 %), kar kaţe na njihovo mnenje, da 

kakovosten glasbeni pouk vpliva na učenčev celostni razvoj. 

 

Iz rezultatov petega sklopa trditev anketnega vprašalnika, kjer so zdruţene trditve, vezane 

na vlogo predmeta in kakovostnega pouka glasbene vzgoje, ugotavljamo, da so anketirani 

razredni učitelji mnenja, da glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na 

drugih predmetnih področjih. Številne raziskave potrjujejo pozitivni transfer učenja z 

glasbo in skozi glasbo na učno uspešnost učencev pri drugih predmetnih področjih. S tega 

vidika lahko redno glasbeno udejstvovanje učencev pozitivno vpliva na učni uspeh pri 

drugih učnih predmetih (Costa-Giomi, 2004; Sicherl Kafol, 2015).  

 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) so izpostavljeni procesi doţivljanja glasbe, ki 

v okviru glasbenih dejavnosti spodbujajo razvoj glasbenega mišljenja, zaradi česar so tudi 
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povezave glasbene vzgoje na čustveno-motivacijski in socialni (afektivni), spoznavni 

(kognitivni) in telesno-gibalni (psihomotorični) ravni opredeljene z drugimi predmetnimi 

področji. Vloga glasbene vzgoje je tudi v njenem medpredmetnem povezovanju v okviru 

vzgojno-izobraţevalnega procesa, pri čemer je pomembno celostno pridobivanje učnih 

izkušenj skozi kompleksno in mreţno delovanje moţganov (Levitin in Tirovalas, 2009), 

posledično pa se kaţejo pozitivni učinki glasbenega učenja z doseţki na drugih 

predmetnih področjih (pregled v Porotwitz idr., 2009). Ob navedenem izpostavljamo 

pomembnost ustrezne izbire postopkov poučevanja glasbenih vsebin, preko katerih lahko 

dosegamo transferne učinke in učno uspešnost na drugih predmetnih področjih (Lamont, 

1998).  

 

Anketirani razredni učitelji ocenjujejo, da kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno 

vpliva na učenčev celostni razvoj. Kot pravi Medveš (2000) je kakovost v vzgojno-

izobraţevalnem procesu pomembna in nujno potrebna. Premajhna prisotnost kakovostne 

glasbene dejavnosti lahko v razvoju otrok pusti posledice, ki so vidne v kasnejšem 

obdobju in jih ni mogoče v celoti popraviti. Kakovostno glasbeno poučevanje in učenje 

naj poteka skozi vse senzorne kanale in odpira »okno v višje kognitivne procese« 

(Bodner idr. 2002, str. 12). Poleg navedenega kakovostno poučevanje glasbene vzgoje 

pogojuje celostni pristop in s tem ustrezna učiteljeva aktivnost, ki je zagotovilo za 

učenčev celostni razvoj s prepletenostjo čustveno-socialnih, spoznavnih in gibalnih 

dejavnikov (Sicherl Kafol 2001; Vidmar, 2004; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Na podlagi rezultatov petega sklopa trditev anketnega vprašalnika ugotavljamo, da je več 

kot polovica anketiranih razrednih učiteljev ozaveščenih o vlogi predmeta in 

kakovostnega pouka glasbene vzgoje.  
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Tabela 7.9: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na strokovno-didaktično usposobljenost, samozavest in znanje za poučevanje 

glasbene vzgoje 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z23_ Čutim se dovolj 

strokovno usposobljenega/-o 

za poučevanje glasbene 

vzgoje na razredni stopnji 

osnovne šole. 

f 13 37 36 94 49 5 234 

f % 5,6 15,8 15,4 40,2 20,9 2,1 100 

Z2_Pri poučevanju glasbene 

vzgoje se počutim 

samozavesten/-a. 

f 13 37 46 87 48 3 234 

f % 5,5 15,8 19,7 37,2 20,5 1,3 100 

Z4_ Poznam ljudske pesmi 

svojega kraja. 

f 12 30 31 92 66 3 234 

f % 5,2 12,8 13,2 39,3 28,2 1,3 100 

 

S trditvijo Z32 »Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati 

sodobne tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje učencev« se popolnoma 

strinja 49 razrednih učiteljev ali 20,9 %, 94 razrednih učiteljev ali 40,2 % se s trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 36 razrednih učiteljev ali 15,4 %. Glede na 

ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot 

polovica razrednih učiteljev (143 razrednih učiteljev ali 61,1 %).  

 

S trditvijo Z2 »Pri poučevanju glasbene vzgoje se počutim samozavesten/-a« se strinja 87 

razrednih učiteljev ali 37,2 %, 48 razrednih učiteljev ali 20,5 % se s trditvijo popolnoma 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 46 razrednih učiteljev ali 19,7 %. Ugotovimo 

lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica razrednih učiteljev 

(135 razrednih učiteljev ali 55,7 %), kar pomeni, da se pri poučevanju glasbene vzgoje 

počutijo samozavestne.  

 

S trditvijo Z4 »Poznam ljudske pesmi svojega kraja« se popolnoma strinja 66 razrednih 

učiteljev ali 28,2 %, 92 razrednih učiteljev ali 39,3 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih 

je pri tej trditvi 31 razrednih učiteljev ali 13,2 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da 

se s trditvijo strinjata ali popolnoma strinjata več kot dve tretjini razrednih učiteljev (158 

razrednih učiteljev ali 67,5 %).  
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Iz rezultatov šestega sklopa anketnega vprašalnika, v katerem smo zdruţili vse trditve, 

vezane na učiteljevo strokovno-didaktično usposobljenost, samozavest in znanje za 

poučevanje glasbene vzgoje, ugotavljamo, da se več kot polovica anketiranih razrednih 

učiteljev počuti dovolj samozavestne in strokovno-didaktično usposobljene za 

poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole, prav tako tudi v večini 

poznajo ljudske pesmi svojega okolja.  

 

Iz obstoječe prakse glasbenega poučevanja ugotavljamo, da razrednim učiteljem 

primanjkuje samozavesti in strokovno-didaktične usposobljenosti za poučevanje glasbene 

vzgoje (Slosar, 1995/b; Škerjanc, 1995; Bamford, 2006; Eurydice, 2010), kar je glede na 

našo raziskavo v nasprotju s pozitivnimi stališči razrednih učiteljev, povezanih z njihovo 

samozavestjo, strokovno-didaktično usposobljenostjo in znanjem. Navedene teţave 

razrednih učiteljev opozarjajo na primanjkljaj strokovnega in didaktičnega znanja za 

kakovostno poučevanje glasbene vzgoje (Euyridice, 2010). Raziskave ugotavljajo 

(Slosar, 1995/b; Novak, 1997; Cergol, 2003), da je posledično glasbena vzgoja pri 

učencih zaradi tega pogosto med nepriljubljenimi predmeti (Novak, 1997; Cergol, 2003), 

pri čemer je razlog za negativen odnos učencev do glasbene vzgoje velikokrat neprimeren 

pristop do poučevanja glasbe. Slednje ugotavljamo tudi v okviru naše akcijske raziskave 

z merjenjem vrednotenja glasbene vzgoje pri učencih ter njihovih stališč in odnosa do 

nje. Ob zaključku izvajanja oblikovanega modela glasbene vzgoje so omenjeno učenci 

kontrolne skupine vrednotili niţje kot učenci eksperimentalne skupine. 

 

Tabela 7.10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na informiranost, udejstvovanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in 

kulturno-umetnostne vzgoje 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z52_ Dobro sem informiran/-a 

o programih na področju 

kulturno-umetnostne vzgoje. 

f 12 39 83 78 17 5 234 

f % 5,1 16,7 35,5 33,3 7,3 2,1 100 

Z26_ Redno se udeleţujem 

seminarjev in drugih oblik 

izpopolnjevanja s področja 

glasbe. 

f 25 62 68 55 19 5 234 

f % 10,7 26,5 29,1 23,5 8,1 2,1 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z35_ Z razredom, ki ga 

poučujem, redno obiskujemo 

različne glasbene prireditve. 

f 22 65 86 52 7 2 234 

f % 9,3 27,8 36,8 22,2 3,0 0,9 100 

Z29_ Z razredom, ki ga 

poučujem, nastopamo na 

šolskih glasbenih prireditvah. 

f 24 48 48 71 39 4 234 

f % 10,3 20,5 20,5 30,3 16,7 1,7 100 

 

S trditvijo Z52 »Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje« se popolnoma strinja 17 razrednih učiteljev ali 7,3 %, 78 razrednih učiteljev ali 

33,3 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 83 razrednih učiteljev ali 35,5 

%. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica 

razrednih učiteljev (95 razrednih učiteljev ali 40,6 %).  

 

S trditvijo Z26 »Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na 

področju glasbe« se popolnoma strinja 19 razrednih učiteljev ali 8,1 %, 55 razrednih 

učiteljev ali 23,5 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je trditvi 68 razrednih učiteljev ali 

29,1 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja manj kot tretjina razrednih učiteljev (74 razrednih učiteljev ali 31,6 %).  

 

S trditvijo Z35 »Z razredom, ki ga poučujem, redno obiskujemo različne glasbene 

prireditve« se popolnoma strinja sedem razrednih učiteljev ali 3 %, 52 razrednih učiteljev 

ali 22,2 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 86 razrednih učiteljev ali 

36,8 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot tretjina 

razrednih učiteljev (59 razrednih učiteljev ali 25,4 %). 

 

S trditvijo Z29 »Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih glasbenih 

prireditvah« se popolnoma strinja 39 razrednih učiteljev ali 16,7 %, 71 razrednih 

učiteljev ali 30,3 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 48 razrednih 

učiteljev ali 20,5 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali 

popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (110 razrednih učiteljev ali 47,0 

%). 
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Iz rezultatov sedmega sklopa anketnega vprašalnika, v katerega smo zdruţili vse trditve, 

vezane na informiranost, udeleţbo in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno- 

umetnostne vzgoje, ugotavljamo, da so anketirani razredni učitelji le delno informirani o 

programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Rezultati kaţejo na neopredeljenost 

razrednih učiteljev glede redne udeleţbe na glasbenih seminarjih in drugih oblikah 

izpopolnjevanja na področju glasbe in kulturno-umetnostne vzgoje ter na neopredeljenost 

glede obiskovanja različnih glasbenih prireditev z razredom, ki ga poučujejo. Manj kot 

polovica razrednih učiteljev z razredom, ki ga poučuje, nastopa na šolskih glasbenih 

prireditvah.  

 

Izpostavljamo, da razredni učitelji potrebujejo zbrano ponudbo programov s področja 

kulturno-umetnostne vzgoje na enem mestu (Nacionalni program za kulturno, 2008), da 

bi se njihova stopnja informiranosti o navedenem zvišala. Hkrati je pomembna tudi 

ozaveščenost razrednih učiteljev o pomembnosti njihove pogostejše udeleţbe na 

glasbenih seminarjih in drugih oblikah izpopolnjevanja na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje. Na področju obveščanja je pridobitev Kulturni bazar, v okviru katerega izide 

katalog, ki ga lahko razredni učitelji uporabijo za načrtovanje kulturno-umetnostnih 

dejavnosti (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011) v okviru glasbenega pouka in v okviru 

šolskih ter izvenšolskih glasbenih prireditev, na katerih lahko njihovi učenci nastopajo in 

na ta način predstavijo znanje, ki so ga pridobili pri pouku glasbene vzgoje. Zaradi tega bi 

se razredne učitelje lahko intenzivneje ozaveščalo o pomembnosti vključevanja kulturno-

umetnostne vzgoje za bolj kakovosten pouk glasbene vzgoje. 

 

Tabela 7.11: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in glasbenih interesnih dejavnosti 

Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z43_Predmet glasbena 

vzgoja je v primerjavi z 

drugimi učnimi predmeti 

slabše vrednotena. 

f 21 62 61 67 20 3 234 

f % 9,0 26,5 26,1 28,6 8,5 1,3 100 

Z40_ V prvem in drugem 

triletju bi moralo biti več ur 

glasbene vzgoje. 

f 21 61 69 52 28 3 234 

f % 9,0 26,1 29,4 22,2 12,0 1,3 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve   1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Z58_ V četrtem razredu 

glasbeno vzgojo pogosto 

namesto učitelja razrednega 

pouka poučuje glasbeni 

pedagog (učitelj glasbene 

vzgoje). 

f 29 57 56 63 26 3 234 

f % 12,5 23,9 23,5 26,9 11,1 2,1 100 

Z37_  Na naši šoli je 

premalo glasbenih 

interesnih dejavnosti. 

f 25 70 52 58 27 2 234 

f % 10,7 29,9 22,2 24,8 11,5 0,9 100 

 

S trditvijo Z43 »Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi učnimi predmeti 

slabše vrednoten« se popolnoma strinja 20 razrednih učiteljev ali 8,5 %, 67 razrednih 

učiteljev ali 28,6 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 61 razrednih 

učiteljev ali 26,1 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj 

kot polovica razrednih učiteljev (87 razrednih učiteljev ali 37,1 %). 

 

S trditvijo Z40 »V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene vzgoje« se 

popolnoma strinja 28 razrednih učiteljev ali 12,0 %, 52 razrednih učiteljev ali 22,2 % se s 

trditvijo strinja, neopredeljenih je pri tej trditvi 69 razrednih učiteljev ali 29,4 %. 

Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot tretjina razrednih 

učiteljev (80 razrednih učiteljev ali 34,2 %). Neopredeljenih do te trditve je skoraj tretjina 

razrednih učiteljev.  

 

S trditvijo Z58 »V četrtem razredu glasbeno vzgojo pogosto namesto učitelja razrednega 

pouka poučuje glasbeni pedagog« (učitelj glasbene vzgoje)« se popolnoma strinja 26 

razrednih učiteljev ali 11,1 %, 63 razrednih učiteljev ali 26,9 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 56 razrednih učiteljev ali 23,5 %. Ugotovimo lahko, da se 

s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (89 

razrednih učiteljev ali 38,0 %).  

 

S trditvijo Z37 »Na naši šoli je premalo glasbenih interesnih dejavnosti« se popolnoma 

strinja 27 razrednih učiteljev ali 11,5 %, 58 razrednih učiteljev ali 24,8 % se s trditvijo 

strinja, neopredeljenih je 52 razrednih učiteljev ali 22,2 %. Ugotovimo lahko, da se s 

trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica razrednih učiteljev (85 razrednih 

učiteljev ali 36,3 %).  
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Iz rezultatov osmega sklopa trditev anketnega vprašalnika, v katerem smo zdruţili vse 

trditve, vezane na vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in glasbenih interesnih 

dejavnosti, lahko povzamemo, da so anketirani razredni učitelji pri vprašanjih, ali je 

predmet glasbena vzgoja v primerjavi z drugimi učnimi predmeti slabše vrednoten in ali 

bi moralo biti v prvem in drugem triletju več ur glasbene vzgoje, neopredeljeni. Prav tako 

se neopredeljenost razrednih učiteljev kaţe pri vprašanjih, ali v četrtem razredu glasbeno 

vzgojo pogosto namesto učitelja razrednega pouka poučuje glasbeni pedagog in ali je na 

šoli premalo glasbenih interesnih dejavnosti.  

 

Dosedanja glasbeno-umetnostna praksa ugotavlja, da so umetnostni predmeti slabše 

vrednoteni v primerjavi s predmeti, ki so pomembni za ekonomski in akademski uspeh 

(Eurydice, 2010). Navedeno stanje izpostavljamo kot problematiko in tudi posledico 

dejstva, da bodoči razredni učitelji pri svojem glasbenem poučevanju in usposabljanju 

pogosto niţje vrednotijo umetnostna področja, med katere sodi tudi glasbena vzgoja, saj 

dajejo prednost ostalim učnim predmetom, ki so glede na njihovo mnenje pomembnejši 

(Sicherl Kafol 2015). Poloţaj glasbene vzgoje in tudi drugih umetnostnih predmetov je 

glede na izsledke mednarodnih raziskav (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 

2010) v kurikulumu v primerjavi z drugimi predmetnimi področji relativno nizek. 

 

Ugotavljamo, da so glede navedene problematike (v prvem in drugem triletju bi moralo 

biti več ur glasbene vzgoje in več glasbenih interesnih dejavnosti na osnovni šoli, kjer 

poučujejo) razredni učitelji neopredeljeni, kar dokazuje, da se jim poloţaj glasbene 

vzgoje v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti ne zdi boljši ali slabši.  

 

V Tabeli 8.9 so predstavljeni odgovori razrednih učiteljev, vezani na pogostost uporabe 

navedenih glasbenih metod pri poučevanju glasbene vzgoje. Prikazane so osnovne 

frekvence in odstotki. 
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Tabela 7.12: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na pogostost uporabe glasbenih metod pri poučevanju glasbene vzgoje 

TRDITVE   

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Nmiss 

 

Skupaj 
GLASBENE METODE  

 

Z59_ Demonstracija ritmične 

izreke. 

f 29 22 30 97 50 6 234 

f % 12,3 9,4 12,8 41,5 21,4 2,6 100 

 

Z60_ Doţivljajsko poslušanje. 

f 29 23 30 98 46 8 234 

f % 12,4 9,8 12,8 41,9 19,7 3,4 100 

 

Z61_ Delo z grafičnim/notnim 

zapisom. 

f 29 37 70 68 22 8 234 

f % 12,4 15,8 29,9 29,1 9,4 3,4 100 

 

Z62_ Petje s posnemanjem 

(imitacijo). 

f 28 26 25 88 60 7 234 

f % 12,0 11,1 10,7 37,6 25,6 3,0 100 

 

Z63_ Analitično poslušanje. 

f 27 37 57 90 15 8 234 

f % 11,5 15,8 24,4 38,5 6,4 3,4 100 

 

Z64_ Pevsko izmišljanje na 

dano besedilo. 

f 29 50 83 55 9 8 234 

f % 12,4 21,4 35,5 23,5 3,8 3,4 100 

 

Z65_ Posnemanje igranja na 

otroška glasbila. 

f 23 34 39 110 21 7 234 

f % 9,8 14,5 16,7 47,0 9,0 3 100 

 

Z66_Poustvarjalno igranje 

inštrumentalnih vsebin. 

f 25 36 59 86 21 7 234 

f % 10,6 15,4 25,2 36,8 9,0 3 100 

 

Z67_Gibalno/likovno/besedno  

ustvarjanje ob glasbi. 

f 18 31 27 97 53 8 234 

f % 7,8 13,2 11,5 41,5 22,6 3,4 100 

 

 

Legenda:  

1 – nikoli 

2 – občasno 

3 – redko  

4 – pogosto 

5 – zelo pogosto 

 

Glasbeno metodo Z59 »Demonstracija ritmične izreke« zelo pogosto uporablja 50 

razrednih učiteljev ali 21,4 %, pogosto jo uporablja 97 razrednih učiteljev ali 41,5 %, 

redko jo uporablja 30 razrednih učiteljev ali 12,8 %, občasno jo uporablja 22 razrednih 

učiteljev ali 9,4 %, nikoli pa je ne uporablja 29 razrednih učiteljev ali 12,3 %. 
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Glasbeno metodo Z60 »Doţivljajsko poslušanje« zelo pogosto uporablja 46 razrednih 

učiteljev ali 19,7 %, pogosto jo uporablja 98 razrednih učiteljev ali 41,9 %, redko jo 

uporablja 30 razrednih učiteljev ali 12,8 %, občasno 23 razrednih učiteljev ali 9,8 %, 

nikoli je ne uporablja 29 razrednih učiteljev ali 12,4 %. 

 

Glasbeno metodo Z61 »Delo z grafičnim/notnim zapisom« zelo pogosto uporablja 22 

razrednih učiteljev ali 9,4 %, pogosto jo uporablja 68 razrednih učiteljev ali 29,1 %, 

redko jo uporablja 70 razrednih učiteljev ali 29,9 %, občasno 37 razrednih učiteljev ali 

15,8 %, nikoli je ne uporablja 29 razrednih učiteljev ali 12,4 %. 

 

Glasbeno metodo Z62 »Petje s posnemanjem (imitacijo)« zelo pogosto uporablja 60 

razrednih učiteljev ali 25,6 %, pogosto jo uporablja 88 razrednih učiteljev ali 37,6 %, 

redko jo uporablja 25 razrednih učiteljev ali 10,7 %, občasno 26 razrednih učiteljev ali 

11,1 %, nikoli je ne uporablja 28 razrednih učiteljev ali 12,0 %. 

 

Glasbeno metodo Z63 »Analitično poslušanje« zelo pogosto uporablja 15 razrednih 

učiteljev ali 6,4 %, pogosto jo uporablja 90 razrednih učiteljev ali 38,5 %, redko jo 

uporablja 57 razrednih učiteljev ali 24,4 %, občasno 37 razrednih učiteljev ali 15,8 %, 

nikoli je ne uporablja 27 razrednih učiteljev ali 11,5 %. 

 

Glasbeno metodo Z64 »Pevsko izmišljanje na dano besedilo« zelo pogosto uporablja 9 

razrednih učiteljev ali 3,8 %, pogosto jo uporablja 55 razrednih učiteljev ali 23,5 %, 

redko jo uporablja kar 83 razrednih učiteljev ali 35,5 %, občasno 50 razrednih učiteljev 

ali 22,4 %, nikoli je ne uporablja 29 razrednih učiteljev ali 12,4 %. 

 

Glasbeno metodo Z65 »Posnemanje igranja na otroška glasbila« zelo pogosto uporablja 

21 razrednih učiteljev ali 9,0 %, pogosto jo uporablja 110 razrednih učiteljev ali 47,0 %, 

redko jo uporablja 39 razrednih učiteljev ali 16,7 %, občasno 34 razrednih učiteljev ali 

14,5 %, nikoli je ne uporablja 23 razrednih učiteljev ali 7,8 %.  
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Glasbeno metodo poučevanja Z66 »Poustvarjalno igranje inštrumentalnih vsebin« zelo 

pogosto uporablja 21 razrednih učiteljev ali 9,0 %, pogosto jo uporablja 86 razrednih  

učiteljev ali 36,8 %, redko jo uporablja kar 59 razrednih učiteljev ali 25,2 %, občasno 36 

razrednih učiteljev ali 15,4 %, nikoli je ne uporablja 25 razrednih učiteljev ali 10,6 %. 

 

Glasbeno metodo poučevanja Z67 »Gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi« zelo 

pogosto uporablja 53 razrednih učiteljev ali 22,6 %, pogosto jo uporablja 97 razrednih 

učiteljev ali 41,5 %, redko jo uporablja kar 27 razrednih učiteljev ali 11,5 %, občasno 31 

razrednih učiteljev ali 13,2 %, nikoli je ne uporablja 18 razrednih učiteljev ali 7,8 %. 

 

Ugotavljamo, da razredni učitelji pri poučevanju glasbene vzgoje pogosteje uporabljajo 

sledeče glasbene metode: demonstracija ritmične izreke, doţivljajsko poslušanje, petje s 

posnemanjem, posnemanje igranja na otroške glasbila in gibalno/likono/besedno 

ustvarjanje ob glasbi, bolj redko uporabljajo pevsko izmišljanje na dano besedilo.   

 

V Tabeli 8.10 so predstavljeni odgovori razrednih učiteljev, vezani na pogostost uporabe 

navedenih učnih oblik pri poučevanju glasbene vzgoje. Prikazane so osnovne frekvence 

in odstotki. 

 

Tabela 7.13: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s trditvami, 

vezanimi na pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju glasbene vzgoje 

TRDITVE   

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Nmiss 

 

Skupaj 
UČNE OBLIKE 

 

Z68_ individualna/skupna 

f 22 33 43 94 36 6 234 

f % 9,4 14,1 18,4 40,2 15,4 2,6 100 

 

Z69_ frontalna 

f 24 35 42 90 34 9 234 

f % 10,3 15,0 17,9 38,5 14,5 3,8 100 

 

Z70_ delo v dvojicah 

f 24 53 68 71 10 8 234 

f % 10,3 22,6 29,1 30,3 4,3 3,4 100 

 

Z71_ skupinska 

f 16 34 30 92 54 8 234 

f % 6,8 14,5 12,8 39,3 23,1 3,4 100 
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Individualno/skupno učno obliko (Z68) zelo pogosto uporablja 36 razrednih učiteljev ali 

15,4 %, pogosto jo uporablja 94 razrednih učiteljev ali 40,2 %, redko jo uporablja 43 

razrednih učiteljev ali 18,4 %, občasno 33 razrednih učiteljev ali 14,1 %, nikoli je ne 

uporablja 22 razrednih učiteljev ali 9,4 %. 

 

Frontalno učno obliko (Z69) zelo pogosto uporablja 34 razrednih učiteljev ali 14,5 %, 

pogosto jo uporablja 90 razrednih učiteljev ali 38,5 %, redko jo uporablja 42 razrednih 

učiteljev ali 17,9 %, občasno 35 razrednih učiteljev ali 15,0 %, nikoli je ne uporablja 24 

razrednih učiteljev ali 10,3 %. 

 

Učno obliko delo v dvojicah (Z70) zelo pogosto uporablja le 10 razrednih učiteljev ali 

4,3%, pogosto jo uporablja 71 razrednih učiteljev ali 30,3 %, redko jo uporablja 68 

razrednih učiteljev ali 29,1 %, občasno 53 razrednih učiteljev ali 22,6 %, nikoli je ne 

uporablja 24 razrednih učiteljev ali 10,3 %. 

 

Skupinsko učno obliko (Z71) zelo pogosto uporablja 54 razrednih učiteljev ali 23,1 %, 

pogosto jo uporablja 92 razrednih učiteljev ali 39,3 %, redko jo uporablja 30 razrednih 

učiteljev ali 12,8 %, občasno 34 razrednih učiteljev ali 14,5 %, nikoli je ne uporablja 16 

razrednih učiteljev ali 6,8 %. 

 

Ugotavljamo, da razredni učitelji pri poučevanju glasbene vzgoje pogosto uporabljajo 

sledeče učne oblike: individualna/skupna, frontalna in skupinska, neopredeljeni pa so 

glede uporabe učne oblike delo v dvojicah. 

 

V Tabeli 8.11 so predstavljeni odgovori razrednih učiteljev, vezani na pogostost uporabe 

posameznih glasbenih dejavnosti v okviru pouka glasbene vzgoje. Prikazane so osnovne 

frekvence in odstotki. 
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Tabela 7.14: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja razrednih učiteljev s 

trditvami, vezanimi na pogostost uporabe posameznih glasbenih dejavnosti pri poučevanju 

glasbene vzgoje 

TRDITVE   

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Nmiss 

 

Skupaj 
GLASBENE 

DEJAVNOSTI 

 

Z72_Poslušanje 

f 19 22 20 101 66 6 234 

f % 8,1 9,4 8,5 43,2 28,2 2,6 100 

 

Z73_Petje in ritmična 

izreka 

f 19 24 23 101 61 6 234 

f % 8,1 10,3 9,8 43,2 26,0 2,6 100 

 

Z74_ Igranje na glasbila 

f 18 30 57 99 24 6 234 

f % 7,7 12,8 24,3 42,3 10,3 2,6 100 

 

Z75_ Gibanje ob glasbi 

f 26 30 42 98 32 6 234 

f % 11,1 12,8 17,9 41,9 13,7 2,6 100 

 

Z76_ Ustvarjanje 

f 21 29 50 94 34 6 234 

f % 9,0 12,3 21,4 40,2 14,5 2,6 100 

 

Glasbeno dejavnost Z72 »poslušanje« zelo pogosto uporablja 66 razrednih učiteljev ali 

28,2 %, pogosto jo uporablja 101 razredni učitelj ali 43,2 %, redko jo uporablja 20 

razrednih učiteljev ali 8,5 %, občasno 22 razrednih učiteljev ali 9,4 %, nikoli je ne 

uporablja 19 razrednih učiteljev ali 8,1 %. 

 

Glasbeno dejavnost Z73 »petje in ritmična izreka« zelo pogosto uporablja 61 razrednih 

učiteljev ali 26,0 %, pogosto jo uporablja 101 razredni učitelj ali 43,2 %, redko jo 

uporablja 23 razrednih učiteljev ali 9,8 %, občasno 24 razrednih učiteljev ali 10,3 %, 

nikoli je ne uporablja 19 razrednih učiteljev ali 8,1 %. 

 

Glasbeno dejavnost Z74 »igranje na glasbila« zelo pogosto uporablja 24 razrednih 

učiteljev ali 10,3 %, pogosto jo uporablja 99 razrednih učiteljev ali 42,3 %, redko jo 

uporablja 57 razrednih učiteljev ali 24,3 %, občasno 30 razrednih učiteljev ali 12,8 %, 

nikoli je ne uporablja 18 razrednih učiteljev ali 7,7 %. 

 

Glasbeno dejavnost Z75 »gibanje ob glasbi« zelo pogosto uporablja 32 razrednih 

učiteljev ali 13,7 %, pogosto jo uporablja 98 razrednih učiteljev ali 41,9 %, redko jo 
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uporablja 42 razrednih učiteljev ali 17,9 %, občasno 30 razrednih učiteljev ali 12,8 %, 

nikoli je ne uporablja 26 razrednih učiteljev ali 11,1 %. 

 

Glasbeno dejavnost Z76 »ustvarjanje« zelo pogosto uporablja 34 razrednih učiteljev ali 

14,5 %, pogosto jo uporablja 94 razrednih učiteljev ali 40,2 %, redko jo uporablja 50 

razrednih učiteljev ali 21,4 %, občasno 29 razrednih učiteljev ali 12,3 %, nikoli je ne 

uporablja 21 razrednih učiteljev ali 9,0 %. 

Ugotavljamo, da razredni učitelji pri poučevanju glasbene vzgoje v različnih deleţih 

uporabljajo sledeče glasbene dejavnosti: posnemanje igranja na otroška glasbila, 

poustvarjalno igranje inštrumentalnih vsebin in gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob 

glasbi.  

 

Odgovori razrednih učiteljev so potrdili veliko naših domnev in nas hkrati velikokrat 

presenetili. Vsekakor so pokazatelji dejanskega stanja glede ozaveščenosti slovenskih 

razrednih učiteljev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok.  

 

Opisne statistike 

 

V Tabeli 8.12 so podane opisne statistike za trditve glasbene ozaveščenosti. Glede na 

koeficient asimetrije (KA) in koeficient sploščenosti (KS) (vrednosti bi morale biti med –

1 in 1) ter vrednosti testa Kolmogorov-Smirnov (statistična pomembnost instrumenta) 

podatki niso normalno porazdeljeni. Pregled histogramov kaţe, da so porazdelitve 

podatkov zelo različne, kar lahko pripisujemo neuspešnosti normalizacije podatkov s 

standardizacijo. 

 

Tabela 7.15: Opisne statistike spremenljivk anketnega vprašalnika za razredne učitelje 

 

SPREMENLJIVKE 
 

N 

 

Nmiss 

 

M 

 

Me 

 

Mo 

 

SD 

 

KA 

 

KS 

 

Min 

 

Max 

 

K-S 

 

K-S sig 

Z1 232 2 2,61 2,00 1 1,586 ,454 -1,402 1 5 ,247 ,000 

Z2 231 3 3,52 4,00 4 1,153 -,512 -,615 1 5 ,246 ,000 

Z3 231 3 3,77 4,00 5 1,300 -,739 -,701 1 5 ,221 ,000 

Z4 231 3 3,74 4,00 4 1,159 -,789 -,261 1 5 ,261 ,000 

Z5 231 3 4,18 4,00 5 ,968 -1,319 1,242 1 5 ,275 ,000 

Z6 231 3 3,25 3,00 4 1,171 -,173 -,854 1 5 ,171 ,000                               

 »se nadaljuje« 
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SPREMENLJIVKE 
 

N 

 

Nmiss 

 

M 

 

Me 

 

Mo 

 

SD 

 

KA 

 

KS 

 

Min 

 

Max 

 

K-S 

 

K-S sig 

Z7 231 3 4,03 4,00 4 1,050 -1,182 ,728 1 5 ,300 ,000 

Z8 230 4 3,90 4,00 4 ,968 -,701 -,151 1 5 ,265 ,000 

Z9 231 3 3,44 4,00 4 1,128 -,374 -,620 1 5 ,205 ,000 

Z10 231 3 3,59 4,00 4 1,212 -,512 -,788 1 5 ,231 ,000 

Z11 229 5 3,03 3,00 4 1,235 -,106 -1,014 1 5 ,189 ,000 

Z12 231 3 3,76 4,00 4 1,005 -,793 ,147 1 5 ,285 ,000 

Z13 230 4 3,50 4,00 4 1,192 -,556 -,608 1 5 ,248 ,000 

Z14 230 4 3,86 4,00 4 1,109 -,943 ,112 1 5 ,280 ,000 

Z15 231 3 4,02 4,00 5 1,221 -1,082 -,010 1 5 ,278 ,000 

Z16 229 5 3,67 4,00 4 1,122 -,822 -,137 1 5 ,301 ,000 

Z17 228 6 2,79 3,00 2 1,154 ,203 -,805 1 5 ,213 ,000 

Z18 229 5 3,90 4,00 5 1,246 -,887 -,447 1 5 ,244 ,000 

Z19 228 6 4,03 4,00 5 1,196 -1,166 ,262 1 5 ,265 ,000 

Z20 229 5 3,92 4,00 4 1,160 -1,123 ,348 1 5 ,310 ,000 

Z21 229 5 3,96 4,00 4 1,165 -1,173 ,432 1 5 ,310 ,000 

Z22 229 5 3,72 4,00 4 1,104 -,820 -,084 1 5 ,291 ,000 

Z23 229 5 3,56 4,00 4 1,159 -,607 -,550 1 5 ,272 ,000 

Z24 229 5 3,70 4,00 5 1,235 -,644 -,694 1 5 ,230 ,000 

Z25 230 4 3,43 4,00 4 1,134 -,459 -,686 1 5 ,248 ,000 

Z26 229 5 2,92 3,00 3 1,131 ,054 -,794 1 5 ,180 ,000 

Z27 228 6 3,70 4,00 4 1,087 -,870 ,084 1 5 ,303 ,000 

Z28 230 4 3,82 4,00 4 1,122 -,944 ,062 1 5 ,303 ,000 

Z29 230 4 3,23 3,00 4 1,252 -,242 -1,010 1 5 ,210 ,000 

Z30 230 4 3,80 4,00 4 1,070 -1,005 ,420 1 5 ,314 ,000 

Z31 232 2 3,83 4,00 4 1,196 -,942 -,181 1 5 ,298 ,000 

Z32 231 3 3,87 4,00 4 1,084 -1,021 ,289 1 5 ,316 ,000 

Z33 232 2 3,13 3,00 3 1,020 -,163 -,571 1 5 ,193 ,000 

Z34 232 2 3,57 4,00 4 1,042 -,775 ,018 1 5 ,293 ,000 

Z35 232 2 2,81 3,00 3 ,987 -,029 -,560 1 5 ,192 ,000 

»se nadaljuje« 
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SPREMENLJIVKE 
 

N 

 

Nmiss 

 

M 

 

Me 

 

Mo 

 

SD 

 

KA 

 

KS 

 

Min 

 

Max 

 

K-S 

 

K-S sig 

Z36 232 2 3,73 4,00 4 1,060 -,813 ,000 1 5 ,296 ,000 

Z37 232 2 2,97 3,00 2 1,206 ,097 -1,014 1 5 ,211 ,000 

Z38 232 2 3,60 4,00 4 1,064 -,642 -,352 1 5 ,288 ,000 

Z39 232 2 2,05 2,00 1 1,020 ,817 ,093 1 5 ,242 ,000 

Z40 231 3 3,02 3,00 3 1,159 ,076 -,828 1 5 ,178 ,000 

Z41 231 3 3,66 4,00 4 1,038 -,817 ,010 1 5 ,310 ,000 

Z42 232 2 3,62 4,00 4 1,204 -,517 -,876 1 5 ,236 ,000 

Z43 231 3 3,01 3,00 4 1,129 -,044 -,879 1 5 ,186 ,000 

Z44 231 3 3,59 4,00 4 1,083 -,812 -,084 1 5 ,308 ,000 

Z45 229 5 3,66 4,00 4 1,075 -,804 -,045 1 5 ,304 ,000 

Z46 229 5 3,55 4,00 4 1,171 -,745 -,367 1 5 ,301 ,000 

Z47 228 6 3,71 4,00 4 1,166 -,774 -,384 1 5 ,289 ,000 

Z48 229 5 3,94 4,00 4 1,144 -1,112 ,317 1 5 ,301 ,000 

Z49 229 5 3,76 4,00 4 1,123 -,937 ,035 1 5 ,316 ,000 

Z50 228 6 3,86 4,00 4 1,084 -1,108 ,486 1 5 ,344 ,000 

Z51 228 6 3,88 4,00 4 1,110 -1,108 ,431 1 5 ,330 ,000 

Z52 229 5 3,21 3,00 3 ,988 -,303 -,317 1 5 ,202 ,000 

Z53 229 5 3,54 4,00 4 1,194 -,682 -,485 1 5 ,274 ,000 

Z54 229 5 3,68 4,00 4 1,100 -,698 -,291 1 5 ,267 ,000 

Z55 228 6 3,31 3,00 4 1,108 -,308 -,588 1 5 ,196 ,000 

Z56 229 5 3,66 4,00 4 1,076 -,728 -,102 1 5 ,281 ,000 

Z57 229 5 3,55 4,00 4 1,065 -,638 -,264 1 5 ,281 ,000 

Z58 229 5 3,00 3,00 4 1,219 -,052 -1,004 1 5 ,175 ,000 

 

Z1 Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, drugo). 

Z2 Pri poučevanju glasbene vzgoje se počutim samozavesten/-a. 

Z3 Zelo rad/-a prepevam. 

Z4 Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 

Z5 Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom za glasbeno vzgojo. 

Z6 Izven delovnega časa redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali 

pevskega zbora, opera, baletna predstava). 

Z7 Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna čustva do glasbe. 

Z8 Priprave za glasbeno vzgojo pišem vestno in aţurno. 

Z9 Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente. 

Z10 Pri pouku glasbene vzgoje pogosto uporabljam didaktična gradiva (učbenik, delovni zvezek). 
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Z11 Z učitelji, ki poučujejo v drugih oddelkih, skupaj načrtujemo pouk glasbene vzgoje. 

Z12 Učenci v mojem razredu so zelo motivirani za pouk glasbene vzgoje. 

Z13 Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve. 

Z14 Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse glasbene dejavnosti (petje in ritmična izreka, 

igranje na glasbila, poslušanje, gibanje/ples, ustvarjanje). 

Z15 Zelo rad/-a poslušam glasbo. 

Z16 Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena znanja. 

Z17 Pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje pogosto sodelujem s predmetnim učiteljem glasbene 

vzgoje na šoli kot »notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene vzgoje. 

Z18 Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. 

Z19 Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri svojih učencih. 

Z20 Menim, da učencem pri poučevanju glasbene vzgoje omogočam pridobivanje glasbenih znanj. 

Z21 Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti, 

spretnosti in znanj. 

Z22 Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet glasbena vzgoja. 

Z23 Čutim se dovolj strokovno usposobljenega/-o za poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji 

osnovne šole. 

Z24 Zelo rad/-a plešem. 

Z25 Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih predmetnih področjih. 

Z26 Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na področju glasbene vzgoje. 

Z27 Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravim. 

Z28 Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev za glasbo. 

Z29 Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih glasbenih prireditvah. 

Z30 V okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučim spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do 

drugih. 

Z31 Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. 

Z32 Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati sodobne tehnike 

načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje učencev. 

Z33 Najraje poslušam zabavno glasbo. 

Z34 Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem neprimerni improvizaciji in rutinskemu delu. 

Z35 Z razredom, ki ga poučujem, redno obiskujemo različne glasbene prireditve. 

Z36 Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na učenčev celostni razvoj. 

Z37 Na naši šoli je premalo glasbenih interesnih dejavnosti. 

Z38 Moje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na kakovostno 

uresničevanje ciljev glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo. 

Z39 Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas. 

Z40 V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene vzgoje. 

Z41 Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in aktivne oblike ter glasbene metode 

poučevanja. 

Z42 Poslušam vse zvrsti glasbe. 

Z43 Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi učnimi predmeti slabše vrednoten. 

Z44 O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja. 

Z45 Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami 

pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja. 

Z46 Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev izven šole. 

Z47 Pri učenju nove pesmi uporabljam avdio tehnologijo, zgoščenke, posnetke. 

Z48 Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na pozitiven odnos učencev do 

glasbe. 

Z49 Pri učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja. 

Z50 Učenci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo glasbene izkušnje in znanja. 

Z51 Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in učencem. 

Z52 Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 

Z53 Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo. 

Z54 Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov. 

Z55 Pred petjem se z učenci vedno upojemo. 

Z56 V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno tehnologijo in nove pristope poučevanja. 
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Z57 Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in s kulturno-

umetniškimi ustanovami. 

Z58 V četrtem razredu glasbeno vzgojo pogosto namesto učitelja razrednega pouka poučuje glasbeni 

pedagog (učitelj glasbene vzgoje). 

 

Legenda: 

                 Min – minimalna vrednost 

                 Max – maksimalna vrednost 

                 M – aritmetična sredina 

                 Me – mediana   

                 Mo – modus 

                 SD – standardni odklon 

                 KA – koeficient asimetrije 

                 KS – koeficient sploščenosti 

                 K-Sz – test normalnosti porazdelitve Kolmogorov-Smirnov 

 

Iz Tabele 8.12 lahko razberemo, da trditev v anketnem vprašalniku niso ovrednotili vsi 

anketirani razredni učitelji. Minimalna vrednost izbranega odgovora je bila pri vseh ena 

(1), najvišja vrednost pa pet (5). Najvišja srednja vrednost je zastopana pri trditvi Z5 »Pri 

pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom za glasbeno vzgojo« in 

znaša 4,18, kar pomeni, da se razredni učitelji pri pripravi na glasbeni pouk opirajo na 

učni načrt za glasbeno vzgojo. 

 

Povprečno najniţja srednja vrednost je pri odgovorih na trditev Z39 »Glasbo poslušam le, 

kadar mi je dolgčas« in znaša 2,05, kar pomeni, da razredni učitelji glasbe ne poslušajo 

le, kadar jim je dolgčas, ampak jo poslušajo z zanimanjem in zaradi lastnega interesa. 

Slednje je eden izmed kazalnikov višje stopnje glasbene ozaveščenosti razrednih 

učiteljev.  

 

Razpršenost odgovorov, ki jo kaţe standardni odklon, je bila največja pri spremenljivki 

Z1 »Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, drugo)« 

(SD 1,586) in najmanjša pri spremenljivkah Z5 »Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si 

pomagam z učnim načrtom za glasbeno vzgojo« (SD 0,968) in Z8 »Priprave za glasbeno 

vzgojo pišem vestno in aţurno« (SD 0,968). Koeficienti asimetrije v večini spremenljivk 

bolj ali manj kaţejo asimetrijo v levo, razen pri spremenljivkah Z1 »Izven delovnega časa 

sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, drugo)« (KA 0,454), Z17 »Pri 

načrtovanju pouka glasbene vzgoje pogosto sodelujem s predmetnim učiteljem glasbene 

vzgoje na šoli kot »notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene  
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vzgoje« (KA 0,203), Z26 »Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik 

izpopolnjevanja na področju glasbe« (KA 0,054), Z37 »Na naši šoli je premalo glasbenih 

interesnih dejavnosti« (KA 0,097), Z39 »Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« (KA 

0,817) in Z40 »V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene vzgoje« (KA 

0,076), ki so asimetrične v desno. Normalno ni razporejena nobena izmed spremenljivk. 

  

Koeficienti sploščenosti kaţejo najbolj koničasto porazdelitev odgovorov pri 

spremenljivki Z7 »Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna čustva 

do glasbe« (KS 0,728), najbolj sploščeno porazdelitev pa pri spremenljivki Z5 »Pri 

pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom za glasbeno vzgojo« (KS 

-1,319). 

  

Ugotavljanje zanesljivosti  

 

Konstruktno veljavnost lestvice smo ugotavljali s faktorsko analizo, kar je razvidno iz 

naslednjega poglavja. Pred izdelavo analize smo z metodo notranje konsistentnosti 

ocenjevalne lestvice preverili merske značilnosti. Za prikaz merske statistike smo 

izračunali koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki kaţe na izjemno visoko stopnjo 

konsistentnosti uporabljenega vprašalnika  (Tabela 8.13). 

 

Tabela 7.16: Koeficient zanesljivosti anketnega vprašalnika za razredne učitelje 

 

 

Koeficient Cronbach alfa 

 

N 

,987 50 

 

Vrednost koeficienta Cronbach  alfa je odlična, zato je tudi anketni vprašalnik za 

razredne učitelje zanesljiv. V Tabeli 8.14 najbolj pomemben podatek predstavlja 

informacija v zadnjem stolpcu, ki nam pove, koliko in kako se koeficient Cronbach alfa 

spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. V tem primeru izbris 

nobene izmed spremenljivk ne zviša vrednosti koeficienta Cronbach alfe, zato vse 

spremenljivke predstavljajo zanesljiv anketni vprašalnik.  
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Tabela 7.17: Celotna statistika vseh vključenih spremenljivk 

TRDITVE 
Srednje 

vrednosti, če je 

trditev izbrisana 

Variance, če je 

trditev izbrisana 

Popravljena 

postavka/seštevek 

korelacije 

Koeficient 

Cronbach alfa, če je 

trditev izbrisana 

Z2 175,87 1896,452 ,679 ,986 

Z3 175,66 1871,287 ,817 ,986 

Z5 175,66 1894,835 ,676 ,987 

Z6 175,19 1918,296 ,538 ,987 

Z7 176,14 1889,460 ,737 ,986 

Z9 175,36 1888,502 ,816 ,986 

Z12 175,95 1890,364 ,744 ,986 

Z13 175,64 1893,676 ,800 ,986 

Z14 175,89 1883,293 ,772 ,986 

Z15 175,54 1882,372 ,838 ,986 

Z16 175,38 1870,274 ,872 ,986 

Z18 175,72 1886,137 ,802 ,986 

Z19 175,50 1870,411 ,870 ,986 

Z20 175,35 1871,758 ,891 ,986 

Z21 175,44 1873,375 ,903 ,986 

Z22 175,42 1876,142 ,869 ,986 

Z23 175,66 1880,329 ,870 ,986 

Z24 175,80 1886,581 ,775 ,986 

Z25 175,68 1877,485 ,801 ,986 

Z26 175,96 1893,214 ,723 ,986 

Z27 176,46 1906,954 ,573 ,987 

Z28 175,68 1890,631 ,774 ,986 

Z29 175,57 1875,561 ,902 ,986 

Z30 176,16 1891,740 ,659 ,987 

Z31 175,57 1883,232 ,855 ,986 

Z32 175,55 1872,258 ,871 ,986 

Z33 175,50 1893,594 ,740 ,986 

Z34 176,23 1911,194 ,587 ,987 

Z35 175,79 1907,648 ,614 ,987 

Z36 176,59 1915,107 ,572 ,987 

Z37 175,65 1895,656 ,737 ,986 

Z38 176,41 1917,407 ,441 ,987 

Z40 175,79 1887,296 ,823 ,986 

Z41 176,35 1901,928 ,612 ,987 

Z42 175,72 1883,977 ,880 ,986 

Z43 175,76 1879,882 ,795 ,986 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE 
Srednje 

vrednosti, če je 

trditev izbrisana 

Variance, če je 

trditev izbrisana 

Popravljena 

postavka/seštevek 

korelacije 

Koeficient 

Cronbach alfa, če je 

trditev izbrisana 

Z44 176,35 1908,781 ,559 ,987 

Z45 175,80 1881,736 ,862 ,986 

Z46 175,73 1883,614 ,857 ,986 

Z47 175,80 1882,299 ,796 ,986 

Z48 175,43 1875,748 ,888 ,986 

Z49 175,62 1884,161 ,819 ,986 

Z50 175,51 1880,937 ,887 ,986 

Z51 175,49 1880,195 ,872 ,986 

Z52 176,15 1903,320 ,706 ,986 

Z53 175,86 1884,002 ,773 ,986 

Z54 175,70 1886,353 ,805 ,986 

Z55 176,08 1893,858 ,736 ,986 

Z56 175,70 1889,095 ,798 ,986 

Z57 175,83 1892,369 ,773 ,986 

 

Tabela 7.18: Statistika lestvice 

M Varianca Standardni odklon N 

179,36 1966,034 44,340 50 

 

Tabela 8.15 prikazuje statistiko lestvice. Skupno povprečje glasbene ozaveščenosti 

razrednih učiteljev je 3,59 (trditve so v povprečju ocenjene z oceno 4) s standardnim 

odklonom 0,887. 

 

Analiza povezanosti spremenljivk in statistično značilnih razlik  

 

Povezanost spremenljivk smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Zaradi 

obširnosti trditev je tabela razdeljena na tri dele. 

 

Pri pregledu povezanosti spremenljivk v korelacijskih matrikah (Priloge 11a, 11b in 11c) 

ugotavljamo, da so nekatere spremenljivke iz sklopa trditev o glasbeni ozaveščenosti 

razrednih učiteljev slabo povezane z več ostalimi: spremenljivki Z10 »Pri pouku glasbene 

vzgoje pogosto uporabljam didaktična gradiva (učbenik, delovni zvezek)« in Z39 

»Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« sta slabo povezani z večino ostalih:  
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Z1 »Izven delovnega časa sem glasbeno akiven/-a (npr: pevski zbor, orkester, drugo), Z8 

»Priprave za glasbeno vzgojo pišem vestno in aţurno«, Z11 »Z učitelji, ki poučujejo v 

drugih oddelkih skupaj načrtujemo pouk glasbene vzgoje«, Z17 »Pri načrtovanju pouka 

glasbene vzgoje pogosto sodelujem s predmetnim učiteljem glasbene vzgoje na šoli kot 

»notranjim« svetovalcem, usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene vzgoje«, Z47 »Pri 

učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja« in Z58 »V četrtem razredu glasbeno 

vzgojo pogosto namesto učitelja razrednega pouka poučuje glasbeni pedagog«, zato smo 

navedene spremenljivke z namenom ustrezne veljavnosti anketnega vprašalnika izločili iz 

nadaljnje analize glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev. 

 

Z Bartlettovim testom sferičnosti smo preverili ustreznost spremenljivk za nadaljnjo 

izvedbo faktorske analize. Če navedeni test kaţe statistično značilne razlike pri stopnji 

značilnosti 0,000, to pomeni, da spremenljivke niso medsebojno neodvisne in je nadaljnja 

analiza vplivov smiselna. V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato smo opravili  

faktorsko analizo. 

 

Primernost vzorca smo preverili tudi z mero vzorčne ustreznosti Kaiser-Meyer-Olkin (v 

nadaljevanju KMO), ki meri deleţ skupne variance v uporabljenem sistemu spremenljivk. 

Da bi lahko govorili o dobri povezanosti, mora biti vrednost KMO 0,80 ali več. V našem 

primeru je vrednost KMO 0,969 in je zato faktorska analiza upravičena, vzorec pa 

primeren za nadaljnjo obdelavo (Tabela 8.16). 

 

Tabela 7.19: KMO in Bartlettov test sferičnosti anketnega vprašalnika za razredne učitelje 

 

test Kaiser-Meyer-Olkin ,969 

 

Bartlettov test 
HI-kvadrat 12697,891 

razlika 1225 

signifikanca ,000 
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Faktorska analiza  

 

Posamezna komunaliteta v stolpcu vrednosti komunalitet je deleţ variance merjene 

spremenljivke. Vrednosti vseh komunalitet kaţejo količino variance, ki jo določena 

spremenljivka deli z estrahiranimi dejavniki. Zato komunaliteta posamezne spremenljivke 

naj ne bi bila manjša od 0,50.  

 

Iz Tabele 8.17 je razvidno, da so komunalite višje od 0,40, torej vse spremenljivke 

pojasnjujejo dovolj velik deleţ variabilnosti odvisne spremenljivke in na osnovi tega 

kriterija nobene izmed naštetih ni potrebno izločiti. 

Tabela 7.20: Vrednosti komunalitet izbranih trditev anketnega vprašalnika za razredne učitelje 

 

Trditve 
Vrednosti 

komunalitet 

Pri poučevanju glasbene vzgoje se počutim samozavesten/-a. ,696 

Zelo rad/-a prepevam. ,849 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. ,741 

Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom za  

glasbeno vzgojo. 

,682 

Izven delovnega časa redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava). 

,688 

Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna čustva do 

glasbe. 

,734 

Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente. ,692 

Učenci v mojem razredu so zelo motivirani za pouk glasbene vzgoje. ,721 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve. ,697 

Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse glasbene dejavnosti (petje  

in ritmična izreka, igranje na glasbila, poslušanje, gibanje/ples, ustvarjanje). 

,785 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. ,860 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena znanja. ,709 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. ,855 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojih učencih. 

,888 

Menim, da učencem pri glasbenem poučevanju omogočam pridobivanje 

glasbenih znanj. 

,891 

                  »se nadaljuje« 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
162 

 

 

Trditve 
Vrednosti 

komunalitet 

Kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj učenčevih glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj. 

,865 

Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet glasbena vzgoja. ,838 

Čutim se dovolj strokovno usposobljenega/-o za poučevanje glasbene vzgoje 

na razredni stopnji osnovne šole. 

,725 

Zelo rad/-a plešem. ,721 

Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih predmetnih 

področjih. 

,755 

Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na področju 

glasbene vzgoje. 

,726 

Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravim. ,818 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev za glasbo. ,892 

Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih glasbenih prireditvah. ,729 

V okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih. 

,826 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,862 

Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati sodobne 

tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje učencev. 

,763 

Najraje poslušam zabavno glasbo. ,497 

Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem neprimerni improvizaciji in 

rutinskemu delu. 

,667 

Z razredom, ki ga poučujem, redno obiskujemo različne glasbene prireditve. ,664 

Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na učenčev celostni 

razvoj. 

,715 

Na naši šoli je premalo glasbenih interesnih dejavnosti. ,517 

Moje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na 

kakovostno uresničevanje ciljev glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem 

načrtu za glasbeno vzgojo. 

,723 

V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene vzgoje. ,727 

Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in aktivne oblike ter 

glasbene metode poučevanja. 

,832 

Poslušam vse zvrsti glasbe. ,685 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi učnimi predmeti slabše 

vrednoten. 

,663 

O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja. ,801 

»se nadaljuje« 
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Trditve 
Vrednosti 

komunalitet 

Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi 

ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja. 

,777 

Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev izven šole. ,770 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na pozitiven 

odnos učencev do glasbe. 

,885 

Pri učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja. ,799 

Učenci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo glasbene 

izkušnje in znanja. 

,871 

Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in učencem. ,865 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje. 

,663 

Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo. ,761 

Pred petjem se z učenci vedno upojemo. ,674 

Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov. ,735 

V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno tehnologijo in nove pristope 

poučevanja. 

,762 

Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi 

umetniki in s kulturno-umetniškimi ustanovami. 

,659 

 

 

Oblikovanih je bilo šest faktorjev glasbene ozaveščenosti, ki skupaj pojasnjujejo 75,4 % 

celotne variabilnosti. Pojasnjene variance: prvi faktor pojasni 61,6 % variabilnosti, drugi 

faktor 3,9 %, tretji faktor 3,0 %, četrti faktor 2,5 %, peti faktor 2,4 % in šesti faktor 2,0 % 

variabilnosti, na osnovi česar lahko zaključimo, da je vprašalnik veljaven. 

 

V Tabeli 8.18 so predstavljene faktorske uteţi, katerih višina predstavlja pomembnost 

vsake posamezne spremenljivke oziroma trditve v faktorju. Višja kot je uteţ, 

pomembnejša je spremenljivka za faktor – glasbeno ozaveščenost. Za razjasnitev 

strukture faktorskih uteţi smo uporabili varimax rotacijo. 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
164 

Tabela 7.21: Faktorske uteţi anketnega vprašalnika za razredne učitelje po pravokotni varimax 

rotaciji 

TRDIVE 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 

Pri učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja. ,781 ,253 ,150 ,152 ,224 ,173 

Učenci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih 

delavnicah pridobijo glasbene izkušnje in znanja. 
,752 ,374 ,234 ,228 ,155 ,185 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje 

lahko pozitivno vplivam na odnos učencev do glasbe. 
,749 ,379 ,205 ,307 ,111 ,178 

Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev 

izven šole. 
,749 ,215 ,084 ,151 ,288 ,223 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. ,747 ,142 ,325 ,335 ,118 ,225 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,737 ,120 ,280 ,240 ,179 ,369 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. ,731 ,143 ,413 ,252 ,148 ,209 

Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in 

učencem. 
,726 ,441 ,199 ,245 ,161 ,134 

O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja. ,685 ,272 ,258 ,167 ,242 ,324 

Zelo rad/-a plešem. ,656 ,109 ,315 ,204 ,323 ,185 

Menim, da učencem pri poučevanju glasbene vzgoje 

omogočam pridobivanje glasbenih znanj. 
,650 ,293 ,505 ,265 ,200 ,133 

Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse 

glasbene dejavnosti (petje in ritmična izreka, igranje na 

glasbila, poslušanje, gibanje/ples, ustvarjanje). 

,643 ,283 ,281 ,431 ,107 ,125 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje 

lahko vplivam na priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja pri svojih učencih. 

,642 ,321 ,518 ,254 ,155 ,121 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev 

za glasbo. 
,631 ,292 ,527 ,208 ,241 ,171 

Poslušam vse zvrsti glasbe. ,616 ,243 ,196 ,250 ,176 ,339 

Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in 

pozitivna čustva do glasbe. 
,615 ,302 ,231 ,407 ,186 ,100 

Zelo rad/-a prepevam. ,613 ,072 ,204 ,593 ,161 ,220 

Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet 

glasbena vzgoja. 
,609 ,237 ,510 ,215 ,289 ,144 

Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki 

in kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo 

specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja. 

,602 ,312 ,337 ,211 ,182 ,356 

Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v 

stiku s priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi 

ustanovami. 

,595 ,350 ,118 ,222 ,223 ,263 

Kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj 

učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. 
,588 ,330 ,556 ,260 ,129 ,133 

»se nadaljuje« 
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TRDIVE 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim 

nova glasbena znanja. 
,571 ,185 ,459 ,235 ,159 ,239 

Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo. ,570 ,162 ,074 ,331 ,518 ,164 

Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in 

aktivne oblike ter glasbene metode poučevanja. 
,542 ,460 ,282 ,343 ,145 ,331 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene 

prireditve. 
,529 ,031 ,330 ,344 ,228 ,371 

Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven 

šolskih okvirov. 
,523 ,447 ,110 ,383 ,216 ,235 

Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev 

izven šole. 
,749 ,215 ,084 ,151 ,288 ,223 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. ,747 ,142 ,325 ,335 ,118 ,225 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,737 ,120 ,280 ,240 ,179 ,369 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. ,731 ,143 ,413 ,252 ,148 ,209 

Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in 

učencem. 
,726 ,441 ,199 ,245 ,161 ,134 

O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja. ,685 ,272 ,258 ,167 ,242 ,324 

Zelo rad/-a plešem. ,656 ,109 ,315 ,204 ,323 ,185 

Menim, da učencem pri poučevanju glasbene vzgoje 

omogočam pridobivanje glasbenih znanj. 
,650 ,293 ,505 ,265 ,200 ,133 

Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse 

glasbene dejavnosti (petje in ritmična izreka, igranje na 

glasbila, poslušanje, gibanje/ples, ustvarjanje). 

,643 ,283 ,281 ,431 ,107 ,125 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje 

lahko vplivam na priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja pri svojih učencih. 

,642 ,321 ,518 ,254 ,155 ,121 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev 

za glasbo. 
,631 ,292 ,527 ,208 ,241 ,171 

Poslušam vse zvrsti glasbe. ,616 ,243 ,196 ,250 ,176 ,339 

Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in 

pozitivna čustva do glasbe. 
,615 ,302 ,231 ,407 ,186 ,100 

Zelo rad/-a prepevam. ,613 ,072 ,204 ,593 ,161 ,220 

Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet 

glasbena vzgoja. 
,609 ,237 ,510 ,215 ,289 ,144 

Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki 

in kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo 

specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja. 

,602 ,312 ,337 ,211 ,182 ,356 

Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v 

stiku s priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi 

ustanovami. 

,595 ,350 ,118 ,222 ,223 ,263 

»se nadaljuje« 
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TRDIVE 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 

Kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj 

učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. 
,588 ,330 ,556 ,260 ,129 ,133 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim 

nova glasbena znanja. 
,571 ,185 ,459 ,235 ,159 ,239 

Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo. ,570 ,162 ,074 ,331 ,518 ,164 

Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in 

aktivne oblike ter glasbene metode poučevanja. 
,542 ,460 ,282 ,343 ,145 ,331 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene 

prireditve. 
,529 ,031 ,330 ,344 ,228 ,371 

Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven 

šolskih okvirov. 
,523 ,447 ,110 ,383 ,216 ,235 

Pred petjem se z učenci vedno upojemo. ,522 ,264 ,075 ,272 ,485 ,130 

Moje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja 

pomembno vplivajo na kakovostno uresničevanje ciljev 

glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo. 

,498 ,293 ,240 ,309 ,262 ,409 

Najraje poslušam zabavno glasbo. ,477 ,220 ,108 
-

,068 
,368 ,263 

Učenci v mojem razredu so zelo motivirani za pouk 

glasbene vzgoje. 
,460 ,411 ,296 ,455 ,133 ,169 

V okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučim 

spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih. 
,550 ,331 ,550 ,170 ,211 ,194 

Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z 

učnim načrtom za glasbeno vzgojo. 
,104 ,727 ,178 ,267 ,198 ,004 

Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora 

učitelj poznati sodobne tehnike načrtovanja, cilje 

učnega načrta in predznanje učencev. 

,441 ,656 ,236 ,136 ,065 ,243 

Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem 

neprimerni improvizaciji in rutinskemu delu. 
,314 ,690 ,187 ,006 ,182 ,156 

V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno 

tehnologijo in nove pristope poučevanja. 
,528 ,562 ,185 ,297 ,179 ,120 

Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravim. ,440 ,479 ,581 ,108 ,213 ,031 

Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi 

na drugih predmetnih področjih. 
,245 ,175 ,631 ,237 ,292 ,353 

Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na 

učenčev celostni razvoj. 
,294 ,428 ,497 ,256 ,077 ,357 

Čutim se dovolj strokovno usposobljenega/-o za 

poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne 

šole. 

,375 ,245 ,470 ,410 ,358 ,080 

»se nadaljuje« 
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TRDIVE 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 

Izven delovnega časa redno obiskujem različne 

glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali pevskega 

zbora, opera, baletna predstava). 

,419 ,123 ,195 ,547 ,195 ,350 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. ,314 ,448 ,123 ,638 ,136 ,035 

Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente. ,319 ,173 ,348 ,541 ,260 ,280 

Pri poučevanju glasbene vzgoje se počutim 

samozavesten/-a. 
,258 ,198 ,233 ,659 ,283 ,150 

Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik 

izpopolnjevanja na področju glasbene vzgoje. 
,043 ,156 ,441 ,227 ,644 ,200 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju 

kulturno-umetnostne vzgoje. 
,401 ,350 ,013 ,256 ,485 ,281 

Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih 

glasbenih prireditvah. 
,308 ,114 ,348 ,138 ,680 ,139 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi 

učnimi predmeti slabše vrednotena. 
,245 ,116 ,218 ,158 ,065 ,716 

Na naši šoli je premalo glasbenih interesnih dejavnosti. ,230 ,111 
-

,004 

-

,016 
,278 ,611 

V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur 

glasbene vzgoje. 
,183 ,067 ,207 ,286 ,326 ,677 

 

Rezultati faktorske analize  

 

Prvi faktor pozitivno korelira z enaintridesetimi spremenljivkami, ki poudarjajo 

učiteljevo vrednotenje glasbene vzgoje ter njegova stališča in odnos do nje, njegov 

interes za glasbo ter metode, ki jih pri poučevanju glasbe uporablja, in pojasnjuje kar 

61,6 % celotne variance.  

 

Prvi faktor torej poudarja učiteljeva stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje, ki 

vsebinsko najbolj pojasnjujejo glasbeno ozaveščenost razrednih učiteljev. Obenem prvi 

faktor izpostavlja njihov interes za glasbo, ki se kaţe v interesu za različne glasbene 

dejavnosti, ki jih razredni učitelji radi udejanjajo izven svojega delovnega časa 

(prepevanje, igranje na različne inštrumente, poslušanje glasbe, ples/gibanje ob glasbi); v 

pogostosti obiskovanja različnih glasbenih prireditev in odprtosti za timsko in 

sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov. V sklopu prvega faktorja so zajeta tudi 

učiteljeva stališča o pogostosti uporabe glasbenih metod pri poučevanju glasbene vzgoje.  
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Drugi faktor korelira s petimi spremenljivkami, ki poudarjajo učiteljevo načrtovanje in 

pripravo na pouk glasbene vzgoje in pojasnjuje 3,9 % celotne variance. Vanj so se 

uvrstile naslednje spremenljivke: Z5 »Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z 

učnim načrtom za glasbeno vzgojo«; Z27 »Na ure glasbene vzgoje se temeljito 

pripravim«; Z32 »Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati 

sodobne tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje učencev«; Z34 »Z 

upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem neprimerni improvizaciji in rutinskemu 

delu« in Z56 »V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno tehnologijo in nove pristope 

poučevanja«.  

 

Drugi faktor torej najbolj poudarja učiteljeva stališča o kakovostnem načrtovanju pouka 

glasbene vzgoje in ustrezne priprave na glasbeno poučevanje ob uporabi učnega načrta za 

glasbeno vzgojo in z upoštevanjem vsebin učnega načrta ter izvajanje glasbenega pouka z 

vključevanjem sodobne tehnologije in novih prisopov glasbenega poučevanja.  

 

Tretji faktor korelira s šestimi spremenljivkami, ki poudarjajo vlogo glasbene vzgoje in 

kakovostnega glasbenega pouka in pojasnjuje 3 % celotne variance. Vanj so se uvrstile 

naslednje spremenljivke: Z23 »Čutim se dovolj strokovno usposobljenega/-o za 

poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole«; Z25 »Glasbena vzgoja 

vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih predmetnih področjih« in Z36 

»Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na učenčev celostni razvoj«.  

 

Tretji faktor torej najbolj poudarja učiteljevo stališče o vlogi glasbene vzgoje za učno 

uspešnost učencev na drugih predmetnih področjih, o pomembnosti kakovostnega 

glasbenega pouka za učenčev celostni razvoj ter stališče o njihovi strokovno-didaktični 

usposobljenosti za poučevanje glasbene vzgoje.  

 

Četrti faktor korelira s štirimi spremenljivkami, ki poudarjajo učiteljevo samozavest in 

glasbeno znanje za uspešno poučevanje glasbene vzgoje in pojasnjuje 2,5 % celotne 

variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: Z2 »Pri poučevanju glasbene 

vzgoje se počutim samozavesten/-a«; Z4 »Poznam ljudske pesmi svojega kraja«; Z6 

»Izven delovnega časa redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. koncert 
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orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava) in Z9 »Zelo rad/-a igram na 

Orffove ali druge inštrumente«.  

 

Četrti faktor torej najbolj poudarja učiteljevo samozavest in glasbeno znanje, pomembno 

za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje, učiteljev interes za igranje na različne 

inštrumente in pogostost obiskovanja različnih glasbenih prireditev izven učiteljevega 

delovnega časa.  

 

Peti faktor korelira s štirimi spremenljivkami, ki poudarjajo učiteljevo informiranost, 

udejstvovanje, nastopanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne 

vzgoje ter pojasnjuje 2,4 % celotne variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: 

Z26 »Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na področju 

glasbene vzgoje«; Z29 »Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih glasbenih 

prireditvah«; Z35 »Z razredom, ki ga poučujem, redno obiskujemo različne glasbene 

prireditve« in Z52 »Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje«.  

 

Peti faktor torej najbolj poudarja informiranost učiteljev o programih na področju 

kulturno-umetnostne vzgoje, njihovo udeleţbo na glasbenih seminarjih in drugih oblikah 

glasbenega izpopolnjevanja, nastopanje z razredom na šolskih glasbenih prireditvah ter 

pogostost obiskovanja glasbenih prireditev z razredom, ki ga poučujejo.  

 

Šesti faktor korelira s tremi spremenljivkami, ki poudarjajo vrednotenje predmeta 

glasbena vzgoja in glasbenih interesnih dejavnosti in pojasnjuje 2 % celotne variance. 

Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: Z37 »Na naši šoli je premalo glasbenih 

interesnih dejavnosti«, Z40 »V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene 

vzgoje« in Z43 »Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi učnimi predmeti 

slabše vrednoten«.  

 

Šesti faktor torej najbolj poudarja učiteljevo vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in 

glasbenih interesnih dejavnosti ter stopnjo strinjanja s tem, ali bi moralo biti v prvem in 

drugem triletju osnovne šole več ur glasbene vzgoje, ali je predmet glasbena vzgoja v 
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primerjavi z drugimi učnimi predmeti enakovredno vrednoten in ali je na osnovni šoli, 

kjer razredni učitelj poučuje, premalo glasbenih interesnih dejavnosti.  

 

Interpretacija rezultatov faktorske analize  

 

Na podlagi spremenljivk prvega faktorja, ki merijo učiteljevo vrednotenje glasbene 

vzgoje, njegova stališča in odnos do nje, njegov interes za glasbeno vzgojo ter 

pristope/metode poučevanja glasbene vzgoje, ki jih uporablja, ugotavljamo močne 

faktorske uteţi pri spremenljivki Z3 (0,849), ki poudarja učiteljevo intenzivno 

vključevanje petja pri glasbenem poučevanju. V zvezi s tem razredni učitelj iz lastne 

motiviranosti za petje svojim učencem dober predstavlja učni model za različne glasbene 

dejavnosti izvajanja, ki vključujejo petje, in obenem pogosteje uporablja specifične 

glasbene metode izvajanja (npr. pevska demonstracija, petje s posnemanjem, petje s 

pripevanjem, petje s solmizacijskimi zlogi). Poleg navedenega razredni učitelj pri učencih 

vzbudi višjo pozornost in interes za različne pevske dejavnosti pri glasbenem pouku. 

Sledi spremenljivka Z12 (0,721), ki poudarja učiteljevo stališče o motiviranosti učencev 

pri pouku glasbene vzgoje, in spremenljivka Z19 (0,888), ki poudarja stališče, da razredni 

učitelj z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje vpliva na večjo priljubljenost 

predmeta glasbena vzgoja pri učencih. Nekatere druge raziskave (Jaušovec, 1986; Oblak, 

1987) prav tako opozarjajo na pomen pozitivnega odnosa učiteljev do poučevanja 

glasbene vzgoje, saj so ti »vedno zaznani v vlogi modelov in v tem smislu sooblikujejo 

motivacijsko naravnanost učencev za glasbeni pouk in glasbo na splošno« (Rotar Pance, 

1999/a, str. 39).  

 

Močne faktorske uteţi smo ugotovili pri spremenljivkah Z15 (0,860), ki poudarja 

učiteljev interes za poslušanje glasbe; Z18 (0,855), ki poudarja učiteljeva pozitivna 

občutja ob poslušanju glasbe; Z16 (0,709), ki poudarja stališče, da lahko obiskovanje 

glasbenih prireditev omogoča pridobivanje novih glasbenih znanj, in Z13 (0,697), ki 

poudarja učiteljev interes po bolj pogostem obiskovanju glasbenih prireditev. Učitelji, ki 

se redno glasbeno udejstvujejo izven svojega delovnega časa, znajo učencem pribliţati 

pomembnost glasbe in na ta način izboljšajo moţnosti ustvarjalnega glasbenega 

udejstvovanja svojih učencev (Sicherl Kafol, 2001; Slosar, idr., 2007). V analizi 
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anketnega vprašalnika za razredne učitelje so poudarjeni tudi učiteljevi pristopi in metode 

glasbenega poučevanja, kar je razvidno iz naslednjih spremenljivk: Z41 (0,832), ki 

poudarja uporabo raznovrstnih in aktivnih oblik ter glasbenih metod pri poučevanju 

glasbene vzgoje; Z49 (0,799), ki poudarja učiteljevo uporabo ustrezne glasbene metode 

posnemanja pri učenju nove pesmi; in Z51 (0,865), ki poudarja prilagajanje metod in 

oblik dela učni snovi in učencem.  

 

Nekatere druge študije (Gullaer, 2000; Rutkowski, 2003; Miller, 2004) prav tako 

ugotavljajo, da so ustrezne in kakovostne glasbene metode poučevanja pogoj za uspešno 

realizacijo pouka glasbene vzgoje. Prav zato morajo biti glasbene metode in oblike dela 

aktivne ter prilagojene učencem in njihovi razvojni stopnji. Z ustrezno izbiro in uporabo 

glasbenih metod pri glasbenem poučevanju lahko namreč pozitivno vplivamo na učenčev 

afektivni, socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj (Wagner, 1999; Sicherl Kafol, 

2001; Sicherl Kafol, 2015). Močne faktorske uteţi ugotavljamo tudi pri naslednjih 

spremenljivkah: Z30 (0,826), ki poudarja učiteljevo stališče, da lahko v okviru pouka 

glasbene vzgoje učence nauči spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih; Z45 

(0,777), ki poudarja stališče, da lahko učenci ob osebnem stiku s priznanimi glasbenimi 

umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo specifične glasbene izkušnje in 

nova glasbena znanja; in Z38 (0,723), ki poudarja, da učiteljeve glasbene sposobnosti, 

spretnosti in znanja pomembno vplivajo na kakovostno uresničevanje ciljev glasbene 

vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo.  

 

Nekatere raziskave ugotavljajo, da se je tam, kjer se je v pouk glasbene vzgoje 

vključevalo področje kulturno-umetnostne vzgoje, izboljšal standard glasbenega 

poučevanja in pomen umetnosti v osnovnih šolah (Robinson, 1999; Bamford, 2006; 

Sicherl Kafol, 2015). A. Bamford prepoznava povezavo med kakovostjo umetnostne 

vzgoje z vključevanjem umetnikov: »Kakovostna umetnostna vzgoja teţi k tesnemu 

partnerstvu med šolami in zunanjimi umetniškim in drugimi organizacijami v skupnosti« 

(Bamford, 2006, str. 85).  

 

Pri drugem faktorju ugotavljamo močne faktorske uteţi pri naslednjih spremenljivkah: 

Z32 (0,763), ki poudarja stališče, da mora razredni učitelj za uspešno načrtovanje pouka 
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glasbene vzgoje poznati sodobne tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje 

učencev; Z34 (0,732), ki poudarja, da se z upoštevanjem vsebin učnega načrta razredni 

učitelj izogne neprimerni improvizaciji in rutinskemu delu; Z5 (0,682), ki poudarja 

dejstvo, da si razredni učitelj pri pripravi na pouk glasbene vzgoje pomaga z učnim 

načrtom za glasbeno vzgojo; Z56 (0,762), ki poudarja učiteljevo vključevanje sodobne 

tehnologije in novih pristopov poučevanja v glasbeni pouk, in Z27 (0,818), ki poudarja 

učiteljevo temeljito pripravo na pouk glasbene vzgoje.  

 

Za sistematično in uspešno načrtovanje glasbene vzgoje mora učitelj poznati predznanje 

učencev, sodobne tehnike načrtovanja in cilje učnega načrta za glasbeno vzgojo. Z 

upoštevanjem vsebin učnega načrta se lahko izognemo improvizaciji in rutinskemu delu, 

kar je pomembno za učiteljevo kompetentnost, strokovno odgovornost in laţjo kontrolo 

lastnega dela. Učitelj mora pri načrtovanju upoštevati posebnosti šole, okolja in učencev, 

ki jih poučuje. Učencem mora biti zaradi njihovih specifičnih individualnih posebnosti 

prilagojena tako vsebina kot tudi organizacija poučevanja (Lešnik, 2009).  

 

Kakovostno načrtovanje glasbenih dejavnosti in ustrezna izbira glasbenih metod, učnih 

oblik in tehnik glasbenega poučevanja dajeta pouku glasbene vzgoje unikatnost. Slednje 

pomeni, da učitelj z upoštevanjem učnega načrta in z vključevanja sodobne tehnologije v 

pouk glasbene vzgoje daje vsaki načrtovani uri nekakšno specifiko, ki učencem 

pripomore k boljšemu razumevanju in pridobivanju novih glasbenih znanj na 

predmetnem področju glasbene vzgoje (Lešnik, 2009; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Pri tretjem faktorju ugotavljamo močne faktorske uteţi pri spremenljivki Z23 (0,725), ki 

poudarja učiteljevo stališče o njegovi strokovno-didaktični usposobljenosti za poučevanje 

glasbene vzgoje. Ta je zelo pomembna, saj uspešnost poklicnega delovanja od učitelja 

zahteva uporabo različnih glasbenih znanj, sposobnosti spretnosti na specifičnem 

predmetnem področju; v našem primeru na glasbenem (Čagran, 1995; Oblak, 1995; 

Slosar, 1995/a; Rotar Pance, 1999/a). Pogoj za uspešno glasbenopedagoško delo je tudi 

poznavanje stroke in zakonitosti otrokovega razvoja (Pesek, 1997).  
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Poleg navedenega pa dosedanja glasbeno-umetnostna praksa kaţe na primanjkljaj 

strokovne in didaktične usposobljenosti ter glasbenega znanja razrednih učiteljev za 

spodbujanje višjih ravni glasbenega poučevanja, kar je v nasprotju s pozitivnim mnenjem 

razrednih učiteljev o lastni samozavesti, strokovno-didaktični usposobljenosti in znanju, 

ki smo jih merili v okviru naše raziskave. Posledično je pri učencih glasbena vzgoja 

pogosto med manj priljubljenimi predmeti (Novak, 1997; Cergol, 2003), saj je razlog za 

negativen odnos učencev do glasbene vzgoje neprimeren pristop učiteljevega glasbenega 

poučevanja (Slosar, 1995/b; Novak, 1997; Cergol, 2003).  

 

Močne uteţi ugotavljamo tudi pri spremenljivki Z36 (0,715), ki poudarja pomen 

kakovostnega pouka glasbene vzgoje za učenčev celostni razvoj. Kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje pogojujeta torej celostni pristop in s tem ustrezna učiteljeva aktivnost, ki 

je zagotovilo za kakovostno delo v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Poleg navedenega 

je pomembno, da kakovostno glasbeno poučevanje in učenje poteka v spodbudnem in 

avtentičnem okolju (Brophy, 1999). Izsledki raziskave Eurydice (2010) izpostavljajo 

načrtno vključevanje priznanih umetnikov v pouk glasbene vzgoje, kar zagotovo 

pripomore k  učenčevemu celostnemu razvoju. Izpostavljamo stališče, da  glasbena 

vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca na drugih predmetnih področjih, kar poudarja 

spremenljivka Z25 (0,726). Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje z ostalimi 

predmetnimi področji po mnenju B. Sicherl Kafol (2015) predstavlja celostni pristop 

medsebojnega povezovanja učnih vsebin in znanj. Poleg navedenega so za kakovostno 

poučevanje glasbene vzgoje velikega pomena učiteljeve strokovno-didaktične 

kompetence, ki mu omogočajo ustrezno glasbeno komunikacijo z učenci, učencem pa 

glasbeni in obenem celostni razvoj (Sicherl Kafol, 2015). 

 

V četrtem faktorju ugotavljamo močne faktorske uteţi pri spremenljivki Z2 (0,696), ki 

poudarja učiteljevo samozavest pri poučevanju glasbene vzgoje. Rezultati raziskave 

Eurydice Kulturno-umetnostna šola po Evropi kaţejo, da razrednim učiteljem pogosto 

primanjkuje samozavesti in strokovno-didaktične usposobljenosti za poučevanje glasbene 

vzgoje, zato teţko predstavljajo dober učni model. V iskanju rešitev za višjo stopnjo 

kakovosti glasbene vzgoje zato izpostavljamo načrtovano vključevanje priznanih 
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umetnikov v pouk glasbene vzgoje, ki z lastnim zgledom predstavljajo avtentični model 

estetske izkušnje (Eurydice, 2010).  

 

Močne faktorske uteţi ugotavljamo tudi pri spremenljivki Z6 (0,688), ki poudarja 

učiteljevo glasbeno udejstvovanje izven delovnega časa. Slednje zagotovo pripomore h 

kvalitetnejšem pouku glasbene vzgoje, saj imajo tisti razredni učitelji, ki se glasbeno 

udejstvujejo izven svojega delovnega časa, pozitivnejši odnos, stališča in interes za 

glasbo ter posledično učencem v večji meri pribliţajo pomembnost glasbene vzgoje. 

Obenem vplivajo na učenčev večji interes za glasbo, na večjo priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri učencih in na učenčev pozitivnejši odnos do glasbene vzgoje. Poleg 

navedenega razredni učitelji, ki so glasbeno aktivni izven svojega delovnega časa, 

posledično vplivajo na učenčev interes za pogostejše glasbeno udejstvovanje 

(obiskovanje glasbenih prireditev).  

 

Pri petem faktorju, ki je vezan na učiteljevo informiranost, udeleţevanje, nastopanje in 

izpopolnjevanje na glasbenem področju, ugotavljamo močne faktorske uteţi pri 

spremenljivki Z26 (0,726), ki poudarja učiteljevo redno udeleţbo na glasbenih seminarjih 

in drugih oblikah glasbenega izpopolnjevanja. Za učitelja, ki poučuje glasbeno vzgojo, je 

glasbeno izobraţevanje in izpopolnjevanje izjemnega pomena, saj slednje posledično 

zagotavlja kvalitetnejše delovanje na področjih, za katera so usposobljeni. Kompleksna 

zgradba glasbenega pouka od učiteljev namreč zahteva uporabo različnih glasbeni znanj 

in spretnosti (Rotar Pance, 1997/a).  

 

Močne faktorske uteţi ugotavljamo tudi pri spremenljivkah Z35 (0,664), ki poudarja 

obiskovanje različnih glasbenih prireditev z razredom, ki ga poučuje in Z52 (0,663), ki 

poudarja učiteljevo informiranost o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje.  

 

Razredni učitelji potrebujejo zbrano ponudbo programov s področja kulturno-umetnostne 

vzgoje na enem mestu (Nacionalni program za kulturno, 2008), da bi se njihova stopnja 

informiranosti o navedenem in hkrati tudi ozaveščenost o pomembnosti udeleţbe na 

glasbenih seminarjih in drugih oblikah izpopolnjevanja na področju glasbe in v tem 

kontekstu kulturno-umetnostne vzgoje zvišala. 
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Pri šestem faktorju ugotavljamo močne faktorske uteţi pri spremenljivkah Z37 (0,517), 

Z40 (0,727) in Z43 (0,663), ki poudarjajo vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in 

glasbenih interesnih dejavnosti. Dosedanja glasbeno-umetnostna praksa ugotavlja, da so 

umetnostni predmeti v primerjavi z ostalimi predmetnimi področji vrednoteni niţje 

(Eurydice, 2010). Razredni učitelji pri svojem glasbenem poučevanju in usposabljanju 

predmet glasbena vzgoja namreč pogosto zanemarjajo in ga vrednotijo niţje kot ostale 

učne predmete, ki so po njihovem mnenju pomembnejši (Sicherl Kafol 2015). 

 

Rezultati faktorske analize kaţejo, da je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev 

pomembna za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje, kar posledično vpliva na učenčev 

celostni razvoj. Navedeno se pozitivno odraţa v učiteljevem vrednotenju glasbene vzgoje 

ter njegovih stališčih in odnosu do nje.  

 

 ANALIZA ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA O 7.11.1

GLASBENI OZAVEŠČENOSTI RAZREDNIH UČITELJEV 

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov, s katerimi smo preverjali, ali obstajajo 

razlike med razrednimi učitelji v ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje za celostni 

razvoj otrok glede na starost učitelja, njegovo izobrazbo, delovno dobo, glasbeno 

izobrazbo in šolski okoliš.  

7.11.1.1 Analiza in interpretacija odgovora na prvo raziskovalno vprašanje  

Glasbeno ozaveščenost smo merili s 50 trditvami, ki so na podlagi faktorske analize 

pokazale veljaven in zanesljiv anketni vprašalnik za merjenje glasbene ozaveščenosti 

razrednih učiteljev. 

 

Raziskovalno vprašanje smo preverjali z metodo ANOVA, pri čemer ugotavljamo, ali 

med razrednimi učitelji glede na štiri starostne kategorije – manj kot 30 let, od 30 do 40 

let, od 41 do 50 let ter 50 let in več – obstajajo razlike v ozaveščenosti o pomenu 

glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok (Tabela 8.19). V primeru nehomogenih varianc 

smo uporabili test Brown-Forsythe. 
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Tabela 7.22: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

glede na starost 

TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

 

Z2 

manj kot 30 let 29 3,83 1,197 ,222 

2,111 ,100 

30 do 40 let 110 3,39 1,189 ,113 

41 do 50 let 47 3,40 1,155 ,168 

50 let in več 43 3,79 ,989 ,151 

Skupaj 229 3,52 1,157 ,076 

Z3 

manj kot 30 let 29 4,00 1,336 ,248 

2,898 ,037* 

30 do 40 let 110 3,66 1,390 ,133 

41 do 50 let 47 3,51 1,283 ,187 

50 let in več 43 4,19 ,958 ,146 

Skupaj 229 3,77 1,305 ,086 

Z4 

manj kot 30 let 29 3,62 1,208 ,224 

3,094 ,029* 

30 do 40 let 110 3,58 1,207 ,115 

41 do 50 let 47 3,74 1,170 ,171 

50 let in več 43 4,19 ,906 ,138 

Skupaj 229 3,73 1,164 ,077 

Z5 

manj kot 30 let 29 4,10 ,860 ,160 3,932 ,010** 

30 do 40 let 110 4,21 ,978 ,093 

41 do 50 let 47 3,85 1,215 ,177 

50 let in več 43 4,51 ,551 ,084 

Skupaj 229 4,18 ,973 ,064 

Z6 

manj kot 30 let 29 3,55 1,325 ,246 3,500 ,016* 

30 do 40 let 110 3,05 1,195 ,114 

41 do 50 let 47 3,17 1,070 ,156 

50 let in več 43 3,65 1,021 ,156 

Skupaj 229 3,25 1,176 ,078 

Z7 

manj kot 30 let 29 4,41 ,780 ,145 3,500 ,016* 

30 do 40 let 110 3,88 1,147 ,109 

41 do 50 let 47 3,89 1,088 ,159 

50 let in več 43 4,33 ,808 ,123 

Skupaj 229 4,03 1,055 ,070 

Z9 

manj kot 30 let 29 3,86 1,060 ,197 6,677 ,000** 

30 do 40 let 110 3,22 1,199 ,114 

41 do 50 let 47 3,26 1,010 ,147 

50 let in več 43 3,91 ,921 ,140 

Skupaj 229 3,44 1,132 ,075 

                                                                                                                      »se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z12 

manj kot 30 let 29 3,93 ,842 ,156 2,753 ,044* 

30 do 40 let 110 3,64 1,090 ,104 

41 do 50 let 47 3,66 1,048 ,153 

50 let in več 43 4,07 ,768 ,117 

Skupaj 229 3,76 1,008 ,067 

Z13 

manj kot 30 let 28 3,79 ,917 ,173 2,517 ,060 

30 do 40 let 110 3,37 1,233 ,118 

41 do 50 let 47 3,34 1,323 ,193 

50 let in več 43 3,81 1,029 ,157 

Skupaj 228 3,50 1,193 ,079 

Z14 

manj kot 30 let 28 4,14 1,044 ,197 3,131 ,027* 

30 do 40 let 110 3,71 1,214 ,116 

41 do 50 let 47 3,74 1,113 ,162 

50 let in več 43 4,19 ,764 ,117 

Skupaj 228 3,86 1,114 ,074 

Z15 

manj kot 30 let 29 4,62 ,728 ,135 8,095 ,000** 

30 do 40 let 110 3,85 1,374 ,131 

41 do 50 let 47 3,68 1,200 ,175 

50 let in več 43 4,42 ,852 ,130 

Skupaj 229 4,02 1,226 ,081 

Z16 

manj kot 30 let 30 3,87 1,074 ,196 

4,689 ,004** 

30 do 40 let 108 3,54 1,203 ,116 

41 do 50 let 47 3,43 1,098 ,160 

50 let in več 42 4,14 ,814 ,126 

Skupaj 227 3,67 1,125 ,075 

Z18 

manj kot 30 let 30 4,30 1,055 ,193 

6,041 ,001** 

30 do 40 let 108 3,69 1,350 ,130 

41 do 50 let 47 3,66 1,256 ,183 

50 let in več 42 4,40 ,857 ,132 

Skupaj 227 3,90 1,249 ,083 

Z19 

manj kot 30 let 30 4,30 1,119 ,204 

4,391 ,005** 

30 do 40 let 107 3,83 1,263 ,122 

41 do 50 let 47 3,89 1,289 ,188 

50 let in več 42 4,50 ,804 ,124 

Skupaj 226 4,03 1,201 ,080 

Z20 

manj kot 30 let 30 4,20 1,095 ,200 

5,037 ,002** 

30 do 40 let 108 3,71 1,223 ,118 

41 do 50 let 47 3,79 1,232 ,180 

50 let in več 42 4,40 ,767 ,118 

Skupaj 227 3,92 1,165 ,077 

  »se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z21 

manj kot 30 let 30 4,27 1,112 ,203 

4,013 ,009** 

30 do 40 let 108 3,77 1,265 ,122 

41 do 50 let 47 3,85 1,197 ,175 

50 let in več 42 4,36 ,727 ,112 

Skupaj 227 3,96 1,169 ,078 

Z22 

manj kot 30 let 30 4,00 ,983 ,179 

4,930 ,003** 

30 do 40 let 108 3,54 1,179 ,113 

41 do 50 let 47 3,57 1,118 ,163 

50 let in več 42 4,17 ,824 ,127 

Skupaj 227 3,72 1,108 ,074 

Z23 

manj kot 30 let 30 3,83 1,206 ,220 

5,148 ,002** 

30 do 40 let 108 3,32 1,167 ,112 

41 do 50 let 47 3,49 1,120 ,163 

50 let in več 42 4,07 ,997 ,154 

Skupaj 227 3,56 1,163 ,077 

Z24 

manj kot 30 let 30 3,90 1,125 ,205 

5,193 ,002** 

30 do 40 let 108 3,53 1,322 ,127 

41 do 50 let 47 3,47 1,248 ,182 

50 let in več 42 4,26 ,885 ,137 

Skupaj 227 3,70 1,240 ,082 

Z25 

manj kot 30 let 30 3,33 1,061 ,194 3,057 ,030* 

30 do 40 let 108 3,32 1,142 ,110 

41 do 50 let 47 3,30 1,232 ,180 

50 let in več 43 3,88 ,981 ,150 

Skupaj 228 3,43 1,138 ,075 

Z26 

manj kot 30 let 30 3,13 1,074 ,196 3,750 ,012* 

30 do 40 let 108 2,72 1,126 ,108 

41 do 50 let 47 2,83 1,007 ,147 

50 let in več 42 3,36 1,226 ,189 

Skupaj 227 2,92 1,136 ,075 

Z27 

manj kot 30 let 29 3,79 1,013 ,188 3,036 ,031* 

30 do 40 let 108 3,56 1,186 ,114 

41 do 50 let 47 3,60 1,056 ,154 

50 let in več 42 4,10 ,821 ,127 

Skupaj 226 3,70 1,090 ,073 

Z28 

manj kot 30 let 30 3,97 1,033 ,189 4,352 ,006** 

30 do 40 let 109 3,63 1,215 ,116 

41 do 50 let 47 3,72 1,117 ,163 

50 let in več 42 4,29 ,805 ,124 

Skupaj 228 3,82 1,127 ,075 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z29 

manj kot 30 let 30 3,33 1,322 ,241 2,575 ,055 

30 do 40 let 109 3,13 1,255 ,120 

41 do 50 let 47 3,00 1,319 ,192 

50 let in več 42 3,67 1,052 ,162 

Skupaj 228 3,23 1,256 ,083 

Z30 

manj kot 30 let 30 3,97 ,928 ,169 4,288 ,006** 

30 do 40 let 109 3,62 1,145 ,110 

41 do 50 let 47 3,72 1,136 ,166 

50 let in več 42 4,24 ,759 ,117 

Skupaj 228 3,80 1,075 ,071 

Z31 

manj kot 30 let 30 4,50 ,731 ,133 8,698 ,000** 

30 do 40 let 110 3,64 1,318 ,126 

41 do 50 let 47 3,53 1,231 ,180 

50 let in več 43 4,19 ,824 ,126 

Skupaj 230 3,83 1,201 ,079 

Z32 

manj kot 30 let 30 4,33 ,758 ,138 5,831 ,001** 

30 do 40 let 110 3,67 1,150 ,110 

41 do 50 let 46 3,72 1,205 ,178 

50 let in več 43 4,21 ,804 ,123 

Skupaj 229 3,87 1,088 ,072 

Z33 

manj kot 30 let 30 3,37 ,964 ,176 1,783 ,151 

30 do 40 let 110 3,01 1,088 ,104 

41 do 50 let 47 3,02 ,989 ,144 

50 let in več 43 3,33 ,837 ,128 

Skupaj 230 3,12 1,015 ,067 

Z34 

manj kot 30 let 30 3,47 ,900 ,164 ,929 ,428 

30 do 40 let 110 3,50 1,147 ,109 

41 do 50 let 47 3,62 1,095 ,160 

50 let in več 43 3,77 ,782 ,119 

Skupaj 230 3,57 1,046 ,069 

Z35 

manj kot 30 let 30 2,97 ,809 ,148 2,863 ,038* 

30 do 40 let 110 2,70 1,028 ,098 

41 do 50 let 47 2,68 1,065 ,155 

50 let in več 43 3,14 ,861 ,131 

Skupaj 230 2,81 ,991 ,065 

Z36 

manj kot 30 let 30 3,93 ,828 ,151 2,697 ,048* 

30 do 40 let 110 3,64 1,115 ,106 

41 do 50 let 47 3,55 1,194 ,174 

50 let in več 43 4,05 ,844 ,129 

Skupaj 230 3,73 1,063 ,070 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z37 

manj kot 30 let 30 3,07 1,230 ,225 ,920 ,432 

30 do 40 let 110 2,86 1,230 ,117 

41 do 50 let 47 2,94 1,169 ,170 

50 let in več 43 3,21 1,186 ,181 

Skupaj 230 2,97 1,209 ,080 

Z38 

manj kot 30 let 30 4,07 ,907 ,166 4,779 ,003** 

30 do 40 let 110 3,45 1,130 ,108 

41 do 50 let 47 3,40 1,097 ,160 

50 let in več 43 3,86 ,833 ,127 

Skupaj 230 3,60 1,068 ,070 

Z40 

manj kot 30 let 30 3,37 1,273 ,232 3,064 ,030* 

30 do 40 let 110 2,88 1,064 ,101 

41 do 50 let 46 2,80 1,293 ,191 

50 let in več 43 3,37 1,092 ,166 

Skupaj 229 3,02 1,164 ,077 

Z41 

manj kot 30 let 30 4,13 ,860 ,157 7,346 ,000** 

30 do 40 let 110 3,42 1,070 ,102 

41 do 50 let 46 3,57 1,109 ,163 

50 let in več 43 4,05 ,785 ,120 

Skupaj 229 3,66 1,042 ,069 

Z42 

manj kot 30 let 30 4,20 ,887 ,162 9,226 ,000** 

30 do 40 let 110 3,30 1,238 ,118 

41 do 50 let 47 3,53 1,266 ,185 

50 let in več 43 4,12 ,956 ,146 

Skupaj 230 3,62 1,208 ,080 

Z43 

manj kot 30 let 30 3,27 ,907 ,166 2,153 ,094 

30 do 40 let 109 2,90 1,170 ,112 

41 do 50 let 47 2,85 1,197 ,175 

50 let in več 43 3,30 1,059 ,161 

Skupaj 229 3,01 1,134 ,075 

Z44 

manj kot 30 let 30 4,03 ,615 ,112 6,078 ,001** 

30 do 40 let 109 3,38 1,185 ,113 

41 do 50 let 47 3,49 1,159 ,169 

50 let in več 43 3,93 ,828 ,126 

Skupaj 229 3,59 1,087 ,072 

Z45 

manj kot 30 let 30 3,93 ,740 ,135 5,115 ,002** 

30 do 40 let 108 3,47 1,172 ,113 

41 do 50 let 46 3,52 1,150 ,170 

50 let in več 43 4,07 ,799 ,122 

Skupaj 227 3,66 1,079 ,072 

 »se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z46 

manj kot 30 let 29 3,55 1,270 ,236 3,115 ,028* 

30 do 40 let 110 3,37 1,218 ,116 

41 do 50 let 45 3,56 1,159 ,173 

50 let in več 43 4,00 ,900 ,137 

Skupaj 227 3,55 1,175 ,078 

Z48 

manj kot 30 let 29 4,10 1,113 ,207 2,241 ,086 

30 do 40 let 109 3,83 1,224 ,117 

41 do 50 let 46 3,80 1,222 ,180 

50 let in več 43 4,28 ,797 ,121 

Skupaj 227 3,94 1,149 ,076 

Z49 

manj kot 30 let 29 3,86 1,187 ,220 2,403 ,070 

30 do 40 let 109 3,59 1,211 ,116 

41 do 50 let 46 3,78 1,114 ,164 

50 let in več 43 4,09 ,781 ,119 

Skupaj 227 3,76 1,128 ,075 

Z50 

manj kot 30 let 28 3,96 1,071 ,202 2,513 ,061 

30 do 40 let 109 3,71 1,149 ,110 

41 do 50 let 46 3,85 1,154 ,170 

50 let in več 43 4,21 ,773 ,118 

Skupaj 226 3,86 1,089 ,072 

Z51 

manj kot 30 let 28 3,96 1,138 ,215 2,487 ,063 

30 do 40 let 109 3,72 1,179 ,113 

41 do 50 let 46 3,89 1,178 ,174 

50 let in več 43 4,23 ,751 ,114 

Skupaj 226 3,88 1,115 ,074 

Z52 

manj kot 30 let 29 3,24 1,023 ,190 3,273 ,022* 

30 do 40 let 109 3,04 ,952 ,091 

41 do 50 let 46 3,22 1,094 ,161 

50 let in več 43 3,58 ,823 ,126 

Skupaj 227 3,20 ,984 ,065 

Z53 

manj kot 30 let 29 3,66 1,370 ,254 3,042 ,031* 

30 do 40 let 109 3,39 1,232 ,118 

41 do 50 let 46 3,35 1,178 ,174 

50 let in več 43 3,98 ,859 ,131 

Skupaj 227 3,53 1,195 ,079 

Z54 

manj kot 30 let 29 3,86 1,026 ,190 1,624 ,186 

30 do 40 let 109 3,56 1,158 ,111 

41 do 50 let 46 3,61 1,164 ,172 

50 let in več 43 3,93 ,910 ,139 

Skupaj 227 3,68 1,104 ,073 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE STAROST N M SD SE F p 

Z55 

manj kot 30 let 29 3,55 1,152 ,214 2,708 ,048* 

30 do 40 let 109 3,27 1,176 ,113 

41 do 50 let 46 3,00 1,075 ,158 

50 let in več 42 3,57 ,859 ,133 

Skupaj 226 3,31 1,111 ,074 

Z56 

manj kot 30 let 29 3,90 ,976 ,181 4,816 ,003** 

30 do 40 let 109 3,50 1,135 ,109 

41 do 50 let 46 3,46 1,110 ,164 

50 let in več 43 4,09 ,811 ,124 

Skupaj 227 3,65 1,080 ,072 

Z57 

manj kot 30 let 29 3,62 1,015 ,188 2,797 ,042* 

30 do 40 let 109 3,38 1,137 ,109 

41 do 50 let 46 3,63 1,123 ,166 

50 let in več 43 3,88 ,762 ,116 

Skupaj 227 3,56 1,069 ,071 

 

Legenda:  

N – število razrednih učiteljev 

M – aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

SE – standardna napaka ocene aritmetične sredine 

F – frekvenca 

p – statistična pomembnost 

* – razlike, značilne pri stopnji 0,05. 

**– razlike, značilne pri stopnji 0,01. 

 

Na podlagi izbranih metod ugotavljamo, da je večina varianc nehomogenih; v primeru 

devetih trditev – Z2, Z13, Z29, Z32, Z37, Z43, Z48, Z51 in Z54 – pa so variance 

homogene.  

 

Ugotavljamo, da so razlike pri 38 trditvah statistično značilne. Pri 17 trditvah so razlike 

statistično značilne pri stopnji 0,05, pri ostalih trditvah pa pri stopnji 0,01.  

 

Iz Tabele 8.19 je razvidno, da se v primeru desetih trditev –  Z2, Z6, Z9, Z13, Z23, Z38, 

Z44, Z53, Z55 in Z56 – najmlajša (manj kot 30 let) in najstarejša starostna kategorija (50 

let in več) razrednih učiteljev v povprečju s trditvami strinjata, medtem ko sta ostali dve 

starostni kategoriji (od 30 do 40 let in od 41 do 50 let) glede navedenih trditev 
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neodločeni. S trditvama Z15 in Z31 se v povprečju zelo strinja najmlajša starostna 

skupina (manj kot 30 let), s trditvama Z19 in Z5 pa se v povprečju popolnoma strinja 

najstarejša starostna skupina (50 let in več).  

 

V nadaljevanju zaradi obširnosti statistično pomembnih razlik večine trditev 

izpostavljamo le dvanajst trditev, pri katerih je frekvenca (F) najvišja in se hkrati kaţe 

statistično pomembna značilnost (p).  

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da z 

obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobijo nova glasbena znanja (M=4,14, 

SE=0,126), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: manj kot 30 let (M=3,87, SE=0,196), 

od 30 do 40 let (M=3,54, SE=0,116), od 41 do 50 let (M=3,43, SE=0,126).  Razlika je 

statistično pomembna p=0,004. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da z 

lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivajo na priljubljenost 

predmeta glasbena umetnost pri učencih (M=4,50, SE=0,124), kot učitelji ostalih 

starostnih kategorij: manj kot 30 let (M=4,30, SE=0,204), od 30 do 40 let (M=3,83, 

SE=0,122), od 41 do 50 let (M=3,79, SE=0,180).  Razlika je statistično pomembna 

p=0,005. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da 

kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti, 

spretnosti in znanj (M=4,36, SE=0,112), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: manj kot 

30 let (M=4,27, SE=0,203), od 30 do 40 let (M=3,77, SE=0,122), od 41 do 50 let 

(M=3,85, SE=0,175).  Razlika je statistično pomembna p=0,009. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da pri 

medpredmetnih povezavah vključujejo tudi predmet glasbena vzgoja (M=4,17, 

SE=0,127), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: manj kot 30 let (M=4,00, SE=0,179), 

od 30 do 40 let (M=3,54, SE=0,113), od 41 do 50 let (M=3,57, SE=0,163). Razlika je 

statistično pomembna p=0,003. 
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V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da v 

okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučijo spoštovanja, sodelovanja in strpnosti 

do drugih (M=4,24, SE=0,133), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: manj kot 30 let 

(M=3,64, SE=0,126), od 30 do 40 let (M=3,64, SE=0,126), od 41 do 50 let (M=3,53, 

SE=0,180).  Razlika je statistično pomembna p=0,006. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev manj kot 30 let bolj strinja s trditvijo, da 

njihove glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na kakovostno 

uresničevanje ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo (M=4,07, 

SE=0,166), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: 50 let in več (M=3,86, SE=0,127), od 

30 do 40 let (M=3,45, SE=0,108), od 41 do 50 let (M=3,40, SE=0,160). Razlika je 

statistično pomembna p=0,003. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev manj kot 30 let bolj strinja s trditvijo, da pri 

pouku glasbene vzgoje uporabljajo raznovrstne in aktivne oblike ter glasbene metode 

poučevanja (M=4,13, SE=0,157), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: 50 let in več 

(M=4,05, SE=0,120), od 30 do 40 let (M=3,42, SE=0,102), od 41 do 50 let (M=3,57, 

SE=0,163). Razlika je statistično pomembna p=0,000. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da  lahko 

učenci ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno umetniškimi ustanovami 

pridobijo specifične glasbene izkušnje in znanja (M=4,07, SE=0,122), kot učitelji ostalih 

starostnih kategorij: manj kot 30 let (M=3,93, SE=0,135), od 30 do 40 let (M=3,47, 

SE=0,113), od 41 do 50 let (M=3,52, SE=0,170). Razlika je statistično pomembna 

p=0,002. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da z 

lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno vplivajo na odnos 

učencev do glasbe (M=4,00, SE=0,137), kot učitelji ostalih starostnih kategorij: manj kot 

30 let (M=3,55, SE=0,236), od 30 do 40 let (M=3,37, SE=0,116), od 41 do 50 let 

(M=3,56, SE=0,173).  Razlika je statistično pomembna p=0,028. 
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V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da so 

učenci v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami (M=3,88, SE=0,116), kot učitelji ostalih starostnih 

kategorij: manj kot 30 let (M=3,62, SE=0,188), od 30 do 40 let (M=3,38, SE=0,109), od 

41 do 50 let (M=3,63, SE=0,166).  Razlika je statistično pomembna p=0,042. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev 50 let in več bolj strinja s trditvijo, da si pri 

pripravi na pouk glasbene umetnosti pomagajo z učnim načrtom za glasbeno vzgojo 

(M=4,51, SE=0,084), kot učitelji iz ostalih starostnih kategorij: manj kot 30 let (M=4,10, 

SE=0,160), od 30 do 40 let (M=4,21, SE=0,093), od 41 do 50 let (M=3,85, SE=0,177).  

Razlika je statistično pomembna p=0,010. 

 

V povprečju se starostna kategorija učiteljev manj kot 30 let bolj strinja s trditvijo, da za 

uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati sodobne tehnike 

načrtovanja, cilje učenega načrta in predznanje učencev (M=4,33, SE=0,138), kot učitelji 

ostalih starostnih kategorij: 50 let in več (M=4,21, SE=0,123), od 30 do 40 let (M=3,67, 

SE=0,110), od 41 do 50 let (M=3,72, SE=0,178). Razlika je statistično pomembna 

p=0,001. 

 

Rezultati kaţejo, da je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev glede na 

starostno kategorijo dobra; M=3,60 (SD=1,14; SE=0,02). Razlike v glasbeni 

ozaveščenosti razrednih učiteljev se glede na posamezno starostno kategorijo kaţejo v 

posameznih trditvah, pri čemer je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev v 

starostni kategoriji 50 let in več; M=4,06 (SD=0,885; SE=0,135) in v starostni kategoriji 

30 let in manj; M=3,91 (SD=1,045; SE=0,192) višja kot pri razrednih učiteljih v starostni 

kategoriji od 30 do 40 let; M=3,52 (SD=1,20; SE=0,115) in 41–50 let M=3,54 

(SD=1,181; SE=0,172).  

 

Razredni učitelji iz najstarejše in najmlajše starostne kategorije v primerjavi z razrednimi 

učitelji ostalih starostnih kategorij kaţejo večje strinjanje pri ocenjevanju trditev, vezanih 

na: njihova pozitivna stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje; njihov interes za 

različne glasbene dejavnosti; vključevanje sodobne tehnologije in novih pristopov 
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glasbenega poučevanja; sistematično načrtovanje pouka glasbene vzgoje; pomembno 

vlogo predmeta glasbena vzgoja in kakovostnega glasbenega pouka; njihovo samozavest 

in strokovno-didaktično usposobljenost za poučevanje glasbene vzgoje; informiranost o 

kulturno-umetniških programih in odprtost za timsko sodelovanje tudi izven šolskih 

okvirov; udejstovanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne 

vzgoje; pozitivno vrednotenje predmeta glasbena vzgoja in glasbenih interesnih 

dejavnosti. Ob tem ugotavljamo, da so razredni učitelji iz najstarejše in najmaljše 

starostne kategorije bolj glasbeno ozaveščeni kot razredni učitelji ostalih starostnih 

kategorij.  

 

Na podlagi rezultatov analize variance (ANOVE) ugotavljamo, da med razrednimi 

učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v glasbeni ozaveščenosti glede na starost. 

 

V nadaljevanju smo navedeni zaključek preverili še z vidika šestih faktorjev glasbene 

ozaveščenosti razrednih učiteljev, pri čemer smo uporabili metodo ANOVA in test 

Brown-Forsythe (Tabela 8.20). 

Tabela 7.23: Statistična značilnost razlik med razrednimi učitelji glede na starost pri faktorjih  

Faktor F p 

FAC1 F1 2,421 ,068 

FAC2 F2 ,273 ,845 

FAC3 F3 2,173 ,095 

FAC4 F4 ,783 ,507 

FAC5 F5 1,477 ,222 

FAC6 F6 1,977 ,118 

 

Iz rezultatov zaključujemo, da se statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji 

glede na starost ne kaţejo pri nobenem izmed faktorjev glasbene ozaveščenosti.  

 

Hipoteze H1, v kateri predpostavljamo, da pri razrednih učiteljih obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na starost, ne moremo potrditi.  
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V nadaljevanju preverjamo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med razrednimi 

učitelji v glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo (Tabela 8.21).  

 

Razlike med razrednimi učitelji glede na tri kategorije izobrazbe – višješolski študijski 

program (Pedagoška akademija), univerzitetni študijski program razrednega pouka 

(Pedagoška fakulteta) in magistrski študijski program druge stopnje (smer: Poučevanje na 

razredni stopnji) – smo preverjali z metodo ANOVA, v primeru nehomogenih varianc pa 

s testom Brown-Forsythe.  

Tabela 7.24: Preverjanje statisitčno pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

glede na izobrazbo 

TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z2 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,74 1,120 ,189 

2,850 ,066 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,53 1,083 ,084 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,96 1,485 ,297 

Skupaj 226 3,50 1,152 ,077 

Z3 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,14 1,089 ,184 

4,907 ,011* 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,77 1,263 ,098 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,594 ,319 

Skupaj 226 3,75 1,304 ,087 

Z4 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,17 1,014 ,171 

5,937 ,005** 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,74 1,106 ,086 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,485 ,297 

Skupaj 226 3,73 1,171 ,078 

Z5 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,49 ,781 ,132 

2,300 ,103 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 4,12 ,959 ,074 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 4,04 1,241 ,248 

Skupaj 226 4,17 ,974 ,065 

   »se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z6 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,60 1,143 ,193 

2,996 ,058 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,22 1,098 ,085 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,76 1,508 ,302 

Skupaj 226 3,23 1,170 ,078 

Z7 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,20 ,964 ,163 

3,418 ,041* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 4,07 ,942 ,073 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,40 1,581 ,316 

Skupaj 226 4,01 1,052 ,070 

Z9 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,89 ,993 ,168 

3,696 ,031* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,38 1,076 ,084 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,485 ,297 

Skupaj 226 3,42 1,133 ,075 

Z12 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,14 ,879 ,149 

4,738 ,013* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,75 ,931 ,072 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,443 ,289 

Skupaj 226 3,75 1,016 ,068 

Z13 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,86 1,141 ,193 

4,502 ,015* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 3,52 1,129 ,088 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,84 1,491 ,298 

Skupaj 225 3,49 1,199 ,080 

Z14 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,17 ,891 ,151 

5,215 ,009** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 3,88 1,050 ,082 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,16 1,519 ,304 

Skupaj 225 3,85 1,116 ,074 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z15 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,29 1,017 ,172 

6,825 ,002** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 4,08 1,160 ,090 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,12 1,563 ,313 

Skupaj 226 4,00 1,227 ,082 

Z16 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,00 1,085 ,183 

3,479 ,033* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,66 1,085 ,085 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,24 1,234 ,247 

Skupaj 223 3,66 1,115 ,075 

Z18 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,20 1,106 ,187 

5,285 ,006** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,93 1,208 ,095 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,384 ,277 

Skupaj 223 3,89 1,236 ,083 

Z19 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,40 1,006 ,170 

4,512 ,015* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
162 4,04 1,160 ,091 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,44 1,417 ,283 

Skupaj 222 4,03 1,190 ,080 

Z20 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,34 ,998 ,169 

6,030 ,004** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,93 1,095 ,086 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,24 1,422 ,284 

Skupaj 223 3,92 1,152 ,077 

Z21 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,37 ,973 ,164 

5,333 ,008** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,96 1,102 ,086 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,32 1,464 ,293 

Skupaj 223 3,95 1,156 ,077 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z22 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,03 1,014 ,171 

3,354 ,042* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,72 1,038 ,081 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,443 ,289 

Skupaj 223 3,71 1,102 ,074 

Z23 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,03 1,014 ,171 

6,319 ,003** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,53 1,146 ,090 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,00 1,190 ,238 

Skupaj 223 3,55 1,157 ,077 

Z24 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,00 1,085 ,183 

4,067 ,021* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,71 1,237 ,097 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,12 1,269 ,254 

Skupaj 223 3,69 1,234 ,083 

Z25 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,97 1,014 ,171 

6,420 ,003** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
164 3,35 1,122 ,088 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,136 ,227 

Skupaj 224 3,41 1,133 ,076 

Z26 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,31 1,183 ,200 

1,529 ,219 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 2,86 1,110 ,087 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,72 1,061 ,212 

Skupaj 223 2,91 1,126 ,075 

Z27 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,06 ,998 ,169 

2,824 ,062 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,67 1,053 ,083 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,291 ,258 

Skupaj 223 3,68 1,091 ,073 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z28 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,20 ,994 ,168 

4,102 ,021* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
164 3,81 1,094 ,085 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,28 1,308 ,262 

Skupaj 224 3,81 1,125 ,075 

Z29 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,49 1,222 ,206 

4,617 ,014* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
164 3,20 1,264 ,099 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,92 1,187 ,237 

Skupaj 224 3,21 1,252 ,084 

Z30 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,14 ,944 ,160 

1,529 ,219 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
164 3,79 1,044 ,081 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,28 1,242 ,248 

Skupaj 224 3,79 1,071 ,072 

Z31 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,03 1,071 ,181 

4,497 ,015* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,85 1,163 ,090 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,32 1,464 ,293 

Skupaj 226 3,82 1,195 ,080 

Z32 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
34 4,24 ,955 ,164 

2,448 ,095 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,86 1,058 ,082 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,44 1,294 ,259 

Skupaj 225 3,87 1,086 ,072 

Z33 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,29 ,987 ,167 

3,597 ,034* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,11 ,997 ,077 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,92 1,187 ,237 

Skupaj 226 3,12 1,018 ,068 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z34 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,77 ,942 ,159 

,955 ,387 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,58 1,004 ,078 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,28 1,275 ,255 

Skupaj 226 3,58 1,031 ,069 

Z35 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,11 ,993 ,168 

1,435 ,246 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 2,76 ,948 ,074 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,76 1,165 ,233 

Skupaj 226 2,81 ,985 ,066 

Z36 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,09 1,040 ,176 

1,939 ,146 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,69 1,026 ,080 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,48 1,229 ,246 

Skupaj 226 3,73 1,060 ,071 

Z37 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,31 1,255 ,212 

2,846 ,060 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 2,96 1,165 ,090 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,52 1,295 ,259 

Skupaj 226 2,97 1,205 ,080 

Z38 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,91 1,011 ,171 

3,236 ,041* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,57 1,017 ,079 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,28 1,308 ,262 

Skupaj 226 3,59 1,060 ,070 

Z40 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,37 1,239 ,209 

2,323 ,107 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 2,93 1,105 ,086 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,92 1,256 ,251 

Skupaj 225 3,00 1,150 ,077 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z41 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,97 1,014 ,171 

2,188 ,115 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 3,67 ,971 ,076 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,12 1,301 ,260 

Skupaj 225 3,65 1,037 ,069 

Z42 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,94 1,136 ,192 

4,069 ,022* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
166 3,62 1,178 ,091 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,96 1,241 ,248 

Skupaj 226 3,60 1,201 ,080 

Z43 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 35 3,20 1,208 ,204 

,949 ,389 
univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 2,99 1,115 ,087 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,80 1,118 ,224 

Skupaj 225 3,00 1,130 ,075 

Z44 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,80 1,023 ,173 

3,482 ,032* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
165 3,61 1,074 ,084 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,08 1,187 ,237 

Skupaj 225 3,58 1,091 ,073 

Z45 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
34 3,91 1,026 ,176 

3,670 ,027* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
164 3,66 1,058 ,083 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,16 1,179 ,236 

Skupaj 223 3,65 1,080 ,072 

Z46 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,91 1,095 ,185 

6,816 ,002** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,61 1,102 ,086 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,76 1,393 ,279 

Skupaj 223 3,57 1,172 ,078 

    »se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z48 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,14 1,033 ,175 

5,188 ,009** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 4,01 1,063 ,083 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,443 ,289 

Skupaj 223 3,94 1,133 ,076 

Z49 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,03 ,954 ,161 

6,050 ,004** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,80 1,072 ,084 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,306 ,261 

Skupaj 223 3,75 1,111 ,074 

Z50 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,11 ,993 ,168 

5,645 ,006** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
162 3,91 1,008 ,079 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,16 1,313 ,263 

Skupaj 222 3,86 1,071 ,072 

Z51 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 4,11 ,963 ,163 

4,886 ,011* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
162 3,93 1,040 ,082 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,20 1,414 ,283 

Skupaj 222 3,88 1,101 ,074 

Z52 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,46 1,010 ,171 

2,559 ,080 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,21 ,935 ,073 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,88 1,166 ,233 

Skupaj 223 3,22 ,981 ,066 

Z53 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,74 1,120 ,189 

2,771 ,065 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,55 1,156 ,091 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,04 1,338 ,268 

Skupaj 223 3,52 1,181 ,079 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE  IZOBRAZBA N M SD SE F p 

Z54 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,80 1,023 ,173 

4,463 ,016* 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,75 1,032 ,081 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,00 1,384 ,277 

Skupaj 223 3,67 1,097 ,073 

Z55 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
34 3,38 1,045 ,179 

1,655 ,194 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,33 1,078 ,084 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,92 1,288 ,258 

Skupaj 222 3,29 1,101 ,074 

Z56 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,83 1,071 ,181 

3,025 ,056 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,70 1,013 ,079 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 3,12 1,333 ,267 

Skupaj 223 3,65 1,075 ,072 

Z57 

  

  

  

višješolski študijski program (Pedagoška 

akademija) 
35 3,94 ,968 ,164 

6,392 ,003** 

univerzitetni študijski program razrednega 

pouka (Pedagoška fakulteta) 
163 3,55 1,014 ,079 

magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) 
25 2,92 1,222 ,244 

Skupaj 223 3,54 1,060 ,071 

 

Rezultati kaţejo, da je večina varianc nehomogenih, v 16 primerih trditev pa so variance 

homogene. Ugotavljamo, da so razlike pri večini trditev (33) statistično značilne. Pri 19 

trditvah so razlike statistično značilne pri stopnji 0,05, pri ostalih trditvah so razlike 

statistično značilne pri stopnji 0,01. 

 

Iz Tabele 8.21 je razvidno, da se pri 35 trditvah – Z2, Z3, Z4, Z7, Z12, Z13, Z14, Z15, 

Z16, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z24, Z27, Z28, Z30, Z31, Z32, Z34, Z38, Z41, Z42, Z44, 

Z45, Z46, Z48, Z49, Z50, Z51, Z53, Z54, Z55 in Z57 kaţe, da razredni učitelji z 

višješolsko ali univerzitetno izobrazbo v povprečju kaţejo večje strinjanje s trditvami, 

medtem ko so razredni učitelji z magistrsko izobrazbo glede navedenih trditev 

neodločeni. Pri nobeni izmed trditev se ni izkazalo v povprečju popolno strinjanje. V 

večini trditev se namreč ne glede na izobrazbo v povprečju kaţe neodločenost razrednih 
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učiteljev o posameznih trditvah. Izjema je le trditev Z5, s katero se v povprečju strinjajo 

vse tri izobrazbene skupine razrednih učiteljev 

 

V nadaljevanju zaradi obširnosti trditev, ki so statistično pomembne, izpostavljamo le 

osem trditev, pri katerih je frekvenca (F) najvišja in se hkrati kaţe statistično pomembna 

značilnost (p).  

 

V povprečju se učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski program 

(Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo,  da so učenci v njihovem razredu bolj 

motivirani za pouk glasbene vzgoje (M=4,14, SE=0,149), kot učitelji, ki imajo končan 

univerzitetni študijski program razrednega pouka (Pedagoška fakulteta) (M=3,75, 

SE=0,072) in magistrski študijski program druge stopnje (smer: Poučevanje na razredni 

stopnji)  (M=3,20, SE=0,289). Razlika je statistično pomembna p=0,013.  

 

V povprečju se učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski program 

(Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da kakovostno glasbeno poučevanje 

vpliva na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj (M=4,37, 

SE=0,164), kot učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program razrednega pouka 

(Pedagoška fakulteta) (M=3,96, SE=0,086) in magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) (M=3,32, SE=0,293). Razlika je statistično 

pomembna p=0,008. 

 

V povprečju se razredni učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski 

program (Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da pri medpredmetnih 

povezavah vključujejo tudi predmet glasbena vzgoja (M=4,03 SE=0,171), kot razredni 

učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program razrednega pouka (Pedagoška 

fakulteta) (M=3,72, SE=0,081) in magistrski študijski program druge stopnje (smer: 

Poučevanje na razredni stopnji) (M=3,20, SE=0,289). Razlika je statistično pomembna 

p=0,042. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski program 

(Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da se počutijo dovolj strokovno 
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usposobljene za poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole (M=4,03, 

SE=0,171), kot učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program razrednega pouka 

(Pedagoška fakulteta) (M=3,53, SE=0,090) in magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji) (M=3,00, SE=0,238). Razlika je statistično 

pomembna p=0,003. 

 

V povprečju se razredni učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski 

program (Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da učenci v okviru pouka 

glasbene vzgoje razvijejo veselje in pozitivna čustva do glasbe (M=397, SE=0,171), kot 

razredni učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program razrednega pouka 

(Pedagoška fakulteta) (M=3,35, SE=0,088) in magistrski študijski program druge stopnje 

(smer: Poučevanje na razredni stopnji)  (M=3,04, SE=0,227). Razlika je statistično 

pomembna p=0,003 

 

V povprečju se razredni učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski 

program (Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da njihove glasbene 

sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno vplivajo na kakovostno uresničevanje ciljev 

glasbene vzgoje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo (M=43,91, 

SE=0,171), kot razredni učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program 

razrednega pouka (Pedagoška fakulteta) (M=3,57, SE=0,079) in magistrski študijski 

program druge stopnje (smer: Poučevanje na razredni stopnji) (M=3,28, SE=0,262). 

Razlika je statistično pomembna p=0,041. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski program 

(Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo,  da lahko učenci ob osebnem stiku s 

priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo specifične glasbene 

izkušnje in znanja (M=3,91, SE=0,176), kot učitelji, ki imajo končan univerzitetni 

študijski program razrednega pouka (Pedagoška fakulteta) (M=3,66, SE=0,083) in 

magistrski študijski program druge stopnje (smer: Poučevanje na razredni stopnji) 

(M=3,16, SE=0,236). Razlika je statistično pomembna p=0,027. 
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V povprečju se učitelji z najvišjo doseţeno izobrazbo višješolski študijski program 

(Pedagoška akademija) bolj strinjajo s trditvijo, da učenci lahko z aktivno udeleţbo na 

glasbenih delavnicah pridobijo glasbene izkušnje in znanja (M=4,11, SE=0,168), kot 

učitelji, ki imajo končan univerzitetni študijski program razrednega pouka (Pedagoška 

fakulteta) (M=3,91, SE=0,079) in magistrski študijski program druge stopnje (smer: 

Poučevanje na razredni stopnji) (M=3,16, SE=0,263). Razlika je statistično pomembna 

p=0,006.  

 

Rezultati kaţejo, da je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev glede na 

najvišjo doseţeno izobrazbo dobra; M=3,59 (SD=1,121; SE=0,074). Razlike v glasbeni 

ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na posamezno kategorijo izobrazbe se kaţejo v 

posameznih trditvah, pri čemer je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev, 

ki imajo končan višješolski študijski program M=3,912 (SD=1,036; SE=0,175) in 

univerzitetni študijski program razrednega pouka M=3,60 (SD=1,078; SE=0,008), višja 

kot pri razrednih učiteljih z zaključenim magistrskim študijskim program druge stopnje 

M=3,10 (SD=1,330; SE=0,266).  

 

Razredni učitelji, ki imajo končan višješolski in univerzitetni študijski program v 

primerjavi z razrednimi učitelji z drugačno izobrazbo kaţejo večje strinjanje pri 

ocenjevanju trditev, vezanih na: njihova pozitivna stališča, vrednote in odnos do glasbene 

vzgoje; njihov interes za različne glasbene dejavnosti in pogostost obiskovanja glasbenih 

prireditev; poslušanje različnih zvrsti glasbe; njihovo strokovno-didaktično 

usposobljenost za poučevanje glasbene vzgoje; ustrezno uporabo in izvajanje glasbenih 

metod in oblik dela pri glasbenem poučevanju; pozitivna stališča o pomembnosti 

kakovostnega pouka glasbene vzgoje za učenčev glasbeni in celostni razvoj; udejstovanje 

in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne vzgoje; pomanjkanje 

partnerstev s kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki; odprtost za 

timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov.  

 

Na podlagi rezultatov ANOVE ugotavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo 

statistično pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo. 
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V nadaljevanju smo ta zaključek preverili še z vidika šestih faktorjev glasbene 

ozaveščenosti, pri čemer smo uporabili metodo ANOVA in test Brown-Fosythe (Tabela 

8.22). 

Tabela 7.25: Statistična značilnost razlik med razrednimi učitelji glede na izobrazbo pri faktorjih  

  F p 

FAC1 F1 7,463    ,001** 

FAC2 F2 ,663 ,517 

FAC3 F3 2,412 ,092 

FAC4 F4 1,713 ,193 

FAC5 F5 ,766 ,466 

FAC6 F6 1,335 ,265 

 

Ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji glede na 

izobrazbo kaţejo pri prvem faktorju (p=0,001), ki je vezan na učiteljeva stališča, vrednote 

in odnos do glasbene vzgoje, učiteljev interes za glasbo ter na njegove metode in pristope 

pri glasbenem poučevanju, in pojasnjuje 61,6 % glasbene ozaveščenosti.  

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da so razredni učitelji z 

univerzitetno izobrazbo bolj glasbeno ozaveščeni kot razredni učitelji z drugačno 

izobrazbo. Pri vseh ostalih faktorjih se sicer kaţe višja glasbena ozaveščenost razrednih 

učiteljev z višješolsko izobrazbo, a je ta glasbena ozaveščenost glede na druge kategorije 

izobrazbe prenizka, da bi bila statistično značilna.  

 

Hipotezo H2, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo, lahko potrdimo.  

Potrjene druge raziskovalne hipoteze ne moremo primerjati z izsledki istovrstnih 

slovenskih ali tujih raziskav, saj te niso posvečale pozornosti stopnji izobrazbe razrednih 

učiteljev in z njo povezani soodvisni korelaciji z njihovo glasbeno ozaveščenostjo. 

V Tabeli 8.23 so podani rezultati, s katerimi smo preverjali razlike v glasbeni 

ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na delovno dobo. Statistično pomembne razlike 
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smo preverjali pri stopnji 0,05 z metodo ANOVA, v primeru nehomogenih varianc pa s 

testom Brown-Forsythe.  

Tabela 7.26: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

glede na delovno dobo 

 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z2 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,63 1,111 ,132 

3,080 ,029* 

10 do 20 let 91 3,29 1,241 ,130 

21 do 30 let 35 3,66 1,056 ,178 

30 let in več 32 3,88 ,907 ,160 

Skupaj 229 3,53 1,145 ,076 

Z3 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,94 1,218 ,144 

6,426 ,000** 

10 do 20 let 91 3,42 1,476 ,155 

21 do 30 let 35 3,89 1,078 ,182 

30 let in več 32 4,34 ,745 ,132 

Skupaj 229 3,78 1,293 ,085 

Z4 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,69 1,116 ,132 

6,901 ,000** 

10 do 20 let 91 3,46 1,276 ,134 

21 do 30 let 35 4,17 ,891 ,151 

30 let in več 32 4,22 ,792 ,140 

Skupaj 229 3,75 1,150 ,076 

Z5 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 4,13 ,861 ,102 

3,594 ,014* 

10 do 20 let 91 4,04 1,154 ,121 

21 do 30 let 35 4,46 ,701 ,118 

30 let in več 32 4,47 ,567 ,100 

Skupaj 229 4,19 ,949 ,063 

Z6 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,31 1,226 ,145 

3,953 ,009** 

10 do 20 let 91 2,99 1,150 ,121 

21 do 30 let 35 3,43 1,195 ,202 

30 let in več 32 3,75 ,842 ,149 

Skupaj 229 3,26 1,167 ,077 

Z7 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 4,15 ,905 ,107 

5,842 ,001** 

10 do 20 let 91 3,76 1,214 ,127 

21 do 30 let 35 4,23 ,973 ,164 

30 let in več 32 4,44 ,504 ,089 

Skupaj 229 4,05 1,035 ,068 

Z9 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,45 1,144 ,136 

4,205 ,007** 

10 do 20 let 91 3,20 1,176 ,123 

21 do 30 let 35 3,69 1,051 ,178 

30 let in več 32 3,88 ,793 ,140 

Skupaj 229 3,45 1,121 ,074 

»se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z12 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,83 ,894 ,106 

6,613 ,000** 

10 do 20 let 91 3,48 1,129 ,118 

21 do 30 let 35 4,11 ,900 ,152 

30 let in več 32 4,09 ,588 ,104 

Skupaj 229 3,77 ,992 ,066 

Z13 

  

  

  

  

manj kot 10 let 70 3,63 1,106 ,132 

3,595 ,014* 

10 do 20 let 91 3,21 1,234 ,129 

21 do 30 let 35 3,77 1,215 ,205 

30 let in več 32 3,81 ,998 ,176 

Skupaj 228 3,51 1,182 ,078 

Z14 

  

  

  

  

manj kot 10 let 70 4,00 1,049 ,125 

6,527 ,000** 

10 do 20 let 91 3,55 1,267 ,133 

21 do 30 let 35 4,11 ,867 ,147 

30 let in več 32 4,25 ,568 ,100 

Skupaj 228 3,87 1,097 ,073 

Z15 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 4,31 1,116 ,132 

10,141 ,000** 

10 do 20 let 91 3,59 1,382 ,145 

21 do 30 let 35 4,17 ,923 ,156 

30 let in več 32 4,53 ,671 ,119 

Skupaj 229 4,03 1,210 ,080 

Z16 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,84 1,093 ,128 

8,631 ,000** 

10 do 20 let 88 3,30 1,214 ,129 

21 do 30 let 35 3,86 ,912 ,154 

30 let in več 31 4,19 ,654 ,117 

Skupaj 227 3,68 1,112 ,074 

Z18 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 4,11 1,137 ,133 

10,943 ,000** 

10 do 20 let 88 3,44 1,380 ,147 

21 do 30 let 35 4,11 1,078 ,182 

30 let in več 31 4,55 ,568 ,102 

Skupaj 227 3,91 1,234 ,082 

Z19 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 4,16 1,155 ,135 

9,483 ,000** 

10 do 20 let 87 3,63 1,330 ,143 

21 do 30 let 35 4,31 ,932 ,158 

30 let in več 31 4,61 ,558 ,100 

Skupaj 226 4,04 1,184 ,079 

Z20 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 4,03 1,105 ,129 

11,053 ,000** 

10 do 20 let 88 3,51 1,278 ,136 

21 do 30 let 35 4,31 ,932 ,158 

30 let in več 31 4,48 ,508 ,091 

Skupaj 227 3,93 1,148 ,076 

                    »se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z21 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 4,05 1,153 ,135 

7,556 ,000** 

10 do 20 let 88 3,61 1,317 ,140 

21 do 30 let 35 4,31 ,867 ,147 

30 let in več 31 4,39 ,495 ,089 

Skupaj 227 3,97 1,154 ,077 

Z22 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,77 1,034 ,121 

6,854 ,000** 

10 do 20 let 88 3,42 1,238 ,132 

21 do 30 let 35 4,09 ,919 ,155 

30 let in več 31 4,16 ,638 ,115 

Skupaj 227 3,74 1,093 ,073 

Z23 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,58 1,154 ,135 

5,656 ,001** 

10 do 20 let 88 3,30 1,205 ,128 

21 do 30 let 35 3,77 1,003 ,169 

30 let in več 31 4,16 ,898 ,161 

Skupaj 227 3,58 1,151 ,076 

Z24 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,78 1,205 ,141 

8,438 ,000** 

10 do 20 let 88 3,34 1,329 ,142 

21 do 30 let 35 3,89 1,078 ,182 

30 let in več 31 4,42 ,672 ,121 

Skupaj 227 3,71 1,227 ,081 

Z25 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,27 1,121 ,131 

4,193 ,007** 

10 do 20 let 88 3,26 1,129 ,120 

21 do 30 let 35 3,83 1,150 ,194 

30 let in več 32 3,84 ,920 ,163 

Skupaj 228 3,43 1,126 ,075 

Z26 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 2,78 1,133 ,133 

3,723 ,012* 

10 do 20 let 88 2,77 1,058 ,113 

21 do 30 let 35 3,43 1,119 ,189 

30 let in več 31 3,13 1,176 ,211 

Skupaj 227 2,93 1,128 ,075 

Z27 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,72 1,064 ,125 

5,656 ,001** 

10 do 20 let 88 3,43 1,211 ,129 

21 do 30 let 35 4,03 ,857 ,145 

30 let in več 31 4,10 ,651 ,117 

Skupaj 226 3,71 1,076 ,072 

Z28 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,82 1,110 ,130 

6,642 ,000** 

10 do 20 let 89 3,54 1,235 ,131 

21 do 30 let 35 4,14 ,912 ,154 

30 let in več 31 4,32 ,599 ,108 

Skupaj 228 3,83 1,111 ,074 

»se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z29 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,12 1,290 ,151 

1,828 ,144 

10 do 20 let 89 3,12 1,232 ,131 

21 do 30 let 35 3,46 1,358 ,230 

30 let in več 31 3,61 ,989 ,178 

Skupaj 228 3,24 1,248 ,083 

Z30 

  

  

  

  

manj kot 10 let 73 3,85 ,981 ,115 

6,571 ,000** 

10 do 20 let 89 3,53 1,226 ,130 

21 do 30 let 35 4,06 ,906 ,153 

30 let in več 31 4,29 ,529 ,095 

Skupaj 228 3,82 1,058 ,070 

Z31 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 4,08 1,058 ,125 

9,046 ,000** 

10 do 20 let 91 3,43 1,376 ,144 

21 do 30 let 35 4,00 1,000 ,169 

30 let in več 32 4,31 ,592 ,105 

Skupaj 230 3,84 1,186 ,078 

Z32 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 4,00 ,949 ,112 

7,174 ,000** 

10 do 20 let 91 3,55 1,250 ,131 

21 do 30 let 34 4,15 ,857 ,147 

30 let in več 32 4,28 ,683 ,121 

Skupaj 229 3,88 1,072 ,071 

Z33 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,36 1,039 ,122 

5,843 ,001** 

10 do 20 let 91 2,80 1,035 ,109 

21 do 30 let 35 3,40 ,914 ,154 

30 let in več 32 3,28 ,729 ,129 

Skupaj 230 3,13 1,013 ,067 

Z34 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,53 1,007 ,119 

2,917 ,035* 

10 do 20 let 91 3,43 1,194 ,125 

21 do 30 let 35 3,89 ,867 ,147 

30 let in več 32 3,81 ,592 ,105 

Skupaj 230 3,58 1,032 ,068 

Z35 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 2,76 ,927 ,109 

1,742 ,161 

10 do 20 let 91 2,70 1,027 ,108 

21 do 30 let 35 3,03 1,124 ,190 

30 let in več 32 3,06 ,759 ,134 

Skupaj 230 2,82 ,984 ,065 

Z36 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,74 1,021 ,120 

3,250 ,023* 

10 do 20 let 91 3,55 1,148 ,120 

21 do 30 let 35 3,91 1,040 ,176 

30 let in več 32 4,13 ,660 ,117 

Skupaj 230 3,74 1,049 ,069 

»se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z37 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 2,90 1,247 ,147 

3,061 ,029* 

10 do 20 let 91 2,81 1,163 ,122 

21 do 30 let 35 3,51 1,222 ,206 

30 let in več 32 3,00 1,078 ,191 

Skupaj 230 2,97 1,204 ,079 

Z38 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,75 1,084 ,128 

5,300 ,002** 

10 do 20 let 91 3,31 1,132 ,119 

21 do 30 let 35 3,86 ,912 ,154 

30 let in več 32 3,88 ,660 ,117 

Skupaj 230 3,61 1,055 ,070 

Z40 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 2,99 1,132 ,133 

1,095 ,352 

10 do 20 let 91 2,91 1,161 ,122 

21 do 30 let 34 3,24 1,327 ,228 

30 let in več 32 3,25 ,984 ,174 

Skupaj 229 3,03 1,156 ,076 

Z41 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,79 1,020 ,120 

8,849 ,000** 

10 do 20 let 91 3,32 1,104 ,116 

21 do 30 let 34 3,97 ,904 ,155 

30 let in več 32 4,09 ,530 ,094 

Skupaj 229 3,67 1,027 ,068 

Z42 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,72 1,165 ,137 

7,854 ,000** 

10 do 20 let 91 3,24 1,268 ,133 

21 do 30 let 35 3,91 1,067 ,180 

30 let in več 32 4,19 ,821 ,145 

Skupaj 230 3,63 1,197 ,079 

Z43 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,08 1,066 ,126 

2,000 ,115 

10 do 20 let 91 2,81 1,182 ,124 

21 do 30 let 35 3,20 1,183 ,200 

30 let in več 32 3,28 ,958 ,169 

Skupaj 229 3,02 1,126 ,074 

Z44 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,69 1,036 ,123 

4,859 ,003** 

10 do 20 let 91 3,33 1,202 ,126 

21 do 30 let 35 3,77 ,942 ,159 

30 let in več 32 4,00 ,672 ,119 

Skupaj 229 3,60 1,074 ,071 

Z45 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,61 1,021 ,121 

4,190 ,007** 

10 do 20 let 90 3,50 1,229 ,130 

21 do 30 let 34 3,79 ,914 ,157 

30 let in več 32 4,16 ,574 ,101 

Skupaj 227 3,67 1,065 ,071 

»se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z46 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,51 1,222 ,144 

5,200 ,002** 

10 do 20 let 90 3,31 1,215 ,128 

21 do 30 let 33 3,88 1,023 ,178 

30 let in več 32 4,06 ,759 ,134 

Skupaj 227 3,56 1,163 ,077 

Z48 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 4,06 1,099 ,130 

6,521 ,000** 

10 do 20 let 89 3,64 1,290 ,137 

21 do 30 let 34 4,09 ,965 ,166 

30 let in več 32 4,47 ,507 ,090 

Skupaj 227 3,96 1,132 ,075 

Z49 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,78 1,116 ,132 

6,574 ,000** 

10 do 20 let 89 3,48 1,253 ,133 

21 do 30 let 34 4,03 ,904 ,155 

30 let in več 32 4,28 ,523 ,092 

Skupaj 227 3,77 1,113 ,074 

Z50 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,87 1,027 ,122 

6,061 ,001** 

10 do 20 let 89 3,61 1,230 ,130 

21 do 30 let 34 4,18 ,936 ,161 

30 let in več 32 4,31 ,471 ,083 

Skupaj 226 3,88 1,072 ,071 

Z51 

  

  

  

  

manj kot 10 let 71 3,86 1,099 ,130 

5,820 ,001** 

10 do 20 let 89 3,64 1,245 ,132 

21 do 30 let 34 4,21 ,914 ,157 

30 let in več 32 4,34 ,483 ,085 

Skupaj 226 3,89 1,098 ,073 

Z52 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,04 ,926 ,109 

4,649 ,004** 

10 do 20 let 89 3,10 1,045 ,111 

21 do 30 let 34 3,50 ,961 ,165 

30 let in več 32 3,63 ,707 ,125 

Skupaj 227 3,22 ,974 ,065 

Z53 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,44 1,277 ,150 

5,107 ,002** 

10 do 20 let 89 3,35 1,253 ,133 

21 do 30 let 34 3,68 ,976 ,167 

30 let in več 32 4,16 ,677 ,120 

Skupaj 227 3,54 1,183 ,079 

Z54 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,75 1,110 ,131 

3,087 ,028* 

10 do 20 let 89 3,46 1,178 ,125 

21 do 30 let 34 3,88 ,913 ,157 

30 let in več 32 4,00 ,842 ,149 

Skupaj 227 3,69 1,090 ,072 

                                                                                                                     »se nadaljuje« 
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 TRDITVE  DELOVNA DOBA N M SD SE F p 

Z55 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,38 1,131 ,133 

2,088 ,103 

10 do 20 let 89 3,17 1,208 ,128 

21 do 30 let 34 3,26 ,963 ,165 

30 let in več 31 3,68 ,748 ,134 

Skupaj 226 3,32 1,102 ,073 

Z56 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,67 1,088 ,128 

4,980 ,002** 

10 do 20 let 89 3,44 1,148 ,122 

21 do 30 let 34 3,76 ,955 ,164 

30 let in več 32 4,19 ,644 ,114 

Skupaj 227 3,67 1,065 ,071 

Z57 

  

  

  

  

manj kot 10 let 72 3,46 1,100 ,130 

5,249 ,002** 

10 do 20 let 89 3,37 1,142 ,121 

21 do 30 let 34 4,00 ,888 ,152 

30 let in več 32 3,88 ,609 ,108 

Skupaj 227 3,56 1,056 ,070 

 

Rezultati kaţejo, da je večina varianc nehomogenih, izjema je le osem trditev, pri katerih 

so variance homogene. Ugotavljamo, da so razlike pri večini trditev (45) statistično 

značilne. Pri osmih trditvah so razlike statistično značilne na stopnji 0,05, pri ostalih 

trditvah pa na stopnji 0,01. 

 

Iz Tabele 8.23 je razvidno, da so pri 20 trditvah – Z2, Z3, Z4, Z10, Z11, Z14, Z22, Z23, 

Z24, Z27, Z31, Z34, Z38, Z41, Z42, Z44, Z46, Z49, Z54 in Z56 – razredni učitelji z 

delovno dobo od 10 do 20 let v povprečju neodločeni glede trditev, medtem ko se ostali 

razredni učitelji s trditvami strinjajo. S tremi trditvami, Z15, Z18 in Z19 se skupina 

razrednih učiteljev z najdaljšo delovno dobo 30 let in več popolnoma strinja. Pri večini 

ostalih trditev ugotavljamo, da se v povprečju kaţe kombinacija neodločenosti in 

strinjanja, ne glede na delovno dobo.  

 

V nadaljevanju zaradi obširnosti statistično pomembnih razlik večine trditev 

izpostavljamo le petnajst trditev, pri katerih je frekvenca (F) najvišja in se hkrati kaţe 

statistično pomembna značilnost (p).  

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

se pri poučevanju glasbene vzgoje počutijo samozavestne (M=3,88, SE=0,160), kot 
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učitelji, ki imajo od 21 do 30 let (M=3,66, SE=0,178), 10 do 20 let (M=3,29, SE=0,130) 

in manj kot 10 let (M=3,63, SE=0,132) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna 

p=0,029. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

si pri pripravi na pouk pomagajo z učnim načrtom za glasbeno vzgojo (M=4,47, 

SE=0,100), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=4,46, SE=0,118), 10 do 20 let (M=4,04, 

SE=0,121) in manj kot 10 let (M=4,13, SE=0,102) delovne dobe. Razlika je statistično 

pomembna p=0,014. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

izven delovnega časa obiskujejo različne glasbene prireditve (M=3,75, SE=0,149), kot 

učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,43, SE=0,202), 10 do 20 let (M=2,99, SE=0,121) in 

manj kot 10 let (M03,31, SE=0,145) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna 

p=0,009. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna čustva (M=4,44, 

SE=0,089), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=4,23, SE=0,164), 10 do 20 let (M=3,76, 

SE=0,127) in manj kot 10 let (M 4,15, SE=0,107) delovne dobe. Razlika je statistično 

pomembna p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

se čutijo dovolj strokovno usposobljene za poučevanje glasbene vzgoje na razredni 

stopnji osnovne šole (M=4,16, SE=0,161), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,77, 

SE=0,169), 10 do 20 let (M=3,30, SE=0,128) in manj kot 10 let (M =3,58, SE=0,135) 

delovne dobe. Razlika je statistično pomembna p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

glasbena vzgoja vpliva na uspešnost učenca tudi na drugih predmetnih področjih 

(M=3,84, SE=0,163), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,83, SE=0,194), 10 do 20 let 
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(M=3,26, SE=0,120) in manj kot 10 let (M =3,27, SE=0,131) delovne dobe. Razlika je 

statistično pomembna p=0,007. 

 

V povprečju se učitelji z delovno dobo 21 do 30 let (M=3,43, SE=0,189) bolj strinjajo s 

trditvijo, da se redno udeleţujejo seminarjev in drugih oblik izpolnjevanja na področju 

glasbene umetnosti, kot učitelji, ki imajo 30 let in več  (M=3,13, SE=0,211), 10 do 20 let 

(M=2,77, SE=0,113) in manj kot 10 let (M =2,78, SE=0,133) delovne dobe. Razlika je 

statistično pomembna p=0,012. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

se z upoštevanjem vsebin učnega načrta izognejo neprimerni improvizaciji in rutinskemu 

delu (M=3,81, SE=0,105), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,89, SE=0,147), 10 do 

20 let (M=3,43, SE=0,125) in manj kot 10 let (M =3,53, SE=0,119) delovne dobe. 

Razlika je statistično pomembna p=0,035 

 

V povprečju se učitelji z delovno dobo 21 do 30 let (M=3,51, SE=0,206) bolj strinjajo s 

trditvijo, da je na šoli premalo glasbenih interesnih dejavnosti, kot učitelji, ki imajo 30 let 

in več  (M=3,00, SE=0,191), 10 do 20 let (M=2,81, SE=0,122) in manj kot 10 let (M 

=2,90, SE=0,147) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna p=0,029. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

kakovostni pouk pomembno vpliva na učenčev celostni razvoj (M=3,88, SE=0,117), kot 

učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,86, SE=0,154), 10 do 20 let (M=3,31, SE=0,119) in 

manj kot 10 let (M =3,75, SE=0,128) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna 

p=0,002. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

pri pouku glasbene vzgoje uporabljajo raznovrstne in aktivne oblike ter glasbene metode 

poučevanja (M=4,09, SE=0,094), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,97, SE=0,155), 

10 do 20 let (M=3,32, SE=0,116) in manj kot 10 let (M =3,79, SE=0,120) delovne dobe. 

Razlika je statistično pomembna p=0,000. 
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V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

si o glasbi z učenci izmenjujejo mnenja in doţivetja (M=4,00, SE=0,119), kot učitelji, ki 

imajo 21 do 30 let (M=3,77, SE=0,159), 10 do 20 let (M=3,33, SE=0,126) in manj kot 10 

let (M =3,69, SE=0,123) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna p=0,003. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

so dobro informirani o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje (M=3,63, 

SE=0,125), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,50, SE=0,165), 10 do 20 let (M=3,10, 

SE=0,111) in manj kot 10 let (M =3,04, SE=0,109) delovne dobe. Razlika je statistično 

pomembna p=0,004. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

v pouk glasbene umetnosti vključujejo sodobno tehnologijo in nove pristope poučevanja 

(M=4,19, SE=0,114), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let (M=3,76, SE=0,164), 10 do 20 let 

(M=3,44, SE=0,122) in manj kot 10 let (M =3,67, SE=0,128) delovne dobe. Razlika je 

statistično pomembna p=0,002. 

 

V povprečju se učitelji z najvišjo delovno dobo (30 let in več) bolj strinjajo s trditvijo, da 

so učenci v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno umetniškimi ustanovami (M=4,19, SE=0,114), kot učitelji, ki imajo 21 do 30 let 

(M=3,76, SE=0,164), 10 do 20 let (M=3,44, SE=0,122) in manj kot 10 let (M =3,67, 

SE=0,128) delovne dobe. Razlika je statistično pomembna p=0,002. 

 

Rezultati kaţejo, da je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev glede na 

delovno dobo dobra; M=3,61 (SD=1,113; SE=0,073). Razlike v glasbeni ozaveščenosti 

razrednih učiteljev glede na delovno dobo se kaţejo v posameznih trditvah, pri čemer je 

povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev, ki imajo 30 let in več delovne dobe 

M=4,03 (SD=0,701; SE=0,124) in od 21 do 30 let delovne dobe; M=3,86 (SD=0,990; 

SE=0,168), višja kot pri razrednih učiteljih, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe; 

M=3,58 (SD=1,066; SE=0,125) in od 10 do 20 let delovne dobe; M=3,28 (SD=1,190; 

SE=0,125).  
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Razredni učitelji z najvišjo delovno dobo v primerjavi z učitelji s krajšo delovno dobo 

kaţejo večje strinjanje pri ocenjevanju trditev, vezanih na: učiteljevo vrednotenje 

glasbene vzgoje ter na njegova stališča in odnos do nje; samozavest in strokovno-

didaktično usposobljenost za poučevanje glasbene vzgoje; poslušanje vseh zvrsti glasbe; 

sistematično načrtovanje glasbenih učnih ur; njihov interes za različne glasbene 

dejavnosti in pogostost obiskovanja glasbenih prireditev; uporabo in izvajanje ustreznih 

in aktivnih glasbenih metod in oblik dela; vključevanje sodobne tehnologije in novih 

pristopov poučevanja glasbene vzgoje; pozitivna stališča o pomembnosti kakovostnega 

pouka glasbene vzgoje za učenčev glasbeni in celostni razvoj; udejstovanje in 

izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne vzgoje; pomanjkanje 

partnerstev s kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki; odprtost za 

timsko in sodelovalno delo tudi izven šole ter informiranost s kulturno-umetniškimi 

programi. 

 

Na podlagi rezultatov ANOVE ugotavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na delovno dobo. 

 

V nadaljevanju smo ta zaključek preverili še z vidika šestih faktorjev glasbene 

ozaveščenosti razrednih učiteljev, pri čemer smo uporabili metodo ANOVA in test 

Brown-Forsythe  (Tabela 8.24). 

Tabela 7.27: Statistična značilnost razlik med razrednimi učitelji glede na delovno dobo pri faktorjih  

  F p 

FAC1 F1 6,429  ,000** 

FAC2 F2 1,667 ,176 

FAC3 F3 1,561 ,201 

FAC4 F4 1,443 ,232 

FAC5 F5 2,515 ,059 

FAC6 F6 ,723 ,539 

 

Ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji glede na 

delovno dobo kaţejo pri prvem faktorju (p=0,000), ki je vezan na učiteljeva stališča, 
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vrednote in odnos do glasbene vzgoje, na njegov interes za glasbo ter na metode in 

pristope, ki jih uporablja pri poučevanju glasbene vzgoje, in pojasnjuje 61,6 % glasbene 

ozaveščenosti.  

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da je glasbena ozaveščenost 

razrednih učiteljev z delovno dobo od 10 do 20 let najniţja, pri razrednih učiteljih z 

delovno dobo 30 let in več pa najvišja.   

  

Hipotezo H3, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na delovno dobo, lahko 

potrdimo.  

 

Potrjene tretje raziskovalne hipoteze ne moremo primerjati z ugotovitvami avtorjev ali 

izsledki tovrstnih slovenskih ali tujih raziskav, saj delovni dobi razrednih učiteljev 

in njeni korelaciji z glasbeno ozaveščenostjo razrednih učiteljev niso posvečale 

pozornosti. 

 

V Tabeli 8.25 so podani rezultati, s katerimi smo preverjali razlike v glasbeni 

ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na šolski okoliš, v katerem poučujejo (mestna ali 

podeţelska osnovna šola). Statistično pomembne razlike smo preverjali z metodo t-test 

pri stopnji 0,05, homogenost varianc pa smo preverjali z Levenovim preizkusom enakosti 

varianc.  

Tabela 7.28: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

glede na šolski okoliš 

TRDITEV  TIP ŠOLE N M SD SE F t p 

Z2 

  
mestna 112 3,44 1,153 ,109 

,005 -1,078 ,946 
podeţelska 118 3,60 1,156 ,106 

Z3 

  

mestna 112 3,70 1,307 ,124 
,044 -,829 ,408 

podeţelska 118 3,84 1,301 ,120 

Z4 

  

mestna 112 3,60 1,150 ,109 
,020 -1,745 ,082 

podeţelska 118 3,86 1,161 ,107 

     »se nadaljuje« 
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TRDITEV  TIP ŠOLE N M SD SE F t p 

Z5 

  

mestna 112 4,13 ,954 ,090 
,457 -,674 ,501 

podeţelska 118 4,22 ,988 ,091 

Z6 

  

mestna 112 3,21 1,202 ,114 
,015 -,589 ,557 

podeţelska 118 3,30 1,150 ,106 

Z7 

  

mestna 112 4,12 1,002 ,095 
1,477 1,142 ,255 

podeţelska 118 3,96 1,097 ,101 

Z9 

  

mestna 112 3,41 1,159 ,110 
,001 -,314 ,754 

podeţelska 118 3,46 1,107 ,102 

Z12 

  

mestna 112 3,83 1,003 ,095 
,950 1,020 ,309 

podeţelska 118 3,69 1,009 ,093 

Z13 

  

mestna 111 3,53 1,242 ,118 
,197 ,415 ,679 

podeţelska 118 3,47 1,145 ,105 

Z14 

  

mestna 111 3,87 1,121 ,106 
,196 ,179 ,858 

podeţelska 118 3,85 1,107 ,102 

Z15 

  

mestna 112 4,02 1,223 ,116 
,922 -,047 ,963 

podeţelska 118 4,03 1,230 ,113 

Z16 

  

mestna 112 3,66 1,111 ,105 
,014 -,078 ,938 

podeţelska 116 3,67 1,140 ,106 

Z18 

  

mestna 112 3,90 1,237 ,117 
,385 ,032 ,975 

podeţelska 116 3,90 1,261 ,117 

Z19 

  

mestna 112 4,04 1,240 ,117 
,938 ,171 ,864 

podeţelska 115 4,02 1,162 ,108 

Z20 

  

mestna 112 3,96 1,188 ,112 
,055 ,437 ,662 

podeţelska 116 3,89 1,140 ,106 

Z21 

  

mestna 112 3,98 1,178 ,111 
,103 ,330 ,742 

podeţelska 116 3,93 1,163 ,108 

Z22 

  

mestna 112 3,76 1,157 ,109 
,246 ,472 ,637 

podeţelska 116 3,69 1,058 ,098 

Z23 

  

mestna 112 3,54 1,192 ,113 
,017 -,270 ,788 

podeţelska 116 3,59 1,135 ,105 

Z24 

  

mestna 112 3,67 1,248 ,118 
,002 -,384 ,701 

podeţelska 116 3,73 1,233 ,114 

Z25 

  

mestna 112 3,40 1,143 ,108 
,079 -,284 ,777 

podeţelska 117 3,44 1,133 ,105 

Z26 

  

mestna 112 2,81 1,143 ,108 
,186 -1,367 ,173 

podeţelska 116 3,02 1,119 ,104 

Z27 

  

mestna 112 3,67 1,118 ,106 
,331 -,360 ,719 

podeţelska 115 3,72 1,064 ,099 

Z28  

  

mestna 112 3,86 1,154 ,109 
,051 ,533 ,595 

podeţelska 117 3,78 1,099 ,102 

 »se nadaljuje« 
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TRDITEV  TIP ŠOLE N M SD SE F t p 

Z29 

  

mestna 112 2,94 1,240 ,117 
,002 -3,557 ,000** 

podeţelska 117 3,51 1,208 ,112 

Z30 

  

mestna 112 3,77 1,107 ,105 
,305 -,491 ,624 

podeţelska 117 3,84 1,042 ,096 

Z31 

  

mestna 112 3,82 1,202 ,114 
,327 -,120 ,905 

podeţelska 119 3,84 1,200 ,110 

Z32 

  

mestna 111 3,82 1,114 ,106 
,046 -,670 ,503 

podeţelska 119 3,92 1,062 ,097 

Z33 

  

mestna 112 3,07 1,046 ,099 
,135 -,781 ,435 

podeţelska 119 3,18 ,997 ,091 

Z34 

  

mestna 112 3,43 1,054 ,100 
,801 -2,032 ,043* 

podeţelska 119 3,71 1,020 ,093 

Z35 

  

mestna 112 2,65 1,002 ,095 
3,317 -2,442 ,015* 

podeţelska 119 2,97 ,956 ,088 

Z36 

  

mestna 112 3,71 1,120 ,106 
,502 -,364 ,716 

podeţelska 119 3,76 1,008 ,092 

Z37 

  

mestna 112 2,88 1,281 ,121 
3,869 -1,103 ,271 

podeţelska 119 3,05 1,134 ,104 

Z38 

  

mestna 112 3,61 1,102 ,104 
,011 ,134 ,893 

podeţelska 119 3,59 1,037 ,095 

Z40 

  

mestna 111 3,07 1,234 ,117 
1,706 ,634 ,527 

podeţelska 119 2,97 1,093 ,100 

Z41 

  

mestna 112 3,71 1,071 ,101 
,333 ,631 ,528 

podeţelska 118 3,62 1,012 ,093 

Z42 

  

mestna 112 3,58 1,299 ,123 
3,645 -,419 ,675 

podeţelska 119 3,65 1,117 ,102 

Z43 

  

mestna 111 3,04 1,190 ,113 
1,719 ,297 ,767 

podeţelska 119 2,99 1,077 ,099 

Z44 

  

mestna 111 3,60 1,130 ,107 
,071 ,166 ,869 

podeţelska 119 3,58 1,046 ,096 

Z45 

  

mestna 110 3,69 1,115 ,106 
,012 ,446 ,656 

podeţelska 118 3,63 1,044 ,096 

Z46 

  

mestna 111 3,48 1,159 ,110 
,072 -,942 ,347 

podeţelska 117 3,62 1,187 ,110 

Z48 

  

mestna 111 3,93 1,150 ,109 
,034 -,193 ,847 

podeţelska 117 3,96 1,148 ,106 

Z49 

  

mestna 111 3,77 1,093 ,104 
1,831 ,209 ,835 

podeţelska 117 3,74 1,161 ,107 

Z50 

  

mestna 
110 3,85 1,107 ,106 ,023 -,119 ,905 

»se nadaljuje«
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TRDITEV  TIP ŠOLE N M SD SE F t p 

 podeţelska 117 3,87 1,071 ,099    

Z51 

  

mestna 111 3,92 1,153 ,109 
,003 ,501 ,617 

podeţelska 116 3,84 1,076 ,100 

Z52 

  

mestna 111 3,16 1,023 ,097 
,036 -,657 ,512 

podeţelska 117 3,25 ,946 ,087 

Z53 

  

mestna 111 3,50 1,198 ,114 
,050 -,433 ,665 

podeţelska 117 3,56 1,192 ,110 

Z54 

  

mestna 111 3,63 1,183 ,112 
3,044 -,656 ,513 

podeţelska 117 3,73 1,022 ,095 

Z55 

  

mestna 110 3,19 1,062 ,101 
3,397 -1,551 ,122 

podeţelska 117 3,42 1,147 ,106 

Z56 

  

mestna 111 3,55 1,102 ,105 
,292 -1,422 ,156 

podeţelska 117 3,75 1,050 ,097 

Z57 

  

mestna 111 3,55 1,126 ,107 
,627 -,042 ,966 

podeţelska 117 3,56 1,012 ,094 

 

Pri večini trditev, ki opredeljujejo glasbeno ozaveščenost razrednih učiteljev, se ne kaţejo 

statistično značilne razlike glede na šolski okoliš. Izjeme ugotavljamo le pri treh  trditvah; 

pri dveh so razlike statistično značilne pri stopnji 0,05; pri eni pa so razlike statistično 

značilne pri stopnji 0,01.  

 

Pri šestih trditvah – Z2, Z13, Z29, Z24, Z46 in Z53 se kaţe vzorec, da so razredni učitelji 

iz mestnega okoliša v povprečju neodločeni glede trditev, razredni učitelji s podeţelja pa 

se s trditvami strinjajo. Pri večini preostalih trditev se kaţe strinjanje s trditvijo ne glede 

na šolski okoliš, v 11 primerih tudi neodločenost ne glede na šolski okoliš. 

 

V povprečju se učitelji iz podeţelja bolj strinjajo s trditvijo, da z razredom, ki ga 

poučujejo nastopajo na šolskih glasbenih prireditvah (M=3,51, SE=,112), kot učitelji, ki 

prihajajo iz mesta (M=2,94, SE=0,117). Razlika je statistično pomembna t= -3,557, 

p<0,001. 

 

V povprečju se učitelji iz podeţelja bolj strinjajo s trditvijo, da se z upoštevanjem vsebin 

učnega načrta izognejo neprimerni improvizaciji in rutinskemu delu (M=3,71, SE=,093), 

kot učitelji, ki prihajajo iz mesta (M=3,43, SE=0,100). Razlika je statistično pomembna 

t= -2,032, p<0,005. 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
215 

V povprečju se učitelji s podeţelja bolj strinjajo s trditvijo, da  razredom, ki ga poučujejo, 

redno obiskujemo različne glasbene prireditve (M=2,97, SE=,088), kot učitelji, ki 

prihajajo iz mesta (M=2,65, SE=0,095). Razlika je statistično pomembna t = -2,442, 

p<0,005. 

 

Rezultati kaţejo, da je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev glede na 

šolski okoliš dobra; M=3,60 (SD=0,922; SE=0,008). Razlike v glasbeni ozaveščenosti 

razrednih učiteljev glede na šolski okoliš se kaţejo pri posameznih trditvah, pri katerih je 

povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev iz podeţelskega šolskega okoliša 

M=3,58 (SD=1,145; SE=0,108) nekoliko višja kot pri razrednih učiteljih iz mestnega 

šolskega okoliša M=3,56 (SD=1,084; SE=0,099).  

Glede na šolski okoliš, v katerem razredni učitelji poučujejo, ugotavljamo, da razredni 

učitelji s podeţelske osnovne šole v primerjavi z razrednimi učitelji z mestne šole kaţejo 

večje strinjanje s trditvami, da s svojim razredom nastopajo na šolskih prireditvah; da se z 

upoštevanjem vsebin učnega načrta izognejo neprimerni improvizaciji pri glasbenem 

poučevanju. Iz rezultatov lahko povzamemo, da tip šole ne vpliva bistveno na razlike 

med razrednimi učitelji.  

 

Glede na rezultate ANOVE ugotavljamo, da med razrednimi učitelji ne obstajajo 

statistično pomembne razlike v glasbeni ozaveščenosti glede na šolski okoliš. 

 

V nadaljevanju smo ta zaključek preverili še z vidika šestih faktorjev glasbene 

ozaveščenosti razrednih učiteljev, pri čemer smo uporabili t-test (Tabela 8.26). 

Tabela 7.29: Statistična značilnost razlik med razrednimi učitelji glede na šolski okoliš pri faktorjih  

  Levenov preizkus t-test 

  F p t df p (2) 

FAC1 F1 ,121 ,729 ,721 211 ,472 

FAC2 F2 ,025 ,875 -1,309 211 ,192 

FAC3 F3 1,367 ,244 ,670 211 ,503 

FAC4 F4 ,369 ,544 ,394 211 ,694 

FAC5 F5 ,146 ,703 -3,642 211 ,000 

FAC6 F6 2,061 ,153 ,974 211 ,331 
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Ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji glede na šolski 

okoliš kaţejo le pri petem faktorju (p=0,00), ki je vezan na učiteljevo informiranost, 

udejstvovanje, nastopanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne 

vzgoje in pojasnjuje le 2,4 % glasbene ozaveščenosti.  

 

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev 

iz podeţelskega šolskega okoliša v povprečju nekoliko višja kot pri razrednih učiteljih iz 

mestnega šolskega okoliša.  

 

Hipotezo H4, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na šolski okoliš, lahko delno 

potrdimo.  

 

Glede na frekvenčno porazdelitev kategorij glasbene izobrazbe (Tabela 8.27) smo se 

odločili za preoblikovanje spremenljivke.  

Tabela 7.30: Frekvenčna porazdelitev kategorij glasbene izobrazbe 

ODGOVORI F % 

Glasbene šole nisem obiskoval/-a 
169 72,22 

Obiskovanje niţje glasbene šole 27 11,54 

Končana niţja glasbena šola 34 14,53 

Zaključena srednja glasbena šola 4 1,71 

Skupaj 
234 100,0 

 

Oblikovali smo novo spremenljivko z dvema kategorijama glede na obiskovanje oziroma 

neobiskovanje glasbene šole (Tabela 8.28), ki jo bomo v nadaljevanju uporabili za 

ugotavljanje razlik v glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na glasbeno 

izobrazbo. 
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Tabela 7.31: Frekvenčna porazdelitev nove spremenljivke z dvema kategorijama glasbene 

izobrazbe 

SPREMENLJIVKA F % 

Glasbene šole nisem obiskoval 169 72,2 

Glasbeno šolo sem obiskoval 65 27,8 

Skupaj 234 100,0 

 

V Tabeli 8.29 so podani rezultati, s katerimi smo preverjali razlike o glasbeni 

ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na glasbeno izobrazbo. Statistično pomembne 

razlike smo preverjali z metodo t-test pri stopnji 0,05; homogenost varianc pa smo 

preverjali z Levenovim preizkusom enakosti varianc.  

Tabela 7.32: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

glede na glasbeno izobrazbo 

 

TRDITEV 

 GLASBENA 

IZOBRAZBA N M SD SE F t p 

Z2 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,29 1,184 ,092 

20,154 -5,941 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,11 ,819 ,102 

Z3 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,48 1,357 ,105 

50,192 -7,644 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,53 ,712 ,089 

Z4 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,60 1,242 ,096 

22,188 -3,364 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,08 ,822 ,103 

Z5 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 4,16 1,014 ,078 

1,002 -,400 ,689 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,22 ,845 ,106 

Z6 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,05 1,178 ,091 

2,528 -4,287 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,77 ,988 ,123 

Z7 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,88 1,134 ,088 

9,145 -4,694 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,44 ,639 ,080 

Z9 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,26 1,187 ,092 

20,715 -4,806 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,91 ,791 ,099 

                                                                                                                         »se nadaljuje« 
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TRDITEV 

 GLASBENA 

IZOBRAZBA N M SD SE F t p 

Z12 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,63 1,083 ,084 

22,102 -3,731 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,08 ,674 ,084 

Z13 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,35 1,270 ,098 

29,707 -3,998 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 3,92 ,829 ,104 

Z14 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,70 1,195 ,092 

20,882 -4,635 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,29 ,682 ,086 

Z15 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,78 1,324 ,102 

58,951 -7,273 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,66 ,511 ,064 

Z16 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,47 1,169 ,091 

22,241 -5,389 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,19 ,780 ,098 

Z18 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,67 1,318 ,102 

41,217 -6,187 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,52 ,737 ,093 

Z19 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,84 1,281 ,099 

22,252 -5,275 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,55 ,717 ,091 

Z20 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,72 1,230 ,095 

17,357 -5,666 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,46 ,714 ,090 

Z21 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,76 1,246 ,097 

18,501 -5,506 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,48 ,692 ,087 

Z22 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,57 1,187 ,092 

28,312 -4,328 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,13 ,707 ,089 

Z23 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,35 1,210 ,094 

30,713 -5,749 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,13 ,772 ,097 

Z24 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,52 1,297 ,101 

19,034 -4,448 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,19 ,895 ,113 

                                                                                                                      »se nadaljuje« 
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TRDITEV 

GLASBENA 

IZOBRAZBA N M SD SE F t p 

Z25 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,29 1,199 ,093 

19,822 -3,416 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 3,78 ,851 ,107 

Z26 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 2,89 1,196 ,093 

7,457 -,614 ,540 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 2,98 ,942 ,119 

Z27 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,61 1,143 ,089 

10,646 -2,285 ,024* 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 3,94 ,885 ,112 

Z28  

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,65 1,210 ,094 

26,015 -4,700 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,25 ,690 ,086 

Z29 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,13 1,268 ,098 

1,394 -1,922 ,056 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,48 1,182 ,148 

Z30 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,64 1,161 ,090 

24,760 -5,046 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,23 ,611 ,076 

Z31 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,60 1,272 ,098 

32,234 -6,508 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,44 ,664 ,083 

Z32 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,74 1,177 ,091 

18,737 -3,662 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,20 ,694 ,087 

Z33 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,04 1,055 ,081 

1,233 -2,286 ,023* 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,38 ,882 ,110 

Z34 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,52 1,116 ,086 

11,314 -1,228 ,221 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,69 ,814 ,102 

Z35 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 2,74 1,009 ,078 

4,771 -1,859 ,065 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,00 ,909 ,114 

Z36 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,61 1,142 ,088 

27,617 -3,439 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,05 ,722 ,090 

                                                                                                                           »se nadaljuje« 
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TRDITEV 

GLASBENA 

IZOBRAZBA N M SD SE F t p 

Z38 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,39 1,105 ,085 

33,052 -6,321 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,16 ,695 ,087 

Z40 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 2,89 1,171 ,090 

,162 -2,933 ,004** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 3,38 1,054 ,133 

Z41 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,49 1,102 ,085 

33,996 -5,414 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,13 ,655 ,082 

Z42 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
168 3,43 1,227 ,095 

12,119 -4,195 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,09 1,003 ,125 

Z43 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 2,88 1,150 ,089 

2,351 -2,935 ,004** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 3,36 ,998 ,125 

Z44 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,43 1,148 ,089 

41,392 -4,746 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
64 4,03 ,734 ,092 

Z45 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,51 1,159 ,090 

38,379 -4,523 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
63 4,06 ,669 ,084 

Z46 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,42 1,243 ,096 

33,776 -3,448 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 3,92 ,855 ,109 

Z48 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,76 1,223 ,095 

18,441 -5,224 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,44 ,692 ,088 

Z49 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,60 1,172 ,091 

12,874 -4,229 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,19 ,846 ,107 

Z50 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,70 1,167 ,091 

19,811 -4,737 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,29 ,663 ,084 

Z51 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,73 1,179 ,091 

12,119 -4,231 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
61 4,30 ,760 ,097 

                                                                                                                            »se nadaljuje« 
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TRDITEV 

GLASBENA 

IZOBRAZBA N M SD SE F t p 

Z52 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,10 ,998 ,077 

,049 -2,864 ,005** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 3,52 ,901 ,114 

Z53 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,36 1,223 ,095 

18,735 -4,237 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,02 ,967 ,123 

Z54 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,50 1,151 ,089 

21,905 -5,189 ,000** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,18 ,758 ,096 

Z55 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
166 3,17 1,149 ,089 

5,313 -3,464 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 3,68 ,901 ,114 

Z56 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,53 1,124 ,087 

18,555 -3,414 ,001** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 4,00 ,849 ,108 

Z57 

  

glasbene šole nisem 

obiskoval 
167 3,44 1,084 ,084 

7,879 -2,954 ,004** 

glasbeno šolo sem 

obiskoval 
62 3,87 ,949 ,121 

 

Z Levenovim preizkusom enakosti varianc ugotavljamo, da je osem varianc homogenih, 

preostala večina pa je nehomogenih. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da so razlike pri 

večini trditev (45) statistično značilne. Pri treh trditvah so razlike statistično značilne pri 

stopnji 0,05, pri ostalih trditvah so razlike statistično značilne pri stopnji 0,01. 

 

Pri sedemnajstih trditvah – Z2, Z6, Z8, Z12, Z15, Z21, Z23, Z36, Z38, Z40,  Z42, Z44, 

Z50, Z53, Z54, Z55 in Z57 – se kaţe vzorec, da so razredni učitelji, ki glasbene šole niso 

obiskovali, v povprečju neodločeni glede posameznih trditev, medtem ko se razredni 

učitelji s pridobljeno glasbeno izobrazbo s trditvami strinjajo. V primeru štirih trditev – 

Z3, Z14, Z16 in Z17 – se je izkazalo popolno strinjanje razrednih učiteljev s pridobljeno 

glasbeno izobrazbo. Pri večini preostalih trditev se kaţe strinjanje s trditvijo ne glede na 

glasbeno izobrazbo, v sedmih primerih tudi neodločenost ne glede na glasbeno izobrazbo. 
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V nadaljevanju zaradi obširnosti trditev, ki so statistično pomembne, izpostavljamo le 

deset trditev, pri katerih je frekvenca (F) najvišja in se hkrati kaţe statistično pomembna 

značilnost (p).  

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da 

glasbena vzgoja vpliva na uspešnost učenca tudi na drugih predmetnih področjih M=3,78, 

SE=,107), kot učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali (M=3,29, SE=,093). Razlika je 

statistično pomembna t= -3,416, p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da se na 

ure glasbene vzgoje temeljito pripravijo M=3,94, SE=,112), kot učitelji, ki glasbene šole 

niso obiskovali (M=3,61, SE=,089). Razlika je statistično pomembna t= -2,285, p=0,024. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da 

kakovostni pouk pomembno vpliva na učencev celostni razvoj (M=3,61, SE=,088), kot 

učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali (M=4,05, SE=,090). Razlika je statistično 

pomembna t= -3,439, p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da je na 

šoli premalo glasbenih interesnih dejavnosti  (M=3,23, SE=,149), kot učitelji, ki glasbene 

šole niso obiskovali (M=2,86, SE=,092). Razlika je statistično pomembna t= -2,112, 

p=0,036. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da bi ţeleli 

v prvem in drugem triletju več ur glasbene umetnosti (M=3,38, SE=,133), kot učitelji, ki 

glasbene šole niso obiskovali (M=2,89, SE=,090). Razlika je statistično pomembna t= -

2,933, p=0,004. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da je 

predmet glasbena umetnost v primerjavi z drugimi učnimi predmeti slabše vrednoten 

(M=3,36, SE=,125), kot učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali (M=3,43, SE=,089). 

Razlika je statistično pomembna t= -2,935, p=0,004. 
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V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da so 

dobro informirani o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje (M=3,52, 

SE=,114), kot učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali (M=3,10, SE=,077). Razlika je 

statistično pomembna t= -2,864, p=0,005. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo, bolj strinjajo s trditvijo, da se z 

učenci vedno upojejo pred petjem (M=3,68, SE=,114), kot učitelji, ki glasbene šole niso 

obiskovali (M=3,17, SE=,089). Razlika je statistično pomembna t= -3,464, p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da v pouk 

glasbene umetnosti vključujejo sodobno tehnologijo in nove pristope poučevanja 

(M=4,00, SE=,108), kot učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali (M=3,53, SE=,087). 

Razlika je statistično pomembna t= -3,414, p=0,001. 

 

V povprečju se učitelji, ki so obiskovali glasbeno šolo bolj strinjajo s trditvijo, da so v 

okviru pouka glasbene umetnostne premalo v stiku s priznanimi umetniki in s kulturno-

umetniškimi ustanovami (M=4,13, SE=,082), kot učitelji, ki glasbene šole niso obiskovali 

(M=3,49, SE=,085). Razlika je statistično pomembna t= -5414, p=0,004. 

 

Rezultati kaţejo, da je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev glede na glasbeno 

izobrazbo zelo dobra M=4,67 (SD=1,227; SE=0,118). Razlike v glasbeni ozaveščenosti 

razrednih učiteljev glede na glasbeno izobrazbo se kaţejo v posameznih trditvah, pri 

čemer je povprečna glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev, ki so obiskovali glasbeno 

šolo M=4,21 (SD=0,808; SE=0,098), višja kot pri razrednih učiteljih, ki glasbene šole 

niso obiskovali M=3,48 (SD=1,182; SE=0,091).  

 

Razredni učitelji z doseţeno glasbeno izobrazbo v primerjavi z razrednimi učitelji brez 

glasbene izobrazbe kaţejo večje strinjanje pri ocenjevanju trditev, vezanih na: njihovo 

pozitivno naravnanost do glasbene vzgoje; uravnoteţeno zastopanost vseh glasbenih 

dejanovsti pri glasbenem poučevanju; samozavest in strokovno-didaktično usposobljenost 

za poučevanje glasbene vzgoje; sistematično načrtovanje glasbenih učnih ur; interes za 

različne glasbene dejavnosti in pogostost obiskovanja glasbenih prireditev; ustrezno 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
224 

uporabo in izvajanje aktivnih glasbenih metod in oblik dela; vključevanje sodobne 

tehnologije in novih pristopov poučevanja glasbene vzgoje; pozitivna stališča o 

pomembnosti kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje za učenčev celostni razvoj; 

aktivno udejstovanje in izpopolnjevanje na področju glasbe in kulturno-umetnostne 

vzgoje; pomanjkanje partnerstev s kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi 

umetniki; odprtost za timsko in sodelovalno delo tudi izven šole; informiranost s 

kulturno-umetniškimi programi.  

 

Na podlagi rezultatov ANOVE ugotavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo 

statistično pomembne razlike v glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo. 

 

V nadaljevanju smo ta zaključek preverili še z vidika šestih faktorjev glasbene 

ozaveščenosti razrednih učiteljev, pri čemer smo uporabili t-test (Tabela 8.30). 

Tabela 7.33: Statistična značilnost razlik med razrednimi učitelji glede na glasbeno izobrazbo pri 

faktorjih  

  Levenov test   t-test     

  F p T df p (2) 

FAC1 F1 15,107 ,000 -5,314 162,004 ,000** 

FAC2 F2 3,193 ,075 ,676 212 ,500 

FAC3 F3 4,544 ,034 -1,481 134,895 ,141 

FAC4 F4 1,145 ,286 -3,280 212 ,001** 

FAC5 F5 ,328 ,568 ,551 212 ,582 

FAC6 F6 ,557 ,456 -1,848 212 ,066 

 

Ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji glede na 

glasbeno izobrazbo kaţejo pri prvem faktorju (p=0,000), ki je vezan na učiteljevo 

stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje, na njegov interes za glasbo ter na pristope 

in metode poučevanja glasbene vzgoje, ki jih uporablja, in pojasnjuje 61,6 % njihove 

glasbene ozaveščenosti. Statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji glede na 

glasbeno izobrazbo se kaţejo tudi pri četrtem faktorju (p=0,001), ki je vezan na 

učiteljevo samozavest in glasbeno znanje, potrebno za kakovostno poučevanje glasbene 

vzgoje, ter pojasnjuje le 2,5 % glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev.  
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Z vidika šestih oblikovanih faktorjev torej prvi in četrti faktor kaţeta višjo glasbeno 

ozaveščenost pri razrednih učiteljih z doseţeno glasbeno izobrazbo kot pri razrednih 

učiteljih brez glasbene izobrazbe.  

 

Hipotezo H5, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično 

pomembne razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo, lahko 

potrdimo.  

Ugotavljamo, da razredni učitelji, ki imajo glasbeno izobrazbo, glasbeno vzgojo 

vrednotijo višje in so posledično bolj ozaveščeni o pomenu kakovostnega glasbenega 

poučevanja za učenčev celostni razvoj. Razlog je v uspešnosti in dovzetnosti za glasbeno 

vzgojo. Potrjeno peto raziskovalno hipotezo lahko podkrepimo z ugotovitvami raziskav 

drugih avtorjev, ki pravijo, da imajo razredni učitelji z doseţeno glasbeno izobrazbo bolj 

razvite glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja, večjo občutljivost za glasbene vrednote 

v glasbenih vsebinah in dejavnostih ter večjo glasbeno ustvarjalno naravnanost in mero 

razvitosti glasbeno-didaktičnih kompetenc kot razredni učitelji brez glasbene izobrazbe 

(Slosar, 1997). Iz tega sledi, da si ţelijo tudi več glasbenega izobraţevanja in 

udejstvovanja, saj jim glasbene izkušnje prinašajo zadovoljstvo in ţeljo po nadaljnjem 

muziciranju (Sicherl Kafol, 1999). 

Slosar (1997) izpostavlja problematiko, da če razredni učitelji v času osnovnega šolanja 

niso bili deleţni dodatnega glasbenega izobraţevanja in na srednji šoli niso prejeli 

obveznega glasbenega izobraţevanja, se potem hitro pokaţejo individualne razlike v 

glasbenem razvoju razrednih učiteljev.  

Večina glasbeno ustvarjalnih učiteljev izhaja iz glasbenega druţinskega okolja. Tudi 

raziskovalca Shuter-Dyson in Gabriel sta ugotovila večjo stopnjo motiviranosti za 

različna glasbena udejstvovanja pri učiteljih, ki prihajajo iz glasbenih druţin. Nekateri 

izmed njih so obiskovali tudi glasbeno šolo in so zato pri raziskavi pokazali še boljše 

rezultate. Izsledki raziskave so  pokazali, da na optimalen razvoj glasbenih sposobnosti in 

glasbene ustvarjalnosti učiteljev vplivajo genetične zasnove, okolje in zgodnje glasbeno 

učenje (Slosar, 1997).  
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Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da so razredni učitelji z glasbeno izobrazbo 

posledično tudi bolj glasbeno ozaveščeni, kar pozitivno vpliva na glasbeni razvoj učencev 

in njihov pozitieven odnos do glasbene vzgoje v primerjavi z razrednimi učitelji, ki 

glasbene izobrazbe nimajo. 

 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje 

odgovorimo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v 

ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na njihovo 

izobrazbo, delovno dobo, šolski okoliš in glasbeno izobrazbo.  

 

Odgovora na prvo raziskovalno vprašanje v kvantitativni raziskavi med razrednimi 

učitelji ne moremo primerjati z izsledki drugih slovenskih ali mednarodnih raziskav, saj 

tovrstne sistematične in reprezentativne raziskave za preučevanje ozaveščenosti razrednih 

učiteljev o pomenu glasbene vzgoje za celostni otrokov razvoj še niso bile izvedene ali pa 

niso preučevale glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na njihovo starost, 

delovno dobo, izobrazbo, šolski okoliš in glasbeno izobrazbo.  

 

Z enosmerno analizo variance smo od petih opredeljenih specifičnih raziskovalnih 

hipotez potrdili štiri in z njimi podkrepili odgovor na prvo raziskovalno vprašanje v 

raziskavi z razrednimi učitelji. Obravnavano problematiko smo osvetlili še z rezultati 

faktorske analize. Rezultati obeh omenjenih statističnih postopkov so 

dodatno podkrepili ugotovitve o ozaveščenosti razrednih učiteljev o pomenu glasbene 

vzgoje za celovit otrokov razvoj v Sloveniji. 

7.11.1.2 Interpretacija odgovora na drugo raziskovalno vprašanje  

V nadaljevanju sledi interpretacija in argumentacija odgovora na drugo raziskovalno 

vprašanje za razredne učitelje, in sicer, s katerimi glasbenimi metodami in učnimi 

oblikami uresničujejo cilje glasbene vzgoje.  

 

Navedeno raziskovalno vprašanje smo preverjali z ugotavljanjem pogostosti uporabe 

glasbenih metod in oblik, ki jih razredni učitelji uporabljajo pri glasbenem poučevanju. 

Slednje smo preverjali z vprašanjem (iz anketnega vprašalnika za razredne učitelje), kako 
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pogosto pri poučevanju glasbene vzgoje uporabljajo navedene glasbene metode in učne 

oblike, pri čemer so razredni učitelji ţe navedene glasbene metode in učne oblike 

ocenjevali na podlagi lestvice ocen pogostosti.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje smo preverjali z izračunom srednje vrednosti, pred tem pa 

smo preverili tudi porazdelitev podatkov, in sicer s testoma Kolmogorov-Smirnov in 

Shapiro-Wilk ter s pregledom histogramov. Ugotavljamo, da podatki niso normalno 

porazdeljeni in da so si porazdelitve med seboj oblikovno precej različne, zato smo kot 

ustrezno srednjo vrednost uporabili mediano. 

 

Rezultati kaţejo (Graf 8.1), da razredni učitelji pogosto uporabljajo naslednje glasbene 

metode: demonstracijo ritmične izreke (M=4,0; SD=1,285), doţivljajsko poslušanje 

(M=4,0; SD=1,280), petje s posnemanjem (M=4,0;SD=1,324), posnemanje igranja na 

otroška glasbila (M=4,0; SD=1,147), gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi 

(M=4,0; SD=1,211). Štiri glasbene metode pa uporabljajo redko, in sicer delo z 

grafičnim/notnim zapisom (M=3,0; SD=1,169), analitično poslušanje (M=3,0; 

SD=1,138), pevsko izmišljanje na dano besedilo (M=3,0; SD=1,057) in poustvarjalno 

igranje inštrumentalnih vsebin (M=3,0; SD=1,149). 

 

 

Graf 7.13: Pogostost uporabe glasbenih metod pri poučevanju glasbene vzgoje 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli; 2 – občasno; 3 – redko; 4 – pogosto; 5 – zelo pogosto 

 

Hipotezo H6, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji redkeje uporabljajo glasbeno 

metodo analitično poslušanje kot metodo doţivljajsko poslušanje, lahko potrdimo.   
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Ugotavljamo, da razredni učitelji pri svojem glasbenem poučevanju bolj redko 

uporabljajo glasbene metode, ki so v določenih segmentih aktivnejše, bolj ustvarjalne in 

posledično na višji teţavnostni stopnji kot preostale glasbene metode, ki jih pri svojem 

glasbenem poučevanju uporabljajo pogosteje.  

 

Navedeno nakazuje na neuravnoteţeno zastopanost in prepletanje vseh zgoraj navedenih 

specifičnih glasbenih metod skozi celoten potek glasbenega poučevanja in posledično na 

primanjkljaj strokovno-didaktične usposobljenosti razrednih učiteljev za spodbujanje 

višjih ravni glasbenega poučevanja, med katere sodijo analitično poslušanje, estetsko 

doţivljanje in vrednotenje ter ustvarjanje in poustvarjanje glasbe (Slosar, 1995/a; Novak, 

1997; Cergol, 2003). Poleg tega se pri razrednih učiteljih kaţe primanjkljaj strokovno-

didaktičnih kompetenc, potrebnih za ustrezno sistematično načrtovanje in izvajanje 

glasbenih metod, ki pripomorejo k bolj kakovostnemu načrtovanju glasbenih ciljev 

(Sicherl Kafol, 2015). Pri tem glasbena vzgoja omogoča uporabo raznovrstnih in aktivnih 

glasbenih metod, katerih izvajanje mora biti ustrezno načrtovano, izbrano ter prilagojeno 

načrtovanim ciljem, ustrezni glasbeni vsebini in učenčevi razvojni stopnji (Oblak, 1987; 

Tomić, 1992; Gullaer, 2000; Denac, 2002; Rutkowski, 2003; Miller, 2004).  

 

Izsledki raziskav (Slosar, 1995/a; Škerjanc, 1995; Bamford, 2006; Eurydice; Sicherl 

Kafol, 2015) kaţejo, da imajo razredni učitelji kljub visokemu vrednotenju glasbene 

vzgoje ter pozitivnim stališčem in odnosu do nje pri glasbenem poučevanju veliko 

metodičnih teţav, zato svojim učencem tudi teţko predstavljajo dober učni model. 

 

Na razpolago je širok spekter glasbenih metod, s katerimi razredni učitelji lahko 

uresničujejo cilje glasbene vzgoje. Od izbora ustrezne glasbene metode ali učne oblike je 

v večji meri odvisna kakovost glasbenega poučevanja (Denac, 2002; Lešnik, 2009; 

Sicherl Kafol, 2015). Z ustrezno izbiro glasbenih metod lahko namreč pozitivno 

vplivamo na otrokov afektivni, socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj njegove 

osebnosti (Wagner, 1999; Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 2015). Izsledki raziskave B. 

Oblak (1987) izpostavljajo pomembnost ustreznih strokovno-didaktičnih kompetenc 

učiteljev za uresničevanje ustvarjalnih glasbenih metod poučevanja in učenja, saj imajo 

slednje pozitiven vpliv na glasbene doseţke učencev. Nekatere druge študije (Gullaer, 
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2000; Rutkowski, 2003; Miller, 2004) prav tako ugotavljajo, da so ustrezne in kakovostne 

glasbene metode poučevanja pogoj za uspešno realizacijo pouka glasbene vzgoje. 

 

Rezultati prikazujejo (Graf 8.2), da anketirani razredni učitelji pri poučevanju glasbene 

vzgoje pogosto uporabljajo tri učne oblike, in sicer: individualno/skupno (M=4,0; 

SD=1,195), frontalno (M=4,0; SD=1,217) in skupinsko (M=4,0; SD=1,205). Le učno 

obliko delo v dvojicah razredni učitelji uporabljajo redko (Me=3,0; SD=1,074). 

 

 

Graf 7.14: Pogostost uporabe učnih oblik pri poučevanju glasbene vzgoje 

 

Hipotezo H7, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji bolj pogosto uporabljajo 

frontalno obliko dela kot delo v dvojicah, lahko potrdimo.   

 

Ugotavljamo, da razredni učitelji cilje glasbene vzgoje uresničujejo z individualno, 

frontalno in skupinsko obliko dela, medtem ko delo v dvojicah uporabljajo redko. 

Frontalno obliko dela bi lahko v določenih segmentih morebiti zamenjalo delo v 

dvojicah, saj kritike frontalne oblike dela izpostavljajo pomanjkljivost, da so učenci pri 

tej obliki dela v podrejenem poloţaju, njihova aktivnost pa je usmerjena zgolj v 

poslušanje, čutno zaznavanje in vizualno percepcijo (Lango, 2011). V zvezi s tem 

izpostavljamo delo v dvojicah, ki ima v nasprotju s frontalno obliko dela številne 

prednosti pred vsemi drugimi oblikami dela. Z vidika organizacije je zelo preposta, člani 

dvojic imajo več moţnosti za aktivno delo in obenem ponuja veliko moţnosti za 

komunikacijo in sodelovalno učenje (Blaţič, idr., 2003).  
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Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko na drugo raziskovalno vprašanje odgovorimo, 

da razredni učitelji pri uresničevanju ciljev glasbene vzgoje uporabljajo metodo 

demonstracije ritmične izreke, metodo doţivljajskega poslušanja, metodo petja s 

posnemanjem, metodo igranja na otroška glasbila in metodo gibalnega, besednega ali 

likovnega ustvarjanja ob glasbi. Poleg navedeneih glasbenih metod pa cilje glasbene 

vzgoje uresničujejo z individualno, frontalno in skupinsko učno obliko.  

7.11.1.3 Interpretacija odgovora na tretje raziskovalno vprašanje  

V nadaljevanju interpretiramo in argumentiramo odgovor na tretje raziskovalno 

vprašanje, kako pogosto glasbeno vzgojo v četrtem razredu namesto razrednega učitelja 

poučuje predmetni učitelj za glasbo (glasbeni pedagog).  

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo preverjali s trditvijo Z58 »V četrtem 

razredu glasbeno vzgojo pogosto namesto razrednega učitelja poučuje glasbeni 

pedagog«, ki so jo razredni učitelji v anketnem vprašalniku ocenjevali na podlagi lestvice 

pogostosti (1–5). Zaradi navedenega smo tretje raziskovalno vprašanje preverjali z 

izračunom srednje vrednosti, pred tem pa smo preverili tudi porazdelitev podatkov, in 

sicer s testoma Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk ter s pregledom histogramov. Ob 

upoštevanju statističnega testa ugotavljamo, da podatki niso normalno porazdeljeni, a 

histogram ne kaţe velikega odstopanja od normalne vrednosti, zato smo kot ustrezno 

srednjo vrednost uporabili aritmetično sredino (Graf 8.3). 

 

 

Graf 7.15: Pogostost poučevanja glasbene vzgoje s strani glasbenega pedagoga namesto 

razrednega učitelja 
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Na podlagi rezultatov lahko na tretje raziskovalno vprašanje odgovorimo, da glasbeno 

vzgojo v četrtem razredu namesto razrednega učitelja redko (M=3,00; SD=1,219) 

poučuje predmetni učitelj za glasbo (glasbeni pedagog).  

 

Hipoteze H8, v kateri predpostavljamo, da glasbeno vzgojo v četrtem razredu osnovne 

šole namesto razrednega učitelja pogosto poučuje glasbeni pedagog, ne moremo potrditi. 

 

Ob pridobljenih rezultatih in odgovorih na tretje raziskovalno vprašanje poudarjamo, da 

je z vidika kakovosti načrtovanja glasbenega pouka pomemben predvsem dinamičen 

odnos v obliki timskega sodelovanja razrednega učitelja z učitelji iz drugih oddlekov in 

pogosto sodelovanje s predmetnim učiteljem za glasbo, ki naj bi deloval kot 

usmerjevalec, svetovalec in soizvajalec glasbene vzgoje. Kakovost namreč ni le v znanju 

ali posamezniku, temveč nastaja v medsebojnem timskem sodelovanju (Moţina, 2010). 

Ob timskem načrtovanju in sodelovanju razrednega učitelja z glasbenim pedagogom se 

izmenjujejo nove ideje, glasbene izkušnje in poteka prenos znanja od glasbenega 

strokovnjaka k razrednemu učitelju, ki poučuje glasbeno vzgojo. Na ta način se lahko 

kompenzira šibka glasbena področja učiteljev (prav tam). Timsko sodelovanje je torej 

temeljni okvir za vzpostavljanje dialoga med učitelji in strokovnjaki. Razredni učitelji 

lahko ob sodelovanju z glasbenim pedagogom neposredno preverjajo, spreminjajo in 

usklajujejo svoja osebna in strokovna stališča, poglede, pričakovanja, zamisli, ravnanje in 

izkušnje (Resman, 2005).  

 

Pri tem velja poudariti, da glasbeni pedagog naj ne bi zamenjeval pomembne vloge 

razrednega učitelja in predmet glasbena vzgoja poučeval namesto njega. V zvezi s tem 

izpostavljamo kolektivizem razrednega učitelja in glasbenega pedagoga v smislu 

skupnega načrtovanja glasbene vzgoje, sodelovalne kulture, usmeritve pri kakovostnem 

glasbenem poučevanju, izmenjave strokovnega glasbenega znanja, izpostavljamo pa tudi 

individualizem razrednega učitelja v smislu samostojnega in suverenega poučevanja 

glasbene vzgoje. Naši rezultati sicer kaţejo, da razredni učitelji v četrtem razredu redko 

prepuščajo poučevanje glasbene vzgoje glasbenemu pedagogu, kar nakazuje na 

primanjkljaj strokovnega in didaktičnega znanja razrednih učiteljev za kakovostno 
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poučevanje glasbene vzgoje (Euyridice, 2010). Posledično se ti razredni učitelji ne čutijo 

dovolj strokovno usposobljene za popolnoma samostojno poučevanje glasbene vzgoje.  

 

Dosedanja glasbeno-pedagoška praksa prav tako kaţe na primanjkljaj strokovne in 

didkatične usposobljenosti razrednih učiteljev ter njihovega glasbenega znanja (Škerjanc, 

1995; Slosar, 1995/a; Bamford, 2006; Eurydice, 2010), kar je v nasprotju s pozitivnimi 

stališči razrednih učiteljev o njihovi samozavesti, strokovno-didaktični usposobljenosti in 

znanju, ki smo jih merili v okviru naše kvantitativne raziskave. Posledično je glasbena 

vzgoja pri učencih pogosto med manj priljubljenimi učnimi predmeti (Novak, 1997; 

Cergol, 2003), razlog za negativen odnos učencev do glasbene vzgoje pa je neprimeren 

pristop učiteljevega glasbenega poučevanja (Slosar, 1995/b; Novak, 1997; Cergol, 2003).  

 

Kakovost izvajanja pouka glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole je 

torej odvisna od ustrezno usposobljenih učiteljev, ki so ustvarjalni, odprti za timsko in 

sodelovalno delo z glasbenim pedagogom in učitelji iz drugih oddlekov ter so dobro 

informirani o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 

7.11.1.4 Interpretacija odgovora na četrto raziskovalno vprašanje  

V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo in argumentacijo odgovora na četrto 

raziskovalno vprašanje, kako pogosto razredni učitelji obiskujejo kulturno-umetniške 

prireditve.  

 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje smo preverjali s trditvijo Z6: »Izven delovnega 

časa redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. koncert orkestra, koncert 

pevskega zbora, opera, baletna predstava)«, ki so jo razredni učitelji v anketnem 

vprašalniku ocenjevali na podlagi lestvice pogostosti (1–5).  

 

Zaradi navedenega smo četrto raziskovalno vprašanje preverjali z izračunom srednje 

vrednosti, pred tem pa smo preverili tudi porazdelitev podatkov, in sicer s testoma 

Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk ter s pregledom histogramov. Ob upoštevanju 

statističnega testa smo ugotovili, da podatki niso normalno porazdeljeni, a histogram ne 
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kaţe velikega odstopanja od normalne, zato smo kot ustrezno srednjo vrednost uporabili 

aritmetično sredino (Graf, 8.4). 

 

Graf 7.16: Pogostost obiskovanja različnih glasbenih prireditev izven delovnega časa pri 

razrednih učiteljih 

 

Na podlagi rezultatov lahko na četrto raziskovalno vprašanje odgovorimo, da razredni 

učitelji izven delovnega časa redko (M=3,25) obiskujejo kulturno-umetniške (glasbene) 

prireditve.  

 

Hipotezo H9, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji redko obiskujejo kulturno-

umetniške prireditve, lahko potrdimo.  

 

V povezavi s potrjeno deveto hipotezo in odgovorom na četrto raziskovalno vprašanje 

izpostavljamo, da je interes razrednih učiteljev za različne glasbene aktivnosti izven 

njihovega delovnega časa na nizki stopnji, prav tako je nizka tudi stopnja njihove 

notranje motiviranosti za obisk glasbenih prireditev. Vzroki za navedeno so najverjetneje 

povezani s hitrim tempom ţivljenjskega sloga in manjšimi časovnimi zmogljivostmi ter z 

njihovim niţjim socialno-ekonomskim statusom.  

 

Ker so glasbene aktivnosti v prostem času pogosto povezane tudi s socioekonomskim 

statusom druţine, je pomembno, da formalni izobraţevalni sistem vsem zagotavlja 

dosegljivo kakovostno in sistematično kulturno-umetnostno vzgojo (Kulturno-

umetnostna vzgoja, 2011). Ponudba glasbenih prireditev, koncertov in glasbeno 

izobraţevalnih programov je iz leta v leto večja. Kulturno-umetnostne dejavnosti 

predstavljajo bogatitev in širitev glasbenih izkušenj, ki v veliki meri prispevajo h 

glasbenemu ozaveščanju učitelja kot sooblikovalca glasbenega kulturnega prostora in 

kritičnega uporabnika (prav tam).  
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Izpostavljamo dejstvo, da bi morali razredni učitelji izven svojega delovnega časa 

pogosteje obiskovati različne kulturno-umetniške prireditve. Učitelji, ki se redno 

glasbeno udejstvujejo izven svojega delovnega časa, znajo namreč učencem pribliţati 

pomembnost glasbe in na ta način lahko izboljšajo moţnosti ustvarjalnega glasbenega 

udejstvovanja svojih učencev (Sicherl Kafol, 2001; Slosar, idr., 2007). Poleg tega 

učiteljevo glasbeno udejstvovanje izven delovnega časa zagotovo pripomore h 

kvalitetnejšemu pouku glasbene vzgoje, k višjemu vrednotenju tega predmeta in 

pozitivnejšim stališčem in odnosu do njega. Na ta način se poveča učiteljev interes za 

glasbo in stopnja njegove notranje motiviranosti za glasbeno udejstvovanje, kar 

posledično vpliva na učenčev interes za glasbo, večjo priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja pri učencih in na učenčev pozitivnejši odnos do glasbene vzgoje. Poleg 

navedenega razredni učitelji, ki so glasbeno aktivni izven svojega delovnega časa, 

posledično vplivajo na učenčev interes za pogostejše glasbeno udejstvovanje 

(obiskovanje glasbenih prireditev). Pomembni dejavniki za kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje vključujejo torej učiteljev interes za glasbo in motivacijo za glasbeno 

poučevanje (Oblak, 1995).  

 

Ukvarjanje z glasbo ne posega le v razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti, temveč 

vpliva tudi na razvijanje in ozaveščanje emocionalnega in socialnega ţivljenja (Sicherl 

Kafol, 2015). Na podlagi nekaterih drugih raziskav (Slosar, 1997; Lešnik, 2009) 

ugotavljamo, da dodatno glasbeno izobraţevanje in udejstvovanje razrednih učiteljev 

pozitivno vpliva na njihovo glasbeno pedagoško delo in ljubezen do glasbe, čustven 

odnos, ţeljo po delu z učenci ter ustvarjalno udejstvovanje. Tisti razredni učitelji, ki se 

samoiniciativno udeleţujejo glasbenih dejavnosti, predstavljajo svojim učencem dober 

učni model in jim bodo znali s svojo pozitivno naravnanostjo, glasbenim znanjem in 

razvitimi glasbenimi sposobnostmi pribliţati glasbo in njeno vrednost (Slosar, 1997; 

Sicherl Kafol, 2001; Denac, 2002; Pangrčič, 2006). Razredni učitelji morajo biti namreč 

učencem zgled in jim pokazati, da glasbena vzgoja ne poteka le znotraj učilnice. Z 

obiskovanjem koncertov, šolskih glasbenih prireditev, glasbenih seminarjev in 

poslušanjem glasbe v domačem okolju lahko učitelj veliko prispeva h glasbenemu 

udejstvovanju otrok ter jih morebiti spodbudi h kasnejšemu poklicnemu glasbenemu 

delovanju in izobraţevanju (Rotar Pance, 2006/a). 
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Na podalgi rezultatov kvantitativne raziskave lahko sklepamo, da so razredni učitelji v 

povprečju ozaveščeni o pomenu glasbenega udejstvovanja, vendar v praksi navedenega 

ne uresničujejo oziroma zaradi manjših časovnih zmogljivosti in hitrega tempa ţivljenja 

glasbenih prireditev ne obiskujejo redno.  

7.12 REZULTATI Z INTERPRETACIJO GLASBENE OZAVEŠČENOSTI 

STARŠEV  

Iz Tabele 9.1 spodaj so razvidni rezultati anketnega vprašalnika za starše, ki obsegajo 31 

trditev.   

 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori staršev na vse trditve, ki so navedene v 

anketnem vprašalniku za starše in so vezane na preučevanje ozaveščenosti staršev o 

pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok. Prikazane so osnovne frekvence in 

odstotki. 

 
Tabela 7.34: Števila (f) in strukturni odstotki (f %)  staršev glede stopenj strinjanja pri trditvah,  

vezanih na stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje  

Trditve  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Q1_ Izven delovnega časa sem 

glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, 

orkester, drugo). 

f 185 73 42 23 42 2 367 

f % 50,4 19,9 11,4 6,3 11,4 0,6 100 

 

Q2_ Najraje poslušam zabavno glasbo. 

f 60 53 75 115 59 5 367 

f % 16,3 14,4 20,4 31,3 16,1 1,5 100 

Q3_Menim, da lahko pozitivno 

vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno vzgojo. 

f 69 44 49 130 71 4 367 

f % 18,8 12,0 13,4 35,4 19,3 1,1 100 

 

Q4_ Zelo rad/-a prepevam. 

 

f 71 50 84 92 66 4 367 

f % 19,3 13,6 22,9 25,1 18,0 1,1 100 

Q5_ Poznam ljudske pesmi svojega 

kraja. 

f 102 74 60 83 43 5 367 

f % 27,8 20,2 16,3 22,6 11,7 1,4 100 

Q6_ Redno se udeleţujem seminarjev 

in drugih oblik izpopolnjevanja na 

področju glasbene vzgoje. 

f 209 97 29 21 7 4 367 

f % 56,9 26,4 7,9 5,8 1,9 1,1 100 

 

Q7_ Zelo rad/-a plešem. 

f 60 59 88 91 65 4 367 

f % 16,3 16,1 24,0 24,8 17,7 1,1 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Q8_  S pozitivnim odnosom do 

glasbene vzgoje lahko vplivam na 

večjo priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja pri svojem otroku. 

f 61 62 29 140 71 4 367 

f % 16,6 16,9 7,9 38,1 19,4 1,1 100 

 

Q9_ Poslušanje glasbe me sprosti in 

pomiri. 

f 46 38 28 120 131 4 367 

f % 12,5 10,4 7,6 32,7 35,7 1,1 100 

Q10_ Menim, da je na šoli mojega 

otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

f 77 112 73 71 27 7 367 

f % 21,0 30,5 19,9 19,3 7,4 1,9 100 

Q11_ Kakovostno poučevanje 

glasbene vzgoje vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in 

znanj. 

f 64 51 20 131 97 4 367 

f % 17,4 13,9 5,4 35,7 26,5 1,1 100 

Q12_ Predmet glasbena vzgoja vpliva 

na učno uspešnost otroka tudi na 

drugih predmetnih področjih. 

f 77 75 63 102 46 4 367 

f % 21,0 20,4 17,2 27,8 12,5 1,1 100 

 

Q13_ Poslušam vse zvrsti glasbe. 

f 46 51 69 106 91 4 367 

f % 12,5 13,9 18,8 28,9 24,8 1,1 100 

Q14_  V okviru pouka glasbene vzgoje 

se lahko otroci naučijo spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih. 

f 64 72 55 110 61 5 367 

f % 17,4 19,6 15,0 30,0 16,6 1,4 100 

Q15_  Zelo rad/-a igram na Orffove ali 

druge inštrumente. 

f 169 93 53 26 21 5 367 

f % 46,0 25,3 14,4 7,1 5,8 1,4 100 

Q16_ S svojim otrokom redno 

obiskujem različne glasbene prireditve 

(npr. koncert orkestra ali pevskega 

zbora, opera, baletna predstava). 

f 108 75 69 72 25 18 367 

f % 29,4 20,4 18,8 19,6 6,9 4,9 100 

Q17_ Kakovosten pouk glasbene 

vzgoje pomembno vpliva na otrokov 

celostni razvoj. 

f 69 34 29 150 63 22 367 

f % 18,8 9,3 7,9 40,9 17,1 6,0 100 

Q18_  Glasbo poslušam le, kadar mi je 

dolgčas. 

f 159 125 46 16 3 18 367 

f % 43,3 34,1 12,5 4,4 0,8 4,9 100 

Q19_  Z lastnim pozitivnim odnosom 

do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos svojega otroka do 

glasbe. 

f 73 41 26 151 58 18 367 

f % 19,9 11,2 7,1 41,1 15,8 4,9 100 

Q20_ Bolj pogosto bi ţelel/-a 

obiskovati različne glasbene prireditve 

s svojim otrokom. 

f 75 61 51 111 51 18 367 

f % 20,4 16,6 13,9 30,3 13,9 4,9 100 

 

Q21_  Zelo rad/-a poslušam glasbo. 

f 44 37 21 143 103 19 367 

f % 12,0 10,1 5,7 39,0 28,1 5,1 100 

Q22_  Z obiskovanjem glasbenih 

prireditev lahko pridobim nova 

glasbena doţivetja in izkušnje. 

f 61 64 28 122 73 19 367 

f % 16,6 17,4 7,7 33,3 19,9 5,1 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

Q23_  Dobro sem informiran/-a o 

programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 

f 99 102 86 46 16 18 367 

f % 27,0 27,8 23,4 12,5 4,4 4,9 100 

Q24_  Predmet glasbena vzgoja je 

v primerjavi z drugimi predmeti 

slabše vrednoten. 

f 64 73 63 106 43 18 367 

f % 17,4 19,9 17,2 28,9 11,7 4,9 100 

Q25_Otroci lahko z aktivno 

udeleţbo na glasbenih delavnicah 

pridobijo glasbene izkušnje in 

znanja. 

f 67 44 20 160 58 18 367 

f % 18,3 12,0 5,4 43,6 15,8 4,9 100 

Q26_  Rad/-a sem pogosto v stiku z 

glasbo. 

f 63 38 49 133 66 18 367 

f % 17,2 10,4 13,4 36,1 18,0 4,9 100 

Q27_ O glasbi si s svojim otrokom 

izmenjujem mnenja in doţivetja. 

f 78 63 60 111 36 19 367 

f % 21,3 17,2 16,3 30,2 9,8 5,2 100 

Q28_ Otrok pri urah glasbene 

vzgoje razvija veselje in pozitivna 

čustva do glasbe. 

f 67 52 34 132 63 19 367 

f % 18,3 14,2 9,3 36,0 17,0 5,2 100 

Q29_  Otroci so v okviru pouka 

glasbene vzgoje premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami. 

f 68 52 50 111 66 20 367 

f % 18,5 14,2 13,6 30,3 18,0 5,4 100 

Q30_ Glasbena vzgoja je enako 

pomemben predmet kot ostali učni 

predmeti. 

f 72 69 38 114 55 19 367 

f % 19,6 18,8 10,4 31,0 15,0 5,2 100 

Q31_ Otroci lahko ob osebnem 

stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami 

pridobijo specifične/posebne 

glasbene izkušnje in znanja.  

f 64 47 35 138 64 19 367 

f % 17,4 12,8 9,5 37,6 17,5 5,2 100 

 

 

Legenda: 

1 – se sploh ne strinjam 

2 – se ne strinjam 

3 – niti-niti 

4 – se strinjam 

5 – se popolnoma strinjam 

 

Zaradi večje nazornosti rezultatov smo na podlagi Tabele 9.1 izpostavili le najvišji deleţ 

strinjanja in nestrinjanja anketiranih staršev s posameznimi trditvami in ob tem povzeli 

ugotovitve.  
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S trditvijo Q1 »Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a« se 73 staršev ali 19,9 % 

ne strinja in kar 185 staršev ali 50,4 % se s trditvijo sploh ne strinja. Neopredeljenih 

staršev je 42 staršev ali 11,4 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo ne strinja ali se sploh 

ne strinja več kot dve tretjini staršev (258 staršev ali 70,3 %), kar pomeni, da starši izven 

delovnega časa niso glasbeno dejavni.  

 

S trditvijo Q2 »Najraje poslušam zabavno glasbo« se popolnoma strinja 59 staršev ali 

16,1 %, strinja se 115 staršev ali 31,3 %, neopredeljenih je 75 staršev ali 20,4 %. Ob 

ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot 

polovica staršev (174 staršev ali 47,4%).  

 

S trditvijo Q3 »Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za glasbo« 

se popolnoma strinja 71 staršev ali 19,3 % in strinja 130 staršev ali 35,4 %. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 49 staršev ali 13,4 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (201 staršev ali 54,7 %), kar 

nakazuje, da pozitivno vrednotijo svoj vpliv na glasbeni interes pri svojem otroku.  

 

S trditvijo Q4 »Zelo rad prepevam« se popolnoma strinja 66 staršev ali 18,0 %, 92 

staršev ali 25,1 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 84 staršev ali 22,9 

%. 158 staršev se strinja ali popolnoma strinja, to pomeni skupaj 43,1 % staršev. Glede na 

ugotovitve lahko povzamemo, da manj kot polovica staršev rada prepeva.  

 

S trditvijo Q5 »Poznam ljudske pesmi svojega kraja« se ne strinja 74 staršev ali 20,2 %, 

102 starša ali 27,8 % se s trditvijo sploh ne strinjata, neopredeljenih je 60 staršev ali 16,3 

%. Ugotovimo lahko, da nekoliko manj kot polovica staršev ni seznanjena z ljudskimi 

pesmimi svojega kraja (176 staršev ali 48 %).  

 

S trditvijo Q7 »Zelo rad/-a plešem« se popolnoma strinja 65 staršev ali 17,7 %, 91 staršev 

ali 24,8 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 88 staršev ali 24,0 %. 

Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev 

(156 staršev ali 42,5 %).  
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S trditvijo Q8 »S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojem otroku« se popolnoma strinja 71 

staršev ali 19,4 %, 140 staršev ali 38,1 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej 

trditvi 29 staršev ali 7,9 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (211 staršev ali 57,5 %), kar 

pomeni, da pozitivno vrednotijo svoj vpliv na priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri 

svojem otroku.  

 

S trditvijo Q9 »Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri« se popolnoma strinja 131 staršev 

ali 35,7 %, 120 staršev ali 32,7 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je tej trditvi le 28 

staršev ali 7,6 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot 

dve tretjini staršev (251 staršev ali 68,4 %), kar pomeni, da starše ob poslušanju glasbe 

navdajajo pozitivna občutja. 

 

S trditvijo Q10 »Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti« se ne strinja 112 staršev ali 30,5 %, 77 staršev ali 21,0 % pa se s trditvijo 

sploh ne strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 73 staršev ali 19,9 %. Ugotovimo lahko, 

da se več kot polovica staršev s trditvijo ne strinja ali se sploh ne strinja (189 staršev ali 

51,5 %).  

 

S trditvijo Q11 »Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj otrokovega 

glasbenega posluha in znanj« se popolnoma strinja 97 staršev ali 26,5 %, 131 staršev ali 

35,7 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih ostaja 20 staršev ali 5,4 %. Ugotavljamo, da 

se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (228 staršev ali 62,2 

%), kar pomeni, da starši pozitivno vrednotijo vpliv kakovostnega poučevanja glasbene 

vzgoje pri otrokovem razvoju glasbenega posluha in znanja.  

 

S trditvijo Q12 »Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi na drugih 

predmetnih področjih« se 75 staršev ali 20,4 % ne strinja, 77 staršev ali 21,0 % se sploh 

ne strinja, neopredeljenih pa je 63 staršev ali 17,2 %,  Ugotovimo lahko, da se s trditvijo 

ne strinja ali sploh ne strinja manj kot polovica staršev (152 staršev ali 41,4 %).  
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S trditvijo Q13 »Poslušam vse zvrsti glasbe« se popolnoma strinja 91 staršev ali 24,8 %, 

106 staršev ali 28,9 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 69 staršev ali 

18,8 %. Glede na ugotovitve lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma 

strinja več kot polovica staršev (197 staršev ali 53,7 %), kar pomeni, da so dovzetni za 

vse glasbene zvrsti in imajo pozitiven odnos njih.  

 

S trditvijo Q14 »V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih« se popolnoma strinja 61 staršev ali 16,6 %, 110 

staršev ali 30,0 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih pa je 55 staršev ali 15,0 %. 

Ugotavljamo, da se s trditvijo strinja ali s popolnoma strinja manj kot polovica staršev 

(171 staršev ali 46,6 %).  

 

S trditvijo Q16 »S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava)« se ne strinja 75 staršev 

ali 20,4 % , 108 staršev ali 29,4 % se sploh ne strinja, neopredeljenih pa je 69 staršev ali 

18,8 %. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s trditvijo ne strinja ali sploh ne 

strinja skoraj polovica staršev (183 staršev ali 49,8 %), kar pomeni, da starši s svojim 

otrokom bolj poredko obiskujejo različne glasbene prireditve.  

 

S trditvijo Q17 »Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov celostni 

razvoj« se popolnoma strinja 63 staršev ali 17,1 %, 150 staršev ali 40,9 % se s trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 29 staršev ali 7,9 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (213 staršev ali 58 %), iz česar 

lahko sklepamo, da pozitivno vrednotijo pomembnost kakovostnega pouka glasbene 

vzgoje za otrokov celovit razvoj. 

 

S trditvijo Q18 »Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« se ne strinja 125 staršev ali 

34,1 %, 159 staršev ali 43,3 % se sploh ne strinja, neopredeljenih je pri tej trditvi 46 

staršev ali 12,5 %. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo sploh ne 

strinja ali ne strinja več kot dve tretjini staršev (284 staršev ali 77,4 %), kar dokazuje, da 

glasbo poslušajo aktivno/zavedno in z zanimanjem.  
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S trditvijo Q19 »Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos svojega otroka do glasbe« se popolnoma strinja 58 staršev ali 15,8 %, 

151 staršev ali 41,1 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 26 staršev ali 

7,1 %. Ugotavljamo, da se s trditvijo popolnoma strinja ali strinja več kot polovica 

staršev (209 staršev ali 56,9 %), iz česar lahko sklepamo, da imajo pozitivno stališče o 

lastnem pozitivnem vplivu na odnos svojega otroka do glasbene vzgoje.  

 

S trditvijo Q20 »Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim 

otrokom« se popolnoma strinja 51 staršev ali 13,9 %, 111 staršev ali 30,3 % se s trditvijo 

strinja, neopredeljenih je 51 staršev ali 13,9 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo strinja 

ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev (162 staršev ali 44,1 %).  

 

S trditvijo Q21 »Zelo rad/-a poslušam glasbo« se popolnoma strinjajo 103 starši ali 28,1 

%, 143 staršev ali 39,0 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 21 staršev 

ali 5,7 %. Ugotovimo lahko, da večina staršev rada posluša glasbo. Izmed vseh staršev se 

jih 246  strinja ali popolnoma strinja, to pomeni skupaj 67,1 %.  

 

S trditvijo Q22 »Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

doţivetja in izkušnje« se popolnoma strinja 73 staršev ali 19,9 %, 122 staršev ali 33,3 % 

se s trditvijo strinja, neopredeljenih je 28 staršev ali 7,7 %. Ob ugotovljenem lahko 

povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (195 

staršev ali 53,2 %). 

 

S trditvijo Q23 »Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje« se ne strinjata 102 starša ali 27,8 %, 99 staršev ali 27,0 % se sploh ne strinja, 

neopredeljenih je pri tej trditvi 86 staršev ali 23,4 %. Izmed vseh staršev se 201 strinja ali 

popolnoma strinja, to pomeni skupaj 54,8 % staršev. Ugotavljamo, da več kot polovica 

staršev ni dobro informirana o kulturno-umetniških programih.  

 

S trditvijo Q24 »Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti slabše 

vrednoten« se popolnoma strinja 43 staršev ali 11,7 %, 106 staršev ali 28,9 % se s 

trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 63 staršev ali 17,2 %. Ugotovimo lahko, 
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da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev (149 staršev ali 

40,6). 

 

S trditvijo Q25 »Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja« se popolnoma strinja 58 staršev ali 15,8 %, 160 staršev ali 

43,6 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je 20 staršev ali 5,4 %. Ob ugotovljenem 

lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev 

(218 staršev ali 59,4 %). 

 

S trditvijo Q26 »Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo« se popolnoma strinja 66 staršev ali 

18,0 %, 133 staršev ali 36,1 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 49 

staršev ali 13,4 %. Ugotavljamo, da je več kot poloivca staršev v pogostem stiku z glasbo. 

Od vseh staršev se jih 199 s trditvijo strinja ali popolnoma strinja, to pomeni skupaj 54,1 

%. 

 

S trditvijo Q27 »O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja« se 

popolnoma strinja 36 staršev ali 9,8 %, 111 staršev ali 30,2 % se s trditvijo strinja, 

neopredeljenih je pri tej trditvi 60 staršev ali 16,3 %. Ob ugotovljenem lahko 

povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev (147 

staršev ali 40 %).  

 

S trditvijo Q28 »Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva do 

glasbe« se popolnoma strinja 63 staršev ali 17,0 %, 132 staršev ali 36,0 % se s trditvijo 

strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 34 staršev ali 9,3 %. Ugotovimo lahko, da se s 

trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot polovica staršev (195 staršev ali 53 %).  

 

S trditvijo  Q29 »Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi 

umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami« se popolnoma strinja 66 staršev ali 18,0 

%, 111 staršev ali 30,3 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je trditvi 50 staršev ali 13,6 

%. Ugotavljamo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev 

(177 staršev ali 48,3 %), kar nakazuje na njihovo stališče o premajhni prisotnosti stika 

otrok z umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami v okviru glasbenega pouka.
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S trditvijo  Q30 »Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet kot ostali učni predmeti« 

se strinja 114 staršev ali 31,0 %, 55 staršev ali 15,0 % pa se popolnoma strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi 38 staršev ali 10,4 %. Ugotovimo lahko, da se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja manj kot polovica staršev (169 staršev ali 46 %), kar 

pomeni, da glasbena vzgoja po njihovem mnenju ni enakovredna ostalim učnim 

predmetom.   

 

S trditvijo Q31 »Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja« se 

popolnoma strinja 64 staršev ali 17,5 %, 138 staršev ali 37,6 % se s trditvijo strinja. Glede 

na ugotovitev lahko povzamemo, da se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot 

polovica  staršev (202 starša ali 55,1 %).  

 

Glede na pridobljene rezultate (Tabela 9.1), ki zdruţujejo vse trditve anketnega 

vprašalnika, vezane na tematski sklop glasbena ozaveščenost staršev (vrednotenje, 

stališča in odnos), ugotavljamo, da velika večina staršev izven svojega delovnega časa ni 

glasbeno aktivna in prav tako ne pozna ljudskih pesmi svojega kraja. Starši potrjujejo, da 

na osnovni šoli, ki jo obiskuje njihov otrok, ni premalo glasbenih interesnih dejavnosti.  

 

Starši lahko svojim otrokom omogočijo glasbeno izobraţevanje v skladu s prepričanji, da 

bo otrok uţival in našel lastni interes za glasbo. Medtem pa v sebi še vedno ohranjajo 

stališče, da glasbena vzgoja ni tako pomembna in uporabna za prihodnost, uspeh in razvoj 

kot ostali učni predmeti (McPherson, 2008). V splošnem večina staršev glasbo sprejema 

in vrednoti kot manj pomemben šolski predmet od ostalih, zato v zvezi s tem na podlagi 

izsledkov naše raziskave izpostavljamo, da starši niso glasbeno aktivni izven svojega 

delovnega časa, se ne redno glasbeno udejstvujejo in nimajo dovolj glasbenega znanja. S 

tega vidika starši tudi ne pričakujejo, da bo njihov otrok na glasbenem področju vlagal 

veliko ali enako truda kot pri drugih predmetnih področjih (Lyon, 2008; McPherson, 

2008). Večina staršev zagovarja stališče, da glasbena vzgoja ni najpomembnejša v okviru 

vzgojno-izobraţevalnega procesa, vendar je nujna za otrokov uravnoteţen razvoj in 

ţivljenje nasploh (Lyon, 2008).  
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Ugotavljamo, da so starši slabo ozaveščeni o pomembnosti glasbenega udejstvovanja in 

izpopolnjevanja na glasbenem področju, kar njihovim otrokom predstavlja slab temelj za 

razvijanje interesa in sprejemanje ter pozitivno vrednotenje glasbene vzgoje kot 

enakovrednega učnega predmeta ostalim. Med dejavniki sociokulturnega okolja 

izpostavljamo druţinsko okolje, ki pomembno vpliva na otrokov glasbeni razvoj in v 

širšem kontekstu na njihov celovit razvoj. Razvojni vidik namreč v prvi vrsti izpostavlja 

pomen druţinskega okolja, ki s pozitivno naravnanostjo do glasbe in z zgledi v 

najzgodnejši fazi otrokovega razvoja vpliva na otrokove interese in ţeljo po glasbenem 

udejstvovanju (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Anketirani starši s svojim otrokom ne obiskujejo različnih glasbenih prireditev in so slabo 

informirani o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Ugotovitve študije 

Armstronga (2000) potrjujejo, da negativnejša stališča staršev do glasbe in njihov nizek 

interes za glasbeno udejstvovanje posledično pri otroku sproţajo negativne občutke, 

zaradi katerih ne razvije svojih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. S tega vidika 

otrok ostane neuspešen, saj starši s tovrstnimi stališči, dejanji in neznanjem sproţajo 

otrokov neuspeh, zato mu primanjkuje motivacije za doseganje boljših glasbenih 

doseţkov in posledično uspešnosti na drugih predmetnih področjih (George, 1997). B. 

Sicherl Kafol (2001) prav tako opozarja, da je najspodbudnješe okolje za glasbeni razvoj 

učencev druţinsko glasbeno udejstvovanje. Slednjega se starši zaradi prenapornega 

tempa današnjega ţivljenja premalo zavedajo. Številne raziskave potrjujejo dejstvo, da je 

druţinsko okolje ključno za optimalen glasbeni in celostni otrokov razvoj (Sicherl Kafol, 

2001; Borota, idr., 2006; Lyon, 2008; McPherson, 2008). 

 

V zvezi s tem izpostavljamo, da je pomembno, da starši s svojimi otroki redno obiskujejo 

različne glasbene prireditve, koncerte in kulturno-umetniška srečanja ter se o slednjem 

doma pogovorijo ter izmenjujejo mnenja in doţivljanja. Na ta način starši pomembno 

prispevajo k razvoju otrokovega interesa za glasbo. Če bi starši otroka spodbujali pri 

raziskovanju zvočnega sveta in odgovarjali na njegova vprašanja, bi otrok lahko 

optimalno razvijal svoje glasbene sposobnosti in motivacijo za glasbeno udejstvovanje in 

kasnejše glasbeno izobraţevanje (Rotar Pance, 2006/a).  
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Poleg navedenega izpostavljamo pomembnost sodelovanja staršev z glasbenimi pedagogi 

v osnovni ali glasbeni šoli, če slednjo otrok obiskuje (Cutietta, 2001). Izraţanje 

zadovoljstva pri glasbenem udejstvovanju ustvarja torej spodbudno in pozitivno okolje. 

Korelacije med odnosom staršev do glasbe ter njihovimi izkušnjami in glasbenimi 

aktivnostmi v druţinskem okolju izpostavljamo kot pomembne (Borota, idr., 2006). Bolj 

pogosto kot se bodo otroci v druţini glasbeno udejstvovali, bolj bodo sami dovzetni za 

tovrstne glasbene aktivnosti. Od okolijskih vplivov pa je odvisno, do katere mere se bodo 

razvile otrokove glasbene sposobnosti in spretnosti (Lyon, 2008).  

V nadaljevanju ugotavljamo, da večina anketiranih staršev meni, da lahko pozitivno 

vplivajo na interes svojega otroka za glasbo. Poleg navedenega so mnenja, da lahko s 

svojim pozitivnim odnosom vplivajo na večjo priljubljenost glasbene vzgoje pri svojem 

otroku. Prepričani so, da kakovostno poučevanje glasbene vzgoje pozitivno vpliva na 

razvoj otrokovega posluha in glasbenega znanja. Prav tako so mnenja, da se otroci v 

okviru pouka glasbene vzgoje lahko naučijo strpnosti in sodelovanja.  

 

Vrednotenje glasbe pri starših ter njihova stališča in odnos do nje so zelo pomembni 

dejavniki za otrokov glasbeni napredek in njegovo sprejemanje glasbene vzgoje v šoli kot 

pomembnega umetnostnega predmeta, kjer lahko razvije svoj talent. Starši lastna 

pričakovanja izoblikujejo v okviru kulturnih stereotipov in stremijo k dolgoročnim ciljem 

svojega otroka, kar pa je lahko v nasprotju z njegovim trenutnim interesom. Svoja 

pričakovanja projicirajo na svoje otroke in s tem sočasno vplivajo na njihova lastna 

pričakovanja in uspešnost (McPherson, 2008).  

 

Ugotavljamo, da bi si starši skupaj s svojimi otroki ţeleli obiskovati več glasbenih 

prireditev. Večina staršev se strinja, da lahko otroci ob stiku z priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in 

znanja. Ti rezultati potrjujejo ugotovitve raziskav Bornsteina (1997) in McPhersona 

(2008), da imajo starši, ki gojijo pozitivnejša stališča do glasbene vzgoje in so bolj 

ozaveščeni glede pomena glasbe in kulturno-umetnostne vzgoje za otrokov celovit razvoj, 

tudi večji interes za sodelovanje z glasbeno stroko ter na ta način svojemu otroku 

ponujajo spodbudnejše okolje za glasbeni razvoj in učenje.  
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Kakršnokoli glasbeno udejstvovanje otroka skupaj s starši je močna in spodbudna 

popotnica za njegovo nadaljnje samoizraţanje ter ustvarjalno in zadovoljujoče ţivljenje 

na vseh področjih. Otrok spozna, »[...] da je tako tista glasba, ki jo ustvarja, kot tista, ki 

jo posluša, lahko njegova zaupna prijateljica vse ţivljenje« (Campbell, 2000, str. 257). 

 

Odgovori staršev na trditve v anketnem vprašalniku kaţejo dejansko stanje njihove 

ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj. Ugotavljamo, da so 

starši slabo seznanjeni s programi na področju kulturno-umetnostne vzgoje, vendar se 

zavedajo njenega pomena za otrokov glasbeni razvoj. Poleg navedenega niso glasbeno 

aktivni izven delovnega časa, se ne udeleţujejo glasbenih seminarjev ali drugih oblik 

glasbenega izpopolnjevanja ter ne obiskujejo redno glasbenih prireditev s svojim 

otrokom. Slednje dokazuje slabo ozaveščenost staršev o pomembnosti njihovega 

glasbenega udejstvovanja in izpopolnjevanja kot pogoja za višjo stopnjo motiviranosti za 

glasbo, večji interes za glasbo ter boljše glasbeno znanje njihovih otrok. Poleg 

navedenega se starši zavedajo pomena kakovostnega glasbenega poučevanja za razvoj 

otrokovega posluha in glasbenih sposobnosti ter spretnosti. Menimo, da bi morali starši 

pozitiven odnos do glasbe prenesti v vsakdanje ţivljenje, saj bi na ta način v veliki meri 

pripomogli k otrokovemu ustvarjalnemu glasbenemu učenju in udejanjanju skozi različne 

glasbene dejavnosti. Pri tem staršem ni potrebno biti poklicni glasbenik, temveč je 

pomembno predvsem njihovo visoko vrednotenje glasbe ter pozitivna stališča in veselje, 

ki ga imajo do nje, pa tudi način, kako navedeno prenesejo na svojega otroka (Campbell, 

2000).  

 

Odgovori staršev so potrdili veliko naših domnev in nas velikokrat tudi presenetili. 

Vsekakor so pokazatelji dejanskega stanja ozaveščenosti staršev o pomenu glasbene 

vzgoje za celostni otrokov razvoj, pri čemer smo merili vrednotenje glasbene vzgoje pri 

starših ter njihova stališča in odnos do nje. 

 

Opisne statistike  

 

V Tabeli 9.2  so podane opisne statistike za vse trditve, ki sodijo v tematski sklop 

glasbena ozaveščenost staršev. Glede na koeficient asimetrije (KA) in koeficient 

sploščenosti (KS) (vrednosti bi morale biti med - 1 in 1) ter vrednosti testa Kolmogorov-
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Smirnov (statistična pomembnost inštrumenta) podatki niso normalno porazdeljeni. 

Pregled histogramov kaţe, da so porazdelitve podatkov zelo različne, kar lahko 

pripisujemo neuspešnosti normalizacije podatkov s standardizacijo. 

 

Tabela 7.35: Opisne statistike spremenljivk anketnega vprašalnika za starše 

 

SPREMENLJIVKE N Nmiss M Me Mo SD KA KS Min Max 
K-S K-S 

sig 

Q1 365 2 2,08 1,00 1 1,381 1,057 -,226 1 5 
,296 ,000 

Q2 362 5 3,17 3,00 4 1,325 -,315 -1,070 1 5 
,215 ,000 

Q3 363 4 3,25 4,00 4 1,402 -,436 -1,151 1 5 
,253 ,000 

Q4 363 4 3,09 3,00 4 1,378 -,191 -1,181 1 5 
,177 ,000 

Q5 362 5 2,70 3,00 1 1,397 ,187 -1,314 1 5 
,189 ,000 

Q6 363 4 1,68 1,00 1 ,979 1,552 1,850 1 5 
,335 ,000 

Q7 363 4 3,12 3,00 4 1,335 -,178 -1,107 1 5 
,176 ,000 

Q8 363 4 3,27 4,00 4 1,394 -,430 -1,198 1 5 
,282 ,000 

Q9 363 4 3,69 4,00 5 1,382 -,841 -,616 1 5 
,280 ,000 

Q10 360 7 2,61 2,00 2 1,231 ,330 -,949 1 5 
,217 ,000 

Q11 363 4 3,40 4,00 4 1,456 -,545 -1,163 1 5 
,292 ,000 

Q12 363 4 2,90 3,00 4 1,356 -,031 -1,283 1 5 
,193 ,000 

Q13 363 4 3,40 4,00 4 1,337 -,446 -,974 1 5 
,217 ,000 

Q14 362 5 3,09 3,00 4 1,372 -,180 -1,267 1 5 
,221 ,000 

Q15 362 5 2,00 2,00 1 1,194 1,084 ,222 1 5 
,263 ,000 

Q16 349 18 2,52 2,00 1 1,310 ,309 -1,159 1 5 
,192 ,000 

Q17 345 22 3,30 4,00 4 1,407 -,585 -1,067 1 5 
,304 ,000 

Q18 349 18 1,79 2,00 1 ,899 1,087 ,812 1 5 
,274 ,000 

Q19 349 18 3,23 4,00 4 1,416 -,503 -1,193 1 5 
,302 ,000 

Q20 349 18 3,01 3,00 4 1,394 -,164 -1,328 1 5 
,223 ,000 

Q21 348 19 3,64 4,00 4 1,341 -,865 -,510 1 5 
,311 ,000 

Q22 348 19 3,24 4,00 4 1,423 -,349 -1,294 1 5 
,260 ,000 

Q23 349 18 2,36 2,00 2 1,158 ,485 -,653 1 5 
,206 ,000 

Q24 349 18 2,97 3,00 4 1,320 -,111 -1,219 1 5 
,207 ,000 

Q25 349 18 3,28 4,00 4 1,394 -,569 -1,106 1 5 ,318 ,000 

Q26 349 18 3,29 4,00 4 1,375 -,512 -1,033 1 5 
,261 ,000 

Q27 348 19 2,90 3,00 4 1,343 -,111 -1,299 1 5 
,213 ,000 

Q28 348 19 3,21 4,00 4 1,409 -,396 -1,239 1 5 
,275 ,000 

Q29 347 20 3,16 4,00 4 1,412 -,296 -1,264 1 5 
,234 ,000 

Q30 348 19 3,03 3,00 4 1,411 -,162 -1,375 1 5 
,237 ,000 

Q31 348 19 3,26 4,00 4 1,393 -,476 -1,142 1 5 
,280 ,000 
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Q1 Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, drugo). 

Q2 Najraje poslušam zabavno glasbo. 

Q3 Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za glasbeno vzgojo. 

Q4 Zelo rad/-a prepevam. 

Q5 Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 

Q6 
Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na področju glasbene 

vzgoje. 

Q7 Zelo rad/-a plešem. 

Q8 
S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri svojem otroku. 

Q9 Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. 

  Q10 Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih dejavnosti. 

  Q11 
Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj otrokovega glasbenega posluha in 

znanj. 

Q12 
Predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi na drugih predmetnih 

področjih. 

Q13 Poslušam vse zvrsti glasbe. 

Q14 
V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo spoštovanja, sodelovanja in 

strpnosti do drugih. 

Q15 Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente. 

Q16 
S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali 

pevskega zbora, opera, baletna predstava). 

Q17 Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj. 

Q18 Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas. 

Q19 
Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno vplivam na odnos 

svojega otroka do glasbe. 

Q20 Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim otrokom. 

Q21 Zelo rad/-a poslušam glasbo. 

Q22 Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena doţivetja in izkušnje. 

Q23 Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 

Q24 Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti slabše vrednoten. 

Q25 
Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo glasbene izkušnje in 

znanja. 

 Q26 Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. 

 Q27 O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. 

Q28 Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva do glasbe. 

Q29 
Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami. 

Q30 Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet kot ostali učni predmeti. 

Q31 
Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami 

pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in znanja. 

 

Legenda: 

                 Min – minimalna vrednost 

                 Max – maksimalna vrednost 

                 M – aritmetična sredina  

                 Me – mediana 

                 Mo – modus 

                 SD – standardni odklon 

                 KA – koeficient asimetrije 

                 KS – koeficient sploščenosti 

                 K-Sz –normalnosti porazdelitve Kolmogorov-Smirnov 
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Iz Tabele 9.2 lahko razberemo, da na trditve v anketnem vprašalniku niso odgovorili vsi 

anketirani starši. Minimalna vrednost izbranega odgovora je bila pri vseh 1, največja pa 

5.  

 

Najvišja srednja vrednost je zastopana pri trditvi Q9 »Poslušanje glasbe me sprosti in 

pomiri« in znaša 3,69 kar pomeni, da je glasba posledično prisotna v njihovem 

vsakdanjem ţivljenju, saj ob poslušanju vzbuja pozitivna občutja. Povprečno najniţja 

srednja vrednost je pri odgovorih na trditev Q6 »Redno se udeleţujem seminarjev in 

drugih oblik izpopolnjevanja na področju glasbe« in znaša le 1,68, kar pomeni, da se 

starši izven delovnega časa glasbeno ne izobraţujejo in dodatno ne izpopolnjujejo 

svojega glasbenega znanja. 

 

Razpršenost odgovorov, ki jo kaţe standardni odklon, je bila največja pri spremenljivki 

Q11 »Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj otrokovega glasbenega 

posluha in znanj« (SD 1,456) in najmanjša pri spremenljivki Q18 »Glasbo poslušam le, 

kadar mi je dolgčas« (SD 0,899). Koeficienti asimetrije v večini spremenljivk bolj ali 

manj kaţejo asimetrijo v levo, razen pri spremenljivkah Q1 »Izven delovnega časa sem 

glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, orkester, drugo)« (KA 1,057), Q5 »Poznam ljudske 

pesmi svojega kraja« (KA 0,187), Q10 »Menim, da je na šoli mojega otroka premalo 

glasbenih interesnih dejavnosti« (KA 0,330), Q16 »S svojim otrokom redno obiskujem 

različne glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna 

predstava)« (KA 0,309), Q18 »Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« (KA 1,087) in 

Q23 »Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje« 

(KA 0,485), ki so asimetrična v desno. Normalno ni razporejena nobena izmed 

spremenljivk. Koeficienti sploščenosti kaţejo najbolj koničasto porazdelitev odgovorov 

pri spremenljivki Q6 »Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja 

na področju glasbene vzgoje« (KS 1,850) in najbolj sploščeno porazdelitev pri 

spremenljivki Q13 »Poslušam vse zvrsti glasbe« (KS 0,974). 
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Ugotavljanje zanesljivosti  

 

Konstruktno veljavnost lestvice smo ugotavljali s faktorsko analizo, kar je predstavljeno 

v nadaljevanju. Pred izdelavo analize smo z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne 

lestvice preverili merske značilnosti. Za prikaz merske statistike smo izračunali koeficient 

zanesljivosti Cronbach alfa, ki kaţe na izjemno visoko stopnjo notranje konsistentnosti 

uporabljenega anketnega vprašalnika (Tabela 9.3). 

 

Tabela 7.36: Koeficient zanesljivosti anketnega vprašalnika za starše 

Koeficient Cronbach alfa N  

,982 24 

 

Vrednost koeficienta Cronbach alfe je odlična, zato je tudi anketni vprašalnik za starše 

zanesljiv.  

 

V Tabeli 9.4 najbolj pomembne podatke predstavlja informacija v zadnjem stolpcu, ki 

prikazuje, koliko in kako se koeficient Cronbach alfa spremeni v primeru, da posamezno 

spremenljivko izbrišemo. V tem primeru izbris nobene izmed spremenljivk ne zviša 

vrednosti koeficienta Cronbach alfe, zato vse spremenljivke predstavljajo zanesljiv 

anketni vprašalnik.  

Tabela 7.37: Celotna statistika vseh vključenih spremenljivk anketnega vprašalnika za starše 

TRDITVE 
Srednje vrednosti, 

če je trditev 

izbrisana 

Variance, če je 

trditev izbrisana 

Popravljena 

postavka/seštevek 

korelacije 

Cronbach alfa, 

če je trditev 

izbrisana 

Q3 70,85 699,764 ,855 ,981 

Q4 70,99 707,289 ,769 ,981 

Q5 71,40 710,621 ,711 ,982 

Q8 70,82 698,466 ,881 ,980 

Q9 70,39 705,078 ,794 ,981 

Q10 71,47 718,030 ,696 ,982 

Q11 70,68 695,593 ,881 ,980 

Q12 71,20 704,767 ,827 ,981 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE 
Srednje vrednosti, 

če je trditev 

izbrisana 

Variance, če je 

trditev izbrisana 

Popravljena 

postavka/seštevek 

korelacije 

Cronbach alfa, 

če je trditev 

izbrisana 

Q13 71,01 700,899 ,866 ,981 

Q15 71,60 712,996 ,735 ,981 

Q16 70,79 700,310 ,849 ,981 

Q18 70,86 694,867 ,917 ,980 

Q19 71,09 701,560 ,846 ,981 

Q20 70,43 708,305 ,780 ,981 

Q22 70,85 697,016 ,887 ,980 

Q23 71,74 724,324 ,648 ,982 

Q24 71,09 715,295 ,688 ,982 

Q25 70,80 698,434 ,884 ,980 

Q26 70,79 700,350 ,870 ,980 

Q27 71,19 702,404 ,865 ,981 

Q28 70,87 696,659 ,897 ,980 

Q29 70,93 700,810 ,842 ,981 

Q30 71,05 701,503 ,830 ,981 

Q31 70,82 698,107 ,888 ,980 

 

Tabela 9.5 prikazuje statistiko lestvice. Skupno povprečje glasbene ozaveščenosti staršev 

je 3,09 (trditve so v povprečju ocenjene z oceno 3) s standardnim odklonom 1,153. 

Tabela 7.38: Statistika lestvice 

M Variance Standardni odklon N 

74,07 765,819 27,673 24 

 

Analiza povezanosti spremenljivk in statistično značilnih razlik  

 

Povezanost spremenljivk smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Zaradi 

obširnosti trditev smo tabelo razdelili na dva dela (Prilogi 12a in 12b). 

 

Po pregledu povezanosti spremenljivk smo ugotovili, da so nekatere spremenljivke iz 

sklopa trditev o glasbeni ozaveščenosti staršev slabo povezne z ostalimi trditvami. 

Mednje sodijo: Q18 »Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas« in Q6 »Redno se 

udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja na področju glasbe«, ki sta slabo 

povezani z večino ostalih; Q13 »Poslušam vse zvrsti glasbe«, ki je slabo povezana s 
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sedmimi trditvami; Q1 »Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, 

orkester, drugo)« in Q15 »Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente«, ki sta 

slabo povezani s petimi trditvami ter Q2 »Najraje poslušam zabavno glasbo« in Q7 »Zelo 

rad/-a plešem«, ki sta slabo povezani s štirimi trditvami, zato smo navedene 

spremenljivke z namenom ustrezne veljavnosti anketnega vprašalnika izločili iz nadaljnje 

analize glasbene ozaveščenosti staršev. 

 

Z Bartlettovim testom sferičnosti smo preverili ustreznost spremenljivk za nadaljnjo 

izvedbo faktorske analize. Če test kaţe statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 

0,000 pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj, zato je nadaljnja analiza 

vplivov smiselna. V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza 

primerna. Primernost vzorca smo preverili tudi z mero vzorčne ustreznosti Kaiser-Meyer-

Olkin (v nadaljevanju KMO), ki meri deleţ skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk. Da bi lahko govorili o dobri povezanosti, bi morala biti vrednost KMO 

0,80 ali več. V našem primeru je vrednost KMO 0,970 in je zato faktorska analiza 

upravičena, vzorec pa primeren za nadaljnjo obdelavo (Tabela 9.6). 

Tabela 7.39: KMO in Bartlettov test sferičnosti anketnega vprašalnika za starše 

 

Kaiser-Meyer-Olkin ,974 

 

Bartlettov test 

HI-kvadrat 9934,732 

Razlika 276 

Signifikanca ,000 

 

Faktorska analiza  

 

Vrednosti vseh komunalitet kaţejo količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z 

estrahiranimi dejavniki. Zato naj komunaliteta posamezne spremenljivke ne bi bila 

manjša od 0,50.  

 

Iz Tabele 9.7 je razvidno, da so komunalite višje od 0,40, torej vse spremenljivke 

pojasnjujejo dovolj velik deleţ variabilnosti odvisne spremenljivke, zaradi česar na 

osnovi tega kriterija ni potrebno izločiti nobene izmed spremenljivk. 
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Tabela 7.40: Vrednosti komunalitet izbranih trditev anketnega vprašalnika za starše 

Trditve 
Vrednosti 

komunalitet 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno vzgojo. 
,753 

Zelo rad/-a prepevam. ,619 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. ,536 

S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojem otroku. 
,797 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. ,659 

Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

,515 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj otrokovega 

glasbenega posluha in znanj. 

,798 

Predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi na drugih 

predmetnih področjih. 

,711 

V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih. 

,773 

S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava). 

,570 

Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov celostni 

razvoj. 

,745 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos svojega otroka do glasbe. 

,858 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim 

otrokom. 

,741 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. ,637 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

doţivetja in izkušnje. 

,808 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje. 

,450 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti slabše 

vrednoten. 

,504 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja. 

,803 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,779 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. ,771 

Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva do 

glasbe. 

,824 

»se nadaljuje« 
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Trditve 
Vrednosti 

komunalitet 

Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi 

umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. 

,734 

Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet kot ostali učni predmeti. ,715 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje 

in znanja. 

,809 

 

 

Posamezna komunaliteta v stolpcu vrednosti komunalitet je deleţ variance merjene 

spremenljivke, ki je pojasnjena z enim faktorjem – glasbena ozaveščenost. Faktor 

glasbena ozaveščenost pojasnjuje 70,5 % celotne variabilnosti, na osnovi česar lahko 

potrdimo, da je anketni vprašalnik veljaven.  

 

V Tabeli 9.8 so predstavljene faktorske uteţi, katerih višina predstavlja pomembnost 

vsake posamezne spremenljivke oziroma trditve v faktorju. Višja kot je uteţ, 

pomembnejša je spremenljivka za faktor – glasbena ozaveščenost. 

Tabela 7.41: Faktorske uteţi anketnega vprašalnika za starše 

Trditve 
Glasbena 

ozaveščenost 

faktor 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno vplivam 

na odnos svojega otroka do glasbe. 

,926 

Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva do glasbe. ,908 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in 

znanja. 

,899 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena doţivetja 

in izkušnje. 

,899 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo glasbene 

izkušnje in znanja. 

,896 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj otrokovega 

glasbenega posluha in znanj. 

,893 

S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojem otroku. 

,893 

   »se nadaljuje« 
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Trditve 
Glasbena 

ozaveščenost 

faktor 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,882 

V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih. 

,879 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. ,878 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za glasbeno 

vzgojo. 

,868 

Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov celostni 

razvoj. 

,863 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim 

otrokom. 

,861 

 

Rezultati faktorske analize 

Faktor glasbena ozaveščenost pozitivno korelira s štiriindvajsetimi spremenljivkami, ki 

poudarjajo glasbeno ozaveščenost staršev kot pogoj za razumevanje pomena glasbene 

vzgoje za otrokov celostni razvoj v prvem in drugem triletju osnovne šole. Faktor 

pojasnjuje 70,5 % celotne variance. Vanj se je uvrstilo štiriindvajset spremenljivk: Q19 

»Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno vplivam na odnos 

svojega otroka do glasbe«; Q28 »Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in 

pozitivna čustva do glasbe«; Q31 »Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki 

in kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene izkušnje in 

znanja«; Q22 »Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

doţivetja in izkušnje«; Q25 »Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah 

pridobijo glasbene izkušnje in znanja«; Q11 »Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje 

vpliva na razvoj otrokovega glasbenega posluha in znanj«; Q8 »S pozitivnim odnosom do 

glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri 

svojem otroku«; Q26 »Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo«; Q14 »V okviru pouka 

glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih«; 

Q27 »O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja«; Q3 »Menim, da 

lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za glasbeno vzgojo«; Q17 

»Kakovosten pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj«; Q20 

»Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim otrokom«; Q29 
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»Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami«; Q30 »Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet 

kot ostali učni predmeti«; Q12 »Predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost 

otroka tudi na drugih predmetnih področjih«; Q9 »Poslušanje glasbe me sprosti in 

pomiri«; Q21 »Zelo rad/-a poslušam glasbo«; Q4 »Zelo rad/-a prepevam«; Q16 »S 

svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali 

pevskega zbora, opera, baletna predstava)«; Q5 »Poznam ljudske pesmi svojega kraja«; 

Q10 »Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih dejavnosti«; Q24 

»Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti slabše vrednoten« in Q23 

»Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje« 

 

Faktor glasbena ozaveščenost torej najbolj poudarja, da lahko starši s pozitivnim 

vrednotenjem, svojimi stališči in odnosom do glasbene vzgoje vplivajo na svojega otroka, 

saj menijo, da otrok ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi 

ustanovami lahko pridobi specifične glasbene izkušnje in znanja.  

 

Poleg navedenega faktor poudarja, da se starši zavedajo pomembnosti  kakovostnega 

pouka glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj in enakovrednosti glasbene vzgoje z 

drugimi učnimi predmeti.  

 

Interpretacija rezultatov faktorske analize  

 

Pri faktorju glasbena ozaveščenost ugotavljamo močne faktorske uteţi pri spremenljivki 

Q19 (0,926), ki poudarja, da starši s pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje pozitivno 

vplivajo na otrokov odnos do glasbe. Po mnenju S. Hallam (2010) starši lahko vplivajo 

na celovit razvoj otroka le, če bodo pri njem oblikovali pozitiven odnos in interes za vse 

glasbene dejavnosti. Sledijo naslednje spremenljivke: Q28 (0,908), ki poudarja, da otrok 

pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva do glasbe; Q31 (0,899), ki 

poudarja pomembnost otrokovega osebnega stika s priznanimi umetniki in s kulturno-

umetniškimi ustanovami, pri čemer lahko pridobijo specifične glasbene izkušnje in 

znanja; Q22 (0,899), ki poudarja, da obiskovanje glasbenih prireditev otroku omogoča 

pridobitev izkušenj in novih glasbenih doţivetij; Q11 (0,893), ki poudarja pomen 

kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje za razvoj otrokovega glasbenega posluha in 
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znanj in Q25 (0,896), ki poudarja, da lahko otroci z aktivno udeleţbo na glasbenih 

delavnicah pridobijo glasbene izkušnje in znanja.  

 

Navedeno potrjuje tudi raziskava (Temmerman, 1993), ki dokazuje, da pridobitev 

glasbenih izkušenj skozi glasbene kroţke, prireditve in javne nastope otrok vpliva na 

njegov pozitiven odnos do glasbe tudi v kasnejšem obdobju otrokovega razvoja. Stopnja 

izraţanja interesa za glasbene dejavnosti pa je odvisna od moţnosti aktivnega 

sodelovanja otrok v posamezni glasbeni dejavnosti. Večina otrok, vključenih v navedeno 

raziskavo, je trdila, da imajo radi vse glasbene dejavnosti, čeprav so kot najbolj 

priljubljene glasbene aktivnosti, v katerih bi ţeleli sodelovati, izbrali gibanje ob glasbi in 

igranje na inštrumente.  

 

Močne faktorske uteţi se kaţejo tudi pri naslednjih spremenljivkah: Q26 (0,882), ki 

poudarja pomembnost pogostega stika z glasbo; Q27 (0,878), ki poudarja izmenjavanje 

mnenj in doţivetij ob glasbi med starši in otroki in Q3 (0,868), ki poudarja pozitiven 

vpliv staršev na interes njihovega otroka za glasbeno vzgojo.  

 

Paterson (2008) opozarja na pomembnost vpliva staršev in njihovih glasbenih izkušenj 

pri večjem interesu otrok za glasbene dejavnosti. Na podlagi navedene raziskave 

ugotavlja, da so starši tisti, ki preko lastnega glasbenega udejstvovanja pripomorejo k 

oblikovanju interesa za glasbo. Pomembno je, da starši otroka pri glasbenem raziskovanju 

ne omejujejo ali kaznujejo, saj se njegove glasbene sposobnosti na podlagi teh negativnih 

izkušenj ne bi več razvijale. Če pa starši otroka spodbujajo pri odkrivanju glasbenega 

sveta in si medsebojno izmenjujejo razmišljanja in izkušnje o glasbi, bo otrok razvijal 

svoje glasbene sposobnosti, motivacijo in interes za glasbeno delovanje in izraţanje 

(Rotar Pance, 2006/a).  

 

Prav tako se močne faktorske uteţi kaţejo pri spremenljivki Q17 (0,863), ki poudarja 

pomemben vpliv kakovostnega pouka glasbene vzgoje na otrokov celostni razvoj.  

A. Pesek (1997) meni, da ima glasba pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo. Glasbene 

izkušnje, ki jih otrok pridobiva od staršev, spodbujajo raziskovanje novih ustvarjalnih 

idej, ki povečajo otrokovo izraţanje čustev ter izostrijo njegovo opaţanje in zavedanje. 
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Otrok skozi kakovosten pouk glasbene vzgoje intelektualno raste. Glasba ga vodi k 

razmišljanju, reševanju problemov in organizaciji zaznav v smislu povezav, primerjav in 

ustvarjanja novih pojmov. V zvezi s tem izpostavljamo transferne učinke glasbe na druga 

predmetna področja, v okviru katerih lahko učenci dosegajo učno uspešnost (Sicherl 

Kafol, 2015).  

 

Spremenljivke Q29 (0,857), ki poudarja dejstvo, da so otroci v okviru pouka glasbene 

vzgoje premalo v stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami; Q30 

(0,846), ki poudarja enakovrednost predmeta glasbena vzgoja ostalim učnim predmetom; 

Q24 (0,843), ki poudarja, da je predmet glasbena vzgoja v primerjavi z drugimi predmeti 

slabše vrednoten, in Q12 (0,710), ki poudarja, da glasbena vzgoja vpliva na učno 

uspešnost otroka tudi na drugih predmetnih področjih, prav tako predstavljajo močne 

faktorske uteţi.  

 

Mednarodne raziskave (Bamford, 2006; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 

2010) prav tako poudarjajo, da  primanjkuje vključevanja umetnikov v šolske programe 

in partnerskega sodelovanja med izobraţevalnimi in kulturno-umetniškimi ustanovami. V 

zvezi s tem izpostavljamo problematiko da so številni šoloobvezni otroci prikrajšani za 

celovito glasbeno in kulturno-umetnostno vzgojo in so prepogosto izpostavljeni cenenim 

komercialnim glasbenim izdelkom in dogodkom (Rotar Pance, 2006/b).   

Starši se zavedajo, da je predmet glasbena vzgoja potrebno enačiti z ostalimi učnimi 

predmeti, vendar menijo, da razredni učitelji pri poučevanju njihovih otrok dajejo večjo 

prednost ostalim učnim predmetom, glasbeno vzgojo pa postavljajo na stranski tir. Zato 

pozitivna stališča in odnos staršev do glasbe pomembno vplivajo na otrokovo pozitivno 

sprejemanje in vrednotenje glasbene vzgoje ter na učno uspešnost tudi pri drugih 

predmetnih področjih (Novak, 1997; Cergol, 2003; Sicherl Kafol, 2015). 

 

Močne faktorske uteţi se kaţejo tudi pri spremenljivkah Q9 (0,812) in Q21 (0,798), ki 

poudarjata interes in pozitivna občutja ob poslušanju glasbe, ter ob spremenljivkah Q4 

(0,787), ki poudarja interes za prepevanje, in Q16 (0,755), ki poudarja pomen rednega 

obiskovanja glasbenih prireditev staršev skupaj z njihovim otrokom.  
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B. Rotar Pance (2006/a) meni, da je od druţinskega okolja, v katerem otrok ţivi, odvisno, 

v kakšnem obsegu bo odkril glasbeni svet. Če starši pojejo pesmi skupaj s svojim 

otrokom, jih bo ta vzel za svoje in jih bo zmoţen tudi pevsko poustvarjati. Poleg tega 

izpostavljamo pomen druţinskega glasbenega udejstvovanja v obliki obiskovanja 

glasbenih prireditev. Starši s svojim zgledom in rednim obiskovanjem različnih glasbenih 

prireditev ustvarjajo spodbudno okolje in obenem vplivajo na otrokov interes, 

samoizraţanje, motivacijo in dovzetnost za tovrstne glasbene aktivnosti in posledično na 

otrokov glasbeni razvoj (Davidson, idr., 1996; Cuttieta, 2001; Campbell, 2004; Lyon, 

2008; Sicherl Kafol, 2015) 

 

Nekoliko manj močne, vendar še vedno zelo intenzivne faktorske uteţi se kaţejo tudi pri 

spremenljivkah Q5 (0,732), ki poudarja glasbeno znanje staršev, Q10 (0,718), ki poudarja 

stališče staršev, da je na šoli njihovega otroka premalo glasbenih interesnih dejavnosti, in 

Q23 (0,671), ki poudarja informiranost staršev o programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. Izpostavljamo pomembno dejstvo, da starši z glasbenim znanjem in 

zavedanjem o pomenu glasbene vzgoje za otrokov glasbeni razvoj slednjega sistematično 

spodbujajo pri svojem otroku (Sicherl Kafol, 2001). V zvezi s stališčem staršev o 

pomanjkanju šolskih glasbenih interesnih dejavnosti poudarjamo, da mreţa javnih 

vzgojno-izobraţevalnih zavodov navkljub svoji številnosti in razširjenosti svojega 

poslanstva ne izpolnjuje vedno (Lešnik, 2009).  

 

Ugotavljamo, da faktor glasbena ozaveščenost v splošnem pojasnjuje ozaveščenost 

staršev o pomenu predmeta glasbena vzgoja za celostni razvoj otroka. Iz rezultatov 

faktorske analize je razvidno, da starši sicer so ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje, 

vendar pri vzgoji svojega otroka obiskovanju glasbenih prireditev, koncertov in drugemu 

glasbenemu udejstvovanju dajejo manjši pomen, kar nedvomno vpliva na otrokove 

glasbene sposobnosti in spretnosti, ki so v precejšnji meri odvisne prav od glasbenega 

udejstvovanja staršev. 
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 ANALIZA ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA O 7.12.1

GLASBENI OZAVEŠČENOSTI STARŠEV  

7.12.1.1 Analiza in interpretacija odgovora na prvo raziskovalno vprašanje  

Raziskovalno vprašanje preverjamo z metodo ANOVA, pri čemer ugotavljamo, ali 

obstajajo razlike v ozaveščenosti staršev o pomenu glasbene vzgoje glede na štiri 

starostne kategorije: manj kot 30 let, od 30 do 40 let, od 41 do 50 let in od 50 let in več.  

V kolikor je bila kršena predpostavka homogenosti varianc, smo uporabili tej lastnosti 

podatkov primerno metodo, test Brown-Forsythe.  

Rezultati so pokazali več primerov, kjer variance niso homogene in je torej predpostavka 

za izvedbo ANOVE kršena. V vseh teh primerih smo statistično pomembne razlike zato 

preverjali s testom Brown-Forsythe, kar je jasno označeno v Tabeli 9.9. 

Tabela 7.42: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede na 

starost  

TRDITVE F P Metoda 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno umetnost. 

2,603 ,052 ANOVA 

Zelo rad-a prepevam. 1,871 ,134 ANOVA 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 6,101 ,001 BF test 

S pozitivnim odnosom do glasbene umetnosti lahko vplivam na 

večjo priljubljenost predmeta glasbene umetnosti pri mojem otroku. 

3,500 ,017 BF test 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. ,888 ,449 BF test 

Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih 

interesnih dejavnosti. 

2,274 ,080 ANOVA 

Kakovostno poučevanje glasbene umetnosti vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in znanj. 

1,859 ,139 BF test 

Predmet glasbena umetnost vpliva na učno uspešnost otroka 

tudi na drugih predmetnih področjih. 

2,869 ,036 ANOVA 

V okviru pouka glasbene umetnosti se lahko otroci naučijo 

spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih. 

1,960 ,120 ANOVA 

S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve (npr. 

koncert orkestra, koncert pevskega zbora, opera, baletna predstava, 

ipd.). 

2,376 ,070 ANOVA 

Kakovostni pouk glasbene umetnosti pomembno vpliva na otrokov 

celostni razvoj. 

,709 ,547 ANOVA 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene umetnosti lahko 

pozitivno vplivam na odnos mojega otroka do glasbe. 

3,333 ,020 ANOVA 

Bolj pogosto bi ţelel-a obiskovati različne glasbene prireditve s 

svojim otrokom. 

3,164 ,025 ANOVA 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE F P Metoda 

 Zelo rad-a poslušam glasbo. ,852 ,466 ANOVA 

 Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova 

glasbena doţivetja in izkušnje. 

2,991 ,031 ANOVA 

Dobro sem informiran-a s programi na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 

3,029 ,033 BF test 

Predmet glasbena umetnost je v primerjavi z drugimi predmeti 

slabše vrednotena. 

1,616 ,185 ANOVA 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja. 

2,746 ,043 ANOVA 

Rad-a sem pogosto v stiku z glasbo. ,817 ,485 ANOVA 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. 2,276 ,080 ANOVA 

Otrok pri urah glasbene umetnosti razvija veselje in pozitivna 

čustva do glasbe. 

2,148 ,094 ANOVA 

Otroci so v okviru pouka glasbene umetnosti premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi ustanovami. 

1,293 ,277 ANOVA 

Glasbena umetnost je enako pomemben predmet kot ostali učni 

predmeti. 

1,513 ,211 ANOVA 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene 

izkušnje in znanja. 

1,895 ,130 ANOVA 

 

Legenda: 

F – frekvenca 

p – statistična pomembnost 

             Metoda – uporabljena statistična metoda 

  

Rezultati prikazujejo (Tabela 9.9), da so razlike v glasbeni ozaveščenosti staršev glede na 

starost statistično značilne pri stopnji 0,05 v primeru trditev Q3 (p=0,052), Q5 (p= 0,001), 

Q8 (p=0,017) Q12 (p=0,036), Q19 (p=0,020), Q20 (p=0,025), Q22 (p=0,031), Q23 

(p=0,033) in Q25 (p=0,043) oziroma pri 37,5 % trditev.  

 

Ugotavljamo, da najmlajša starostna skupina staršev (manj kot 30 let) pomembnost 

posamezne trditve ocenjuje najniţje, in sicer s povprečno oceno 2,7 (SD=1,397). V treh 

primerih trditev so ocene v povprečju višje pri drugi (od 30 do 40 let) in četrti (50 let in 

več) starostni kategoriji kot pri tretji starostni kategoriji (od 41 do 50 let). V petih 

primerih trditev so ocene v povprečju najvišje pri drugi starostni kategoriji (od 30 do 40 

let), v dveh primerih trditev pa pri četrti starostni kategoriji (50 let in več).  
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Z dodatnimi testi mnogoterih primerjav smo preverjali še statistično pomembnost razlik 

med posameznimi kombinacijami starostnih kategorij. Uporabili smo test Bonferroni (v 

primeru ANOVE in homogenih varianc) in test Tamhane (v primeru testa Brown-

Forsythe in nehomogenih varianc).  

 

Statistično značilne razlike glasbene ozaveščenosti staršev glede na starost predstavljajo 

nekatere izbrane trditve, predstavljene v nadaljevanju.  

 

Pri trditvi Q5 »Poznam ljudske pesmi svojega kraja« so razlike med vsemi štirimi 

starostnimi kategorijami statistično značilne (Tamhane – p od 0,000 do 0,016).  

 

Pri trditvi Q8 »S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojem otroku« so razlike med prvo in drugo 

starostno skupino statistično značilne (Tamhane, p=0,019). Druga starostna kategorija v 

povprečju ocenjuje pomembnost trditve višje kot prva. 

 

Pri trditvi Q23 »Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-umetnostne 

vzgoje« so razlike statistično značilne med prvimi tremi starostnimi kategorijami 

(Tamhane – p od 0,005 do 0,032). 

 

Pri trditvi Q19 »Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos svojega otroka do glasbe« so razlike statistično značilne med prvo in 

drugo starostno kategorijo (Bonferroni, p=0,011). Druga starostna kategorija 

pomembnost navedene trditve v povprečju ocenjuje višje kot prva. 

 

Pri trditvi Q20 »Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s svojim 

otrokom« so razlike statistično značilne med prvo in drugo starostno kategorijo 

(Bonferroni, p=0,020). Druga starostna kategorija pomembnost v povprečju ocenjuje 

višje kot prva. 

 

Pri trditvi Q22 »Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

doţivetja in izkušnje« so razlike statistično značilne med prvo in drugo starostno 
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kategorijo (Bonferroni, p=0,021). Druga starostna kategorija pomembnost trditve v 

povprečju ocenjuje višje kot prva.  

 

Pri trditvi Q25 »Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja« so razlike statistično značilne med prvo in drugo starostno 

kategorijo (Bonferroni, p=0,028). Druga starostna kategorija pomembnost trditve v 

povprečju ocenjuje višje kot prva.  

 

Glede na starost se statistično pomembne razlike kaţejo v stališčih staršev, da lahko s 

svojo pozitivno naravnanostjo vplivajo na interes, priljubljenost in odnos svojega otroka 

do glasbene vzgoje. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da starši iz najmlajše starostne 

kategorije (manj kot 30 let) v povprečju niţje (M=3,27; SD=1,394) ocenjujejo svoj 

pozitivni vpliv na omenjeno kot starši iz drugih starostnih kategorij.  

 

Tudi v nadaljevanju je mogoče opaziti razlike med starostnimi skupinami, saj starši iz 

starostne skupine od 30 do 40 let v povprečju najvišje (M=3,4; SD=1,456) ocenjujejo 

stališče, da lahko otrok z obiskovanjem glasbenih prireditev in aktivno udeleţbo na 

glasbenih delavnicah pridobi nova glasbena znanja in izkušnje. Z navedenim se strinjata 

tudi ostali dve starostni kategoriji staršev (od 41 do 50 let ter 50 let in več), medtem ko 

najmlajša starostna kategorija staršev (manj kot 30 let) tega stališča v povprečju ne 

ocenjuje kot pomembnega (M=2,6; SD=1,310).  

 

Zanimivo je, da so starši vseh štirih starostni kategorij precej enotni glede informiranosti 

o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Nekoliko manjši pomen (M=1,8; 

SD=1,552) daje navedenemu le najmlajša starostna kategorija staršev (manj kot 30 let). 

Najstarejša starostna kategorija staršev (50 let ali več) trditev, da predmet glasbena 

vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi na drugih predmetnih področjih, povprečno 

ocenjuje najvišje (M=3,2; SD=1,394). 

 

Starostna skupina staršev (od 30 do 40 let) najvišje ocenjuje stališče (M=3,2; SD=1,396), 

da bi ţeleli bolj pogosto obiskovati različne glasbene prireditve. Niţji glasbeni 
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ozaveščenosti staršev iz najmlajše starostne kategorije (manj kot 30 let) lahko pripišemo 

ugotovitev, da imajo manj glasbenih izkušenj kot starši, ki so starejši.  

 

Glede na predstavljene rezultate določene razlike v glasbeni ozaveščenosti staršev glede 

na starost obstajajo, vendar ne pri večini trditev. Zato smo v nadaljevanju preverili obstoj 

razlik še s faktorjem »glasbena ozaveščenost«. Najprej smo z Levenovim preizkusom 

enakosti varianc preverili, ali so variance homogene in ali bo metoda ANOVA ustrezna 

za preverjanje statstično pomembnih razlik med starostnimi skupinami (Tabela 9.10).  

Tabela 7.43: Preverjanje homogenosti varianc s faktorjem  

Levenov preizkus df1 df2 p 

1,964 3 331 ,119 

 

Iz Tabele 9.10 je razvidno, da so variance homogene, zato bo metoda ANOVA ustrezna 

za preverjanje statistično pomembnih razlik.  

Tabela 7.44: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede na 

starost s faktorjem 

  S df  M F p 

med skupinami 7,789 3 2,596 2,623 ,051 

brez skupin 327,631 331 ,990   

skupaj 335,420 334    

 

Rezultati kaţejo (Tabela 9.11), da je obstoj statistično pomembnih razlik pri stopnji 0,05 

na meji, zato lahko trdimo o statistično pomembnih razlikah glasbene ozaveščenosti 

staršev glede na starost s 5,1 % tveganjem. Sklop trditev, vezan na glasbeno ozaveščenost 

staršev, v povprečju najniţje ocenjuje najmlajša starostna kategorija (30 let ali manj), in 

sicer s povprečno oceno 2,7; najvišje ga ocenjuje najstarejša starostna kategorija (50 let in 

več) s povprečno oceno 3,12 ter starostna kategorija od 30 do 40 let s povprečno oceno 

3,16. 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov zaključujemo, da statistično pomembne razlike v 

glasbeni ozaveščenosti staršev glede na starost obstajajo.  
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Hipotezo H1, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na starost, lahko potrdimo.  

 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov ugotavljamo, da starost staršev vpliva na 

ozaveščenost o pomenu glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj. Potrjena prva 

raziskovalna hipoteza je skladna z Lyonovimi (2008) ugotovitvami, ki poudarja, da 

starost staršev s seboj prinese izkušnje, ki so pomemben sestavni del druţinskega 

glasbenega okolja in preko katerih se starši zavedajo pomembnosti glasbene vzgoje ter 

vpliva, ki ga ima ta predmet na otrokov celostni razvoj. Druţinsko glasbeno okolje 

zajema glasbene izkušnje staršev, njihove sposobnosti in glasbene dejavnosti v domačem 

okolju. Interakcija med odnosom staršev do glasbe ter njihovimi izkušnjami, ki jih 

pridobi z leti in glasbenimi aktivnostmi v druţinskem okolju, so zelo pomembne.  

 

V nadaljevanju preverjamo, ali obstajajo razlike med starši v glasbeni ozaveščenosti 

glede na izobrazbo. Navedeno smo preverjali glede na štiri kategorije izobrazbe: končana 

srednja šola ali niţja stopnja izobrazbe, končan visokošolski študijski program, končan 

univerzitetni študijski program in končan magistrski program II. stopnje ali višja stopnja 

izobrazbe, in sicer z metodo ANOVA.  

 

V kolikor bi bila kršena predpostavka homogenosti varianc, smo uporabili tej lastnosti 

podatkov primerno metodo, in sicer test Brown-Forsythe.  

 

Rezultati so pokazali več trditev, kjer variance niso homogene in je torej predpostavka za 

izvedbo ANOVE kršena. Zato smo v vseh primerih trditev statistično pomembne razlike 

preverjali s testom Brown-Forsythe (Tabela 9.12). 
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Tabela 7.45: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede na 

izobrazbo 

 Trditve 

 

  

  F 

  

   P 

 

Metoda 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno umetnost. 

6,157 ,000 ANOVA 

Zelo rad-a prepevam. 4,188 ,007 BF test 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 6,343 ,000 BF test 

S pozitivnim odnosom do glasbene umetnosti lahko vplivam na 

večjo priljubljenost predmeta glasbene umetnosti pri mojem 

otroku. 

7,949 ,000 BF test 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. 4,351 ,005 BF test 

Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

3,501 ,016 ANOVA 

Kakovostno poučevanje glasbene umetnosti vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in znanj. 

8,314 ,000 BF test 

Predmet glasbena umetnost vpliva na učno uspešnost otroka tudi 

na drugih predmetnih področjih. 

7,921 ,000 ANOVA 

V okviru pouka glasbene umetnosti se lahko otroci naučijo 

spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih. 

5,642 ,001 BF test 

S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve 

(npr. koncert orkestra, koncert pevskega zbora, opera, baletna 

predstava, ipd.). 

5,666 ,001 ANOVA 

Kakovostni pouk glasbene umetnosti pomembno vpliva na otrokov 

celostni razvoj. 

6,701 ,000 BF test 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene umetnosti lahko 

pozitivno vplivam na odnos mojega otroka do glasbe. 

6,001 ,001 BF test 

Bolj pogosto bi ţelel-a obiskovati različne glasbene prireditve s 

svojim otrokom. 

5,138 ,002 ANOVA 

Zelo rad-a poslušam glasbo. 2,132 ,096 BF test 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova 

glasbena doţivetja in izkušnje. 

6,905 ,000 BF test 

Dobro sem informiran-a s programi na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 

5,790 ,001 BF test 

Predmet glasbena umetnost je v primerjavi z drugimi predmeti 

slabše vrednotena. 

1,647 ,178 ANOVA 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja. 

4,362 ,005 BF test 

Rad-a sem pogosto v stiku z glasbo. 4,896 ,002 ANOVA 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. 7,545 ,000 ANOVA 

Otrok pri urah glasbene umetnosti razvija veselje in pozitivna 

čustva do glasbe. 

4,958 ,002 BF test 

Otroci so v okviru pouka glasbene umetnosti premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi ustanovami. 

4,509 ,004 ANOVA 

»se nadaljuje« 
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Trditve 

 

 

  F 

 

  P 

 

Metoda 

Glasbena umetnost je enako pomemben predmet kot ostali učni 

predmeti. 

3,975 ,008 ANOVA 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene 

izkušnje in znanja. 

6,437 ,000 BF test 

 

 

Ugotavljamo, da so razlike v glasbeni ozaveščenosti staršev glede na izobrazbo v primeru 

velike večine trditev statistično značilne pri stopnji 0,05, izjemi sta le trditvi Q21 »Zelo 

rad/-a poslušam glasbo« (p=0,96) in Q24 »Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z 

drugimi predmeti slabše vrednoten« (p=0,178), kjer je statistična značilnost večja od 

0,05.  

 

Glede na ugotovitve lahko povzamemo, da starši z niţjo izobrazbo (končana srednja šola 

ali niţja stopnja izobrazbe in končan visokošolski študijski program) pomembnost trditev, 

vezanih na njihovo glasbeno ozaveščenost, ocenjujejo niţje, in sicer s povprečno oceno 

2,8, višje izobraţeni starši (končan univerzitetni ali magistrski študijski program) pa 

pomembnost navedenih trditev ocenjujejo s povprečno oceno 3,3.  

 

Z dodatnimi testi mnogoterih primerjav smo preverjali še statistično pomembnost razlik 

med posameznimi kombinacijami starostnih kategorij. Uporabili smo Bonferroni (v 

primeru ANOVE in homogenih varianc) in test Tamhane (v primeru testa Brown-

Forsythe in homogenih varianc).  

 

Pri triindvajsetih trditvah: Q3 (Tamhane, p=0,002), Q4 (Tamhane, p=0,007), Q5 

(Tamhane, p=0,001), Q8 (Tamhane, p=0,000), Q9 (Bonferroni, p=0,003), Q10 

(Bonferroni, p=0,0027), Q11 (Tamhane, p=0,000), Q12 (Bonferroni, p=0,000), Q14 

(Tamhane, p=0,002), Q16 (Tamhane, p=0,008), Q17 (Tamhane, p=0,000), Q19 

(Bonferroni, p=0,001), Q20 (Bonferroni, p=0,008), Q22 (Bonferroni, p=0,000), Q23 

(Bonferroni, p=0,0029), Q25 (Bonferroni, p=0,008), Q26 (Bonferroni, p=0,015), Q27 

(Bonferroni, p=0,001), Q28 (Bonferroni, p=0,001), Q28 (Bonferroni, p=0,001), Q29 

(Bonferroni, p=0,002), Q30 (Bonferroni, p=0,012) in Q31 (Bonferroni, p=0,000) se 

kaţejo statistično pomembne razlike med starši s končano srednjo šolo ali niţjo stopnjo 

izobrazbe ter med starši s končanim univerzitetnim študijskim programom.  
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Pri štirinajstih trditvah: Q4 (Tamhane, p=0,012), Q5 (Tamhane, p=0,001), Q8 (Tamhane, 

p=0,003), Q9 (Tamhane, p=0,044), Q10 (Bonferroni, p=0,045), Q12 (Bonferroni, 

p=0,00), Q14 (Tamhane, p=0,005), Q16 (Bonferroni, p=0,007), Q17 (Tamhane, 

p=0,037), Q19 (Tamhane, p=0,025), Q22 (Tamhane, p=0,006), Q23 (Tamhane, p=0,004), 

Q25 (Bonferroni, p=0,028) in Q29 (Tamhane, p=0,038) se kaţejo statistično pomembne 

razlike med starši s končanim univerzitetnim študijskim programom in med starši s 

končanim visokošolskim študijskim programom. 

 

Pri štirih trditvah: Q10 (Bonferroni, p=0,026), Q11 (Tamhane, p=0,027), Q20 

(Bonferroni, p=0,041) in Q27 (Bonferroni, p=0,002) se kaţejo statistično pomembne 

razlike med starši s končano srednjo šolo ali niţjo stopnjo izobrazbe ter med starši s 

končanim magistrskim študijskim programom. 

 

Pri dveh trditvah Q23 (Tamhane, p=0,040) in Q27 (Bonferroni, p=0,046) se kaţejo 

statistično pomembne razlike med starši s končanim visokošolskim in magistrskim 

študijskim programom. Vse razlike so statistično značilne pri stopnji 0,05. 

 

Ugotavljamo, da se glede na izobrazbo staršev kaţejo statistično pomembne razlike v 

stališčih, da lahko pozitivno vplivajo na priljubljenost glasbene vzgoje pri svojem otroku, 

na odnos do nje ter na njegov interes za ta predmet. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, 

da starši, ki imajo višjo izobrazbo (končan univerzitetni študijski program in končan 

magistrski študijski program ali višjo stopnjo izobrazbe) višje ocenjujejo (M=3,7; 

SD=1,382) pomen glasbe za celostni razvoj otroka kot starši, ki imajo niţjo izobrazbo 

(M=2,9; SD=1,356). 

 

Skupina staršev, ki ima končan univerzitetni študijski program, v povprečju višje (M=3,9; 

SD=1,356) ocenjuje stališče, da kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in znanj, najniţje pa starši,  ki imajo končano srednjo šolo 

ali niţjo stopnjo izobrazbe (M=3,0; SD=1,410). Vse štiri skupine staršev so v povprečju 

slabo informirane o programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje.  
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Starši z višjo izobrazbo v povprečju najvišje (M=3,7; SD=1,382) ocenjujejo stališče, da 

lahko otrok v okviru pouka glasbene vzgoje in ob osebnem stiku s priznanimi umetniki 

ter kulturno-umetniškimi ustanovami pridobi specifične glasbene izkušnje in znanja ter se 

nauči spoštovanja, sodelovanja in strpnosti, medtem ko starši z niţjo izobrazbo temu 

stališču ne pripisujejo večjega pomena (M=2,9 ;SD=1,343). Tudi B. Sicherl Kafol (2001) 

poudarja, da starši s svojim glasbenim znanjem vzpodbujajo splošni in glasbeni razvoj 

svojega otroka.  

 

Ob predstavljenih rezultatih ugotavljamo, da statistično značilne razlike v glasbeni 

ozaveščenosti staršev glede na izobrazbo obstajajo pri večini trditev, zato smo v 

nadaljevanju  preverili obstoj razlik še s faktorjem »glasbena ozaveščenost«. 

 

Z Levenovim preizkusom enakosti varianc smo preverili, ali so variance homogene in ali 

bo metoda ANOVA ustrezna za preverjanje razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede 

na izobrazbo (Tabela 9.13).  

Tabela 7.46: Preverjanje homogenosti varianc s faktorjem  

Levenov preizkus df1 df2 p 

2,362 3 332 ,071 

 

Iz Tabele 9.13 je razvidno, da so variance homogene, zato bomo z metodo ANOVA v 

nadaljevanju  preverjali statistično pomembne razlike.  

Tabela 7.47: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede na 

izobrazbo s faktorjem 

 S df M F p 

med skupinama 22,955 3 7,652 8,115 ,000 

brez skupin 313,045 332 ,943     

skupaj 336,000 335       

 

Rezultat kaţe (Tabela 9.14), da statistično pomembne razlike obstajajo pri stopnji 0,05, 

zato lahko trdimo o statistično pomembnih razlikah v glasbeni ozaveščenosti staršev 

glede na izobrazbo z 0,0 % tveganjem. Sklop trditev, vezan na glasbeno ozaveščenost 
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staršev, v povprečju najniţje vrednoti skupina staršev s končano srednjo šolo ali niţjo 

stopnjo izobrazbe, kot najbolj pomembno pa jo ocenjuje skupina staršev s končanim 

univerzitetnim študijskim programom. 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov zaključujemo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v glasbeni ozaveščenosti staršev glede na izobrazbo.  

 

Hipotezo H2, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo, lahko potrdimo.  

 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov ugotavljamo, da izobrazba staršev vpliva na 

njihovo ozaveščenost o pomenu glasbene vzgoje za otrokov celovit razvoj. Potrjeno 

drugo raziskovalno hipotezo lahko podkrepimo z izsledki raziskave Toličiča in Zormana 

(1997, v Rotar Pance, 2006/a), ki so pokazali, da bolj izobraţeni in situirani starši ţelijo, 

da bi se njihovi otroci izobraţevali, zato jih skušajo pri tem tudi na različne načine 

motivirati. 

 

Starši z višjo izobrazbo otrokom običajno na osnovi zadovoljivega ekonomskega stanja, 

ki izhaja iz višjega druţbenoekonomskega poloţaja druţine, nudijo ustrezno glasbeno 

izobraţevanje. Otroci tako na podlagi identifikacije s starši pogosto razvijajo interese, 

ţelje, pozitivna stališča, aspiracije in motive za glasbeno udejstvovanje in izobraţevanje 

(Rotar Pance, 2006/a). Medtem pa starši z niţjo izobrazbo in niţjim 

druţbenoekonomskim poloţajem finančna sredstva investirajo v glasbeno izobraţevanje 

otrok le, če vedo, da je otrok na tem področju uspešen in ima potencial za razvoj 

glasbenih sposobnosti in spretnosti (McPherson, 2008).  

 

S tega vidika starši z višjo izobrazbo hkrati kaţejo tudi višjo stopnjo ozaveščenosti o 

pomembnosti glasbe in glasbenega izobraţevanja za otrokovo uspešnost in nadaljnji 

glasbeni razvoj kot niţje izobraţeni starši.  
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V nadaljevanju preverjamo, ali obstajajo razlike med starši v njihovi glasbeni 

ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo. Razlike med starši smo preverjali glede na 

pet kategorij glasbene izobrazbe: neobiskovanje glasbene šole; obiskovanje niţje 

glasbene šole; končana niţja glasbena šola; obiskovanje srednje glasbene šole, končana 

srednja glasbena šola, in sicer z metodo ANOVA. V kolikor je bila kršena predpostavka 

homogenosti varianc, smo uporabili tej lastnosti podatkov primerno metodo – test 

Brown-Forsythe. 

 

Rezultati so pokazali več primerov, kjer variance niso homogene in je torej predpostavka 

za izvedbo ANOVE kršena. V vseh teh primerih smo zato statistično pomembne razlike 

preverjali s testom Brown-Forsythe, kar je tudi jasno označeno v Tabeli 9.15. 

Tabela 7.48: Preverjanje statistično pomembnih razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede na 

glasbeno izobrazbo 

TRDITVE F p Metoda 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno vzgojo. 

46,658 ,000 BF test 

Zelo rad/-a prepevam. 20,468 ,000 BF test 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 7,274 ,000 ANOVA 

S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na 

večjo priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojem otroku. 

25,676 ,000 BF test 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. 30,057 ,000 BF test 

Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

1,849 ,119 ANOVA 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in znanj. 

25,303 ,000 BF test 

Predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi 

na drugih predmetnih področjih. 

24,273 ,000 BF test 

V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo 

spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih. 

19,931 ,000 BF test 

S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve 

(npr. koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna 

predstava). 

13,240 ,000 BF test 

Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov 

celostni razvoj. 

40,023 ,000 BF test 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko 

pozitivno vplivam na odnos svojega otroka do glasbe. 

51,884 ,000 BF test 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s 

svojim otrokom. 

12,514 ,000 BF test 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. 17,102 ,000 BF test 

 

 

     

»se nadaljuje« 
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TRDITVE F p Metoda 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova 

glasbena doţivetja in izkušnje. 

28,619 ,000 BF test 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 

10,437 ,000 ANOVA 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti 

slabše vrednoten. 

5,102 ,002 BF test 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah 

pridobijo glasbene izkušnje in znanja. 

37,237 ,000 BF test 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. 28,436 ,000 BF test 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. 36,839 ,000 BF test 

Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna 

čustva do glasbe. 

22,789 ,000 BF test 

Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. 

14,612 ,000 BF test 

Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet kot ostali učni 

predmeti. 

15,913 ,000 BF test 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in 

kulturno-umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne 

glasbene izkušnje in znanja. 

21,142 ,000 BF test 

 

Na podlagi rezultatov (Tabela 9.15) ugotavljamo, da so razlike v glasbeni ozaveščenosti 

staršev glede na glasbeno izobrazbo v primeru skoraj vseh trditev statistično značilne pri 

stopnji 0,05,  izjema je le trditev Q10 »Menim, da je na šoli mojega otroka premalo 

glasbenih interesnih dejavnosti«, ki ne kaţe statistične značilnosti, saj je stopnja večja od 

0,05.  

 

Ugotovimo lahko, da starši, ki glasbene šole niso obiskovali, pomembnost trditev 

ocenjujejo niţje kot ostali, saj so trditve ocenjevali s povprečno oceno 2,7, medtem ko so 

ostale kategorije staršev večino trditev ocenile s povprečno oceno 4,5. V večini primerov 

se kaţe, da starši z zaključeno srednjo glasbeno šolo pomembnost trditev ocenjujejo 

najvišje, sledijo jim tisti s končano niţjo glasbeno šolo. Starši, ki so obiskovali srednjo 

glasbeno šolo v večini primerov pomembnost trditev ocenjujejo nekoliko niţje kot tisti 

starši, ki imajo zaključeno niţjo ali srednjo glasbeno šolo. Ob navedenem je potrebno 

poudariti, da rezultati staršev z zaključeno srednjo glasbeno šolo in tistih, ki so obiskovali 

srednjo glasbeno šolo, temeljijo na majhnem vzorcu (n<10). 

 

Z dodatnimi testi mnogoterih primerjav smo preverjali še statistično pomembnost razlik 

med posameznimi kombinacijami kategorij glasbene izobrazbe. Pri tem smo uporabili 
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Bonferroni (v primeru ANOVE in homogenih varianc) in test Tamhane (v primeru testa 

Brown-Forsythe in nehomogenih varianc).  

 

Pri vseh trditvah z izjemo trditve Q10 »Menim, da je na šoli mojega otroka premalo 

glasbenih interesnih dejavnosti«, se kaţejo statistično pomembne razlike (Tamhane, 

p=0,119) med starši, so obiskovali niţjo glasbeno šolo, in tistimi, ki glasbene šole niso 

obiskovali. 

 

Pri sedmih trditvah in sicer Q3 (Tamhane, p=0,001), Q8 (Tamhane, p=0,017), Q11 

(Tamhane, p=0,002), Q12 (Tamhane, p=0,028), Q17 (Tamhane, p=0,034), Q19 

(Tamhane, p=0,016) in  Q25 (p=0,000) se kaţejo statistično pomembne razlike med 

starši, ki glasbene šole niso obiskovali, in tistimi, ki so obiskovali srednjo glasbeno šolo. 

 

Pri treh trditvah, in sicer Q3 (Tamhane, p=0,001), Q8 (Tamhane, p=0,001) in Q11 

(Tamhane, p=0,002), se kaţejo statistično pomembne razlike med starši, ki glasbene šole 

niso obiskovali, in tistimi, ki so zaključili srednjo glasbeno šolo. 

 

V vseh primerih razlik starši, ki glasbene šole niso obiskovali, ocenjujejo pomembnost 

trditev statistično značilno niţje kot ostali. Vse razlike so statistično značilne pri stopnji 

0,05. 

 

Glede na glasbeno izobrazbo ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike kaţejo v 

stališču staršev, da lahko otroci ob stiku s priznanimi umetniki in kulturno umetniškimi 

ustanovami pridobijo specifične glasbene izkušnje in znanja ter se naučijo strpnosti, 

sodelovanja in spoštovanja. Rezultati kaţejo, da so starši, ki se glasbeno udejstvujejo ali 

imajo končano glasbeno izobrazbo, v povprečju (M=4,3; SD=1,325) bolj glasbeno 

ozaveščeni v primerjavi s starši, ki nimajo glasbene izobrazbe (M=2,9; SD=1,343).  

 

Ugotavljamo, da tako starši z glasbeno izobrazbo kot tudi starši brez glasbene izobrazbe v 

povprečju nizko (M=2,2; SD=1,946) ocenjujejo lastno informiranost o programih na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje. Campbell (2004) opozarja, da kakršnokoli 
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glasbeno udejstvovanje otroka skupaj s starši pripomore k pozitivnim učinkom 

otrokovega celostnega razvoja.  

 

Iz predstavljenih rezultatov o glasbeni ozaveščenosti staršev glede na njihovo glasbeno 

izobrazbo je razvidno, da pri večini trditev obstajajo razlike z izjemo trditve Q10 

»Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih dejavnosti«, saj je p 

0,005 in znaša 0,119. V nadaljevanju smo preverili obstoj razlik še s faktorjem 

»glasbena ozaveščenost«. 

 

Z Levenovim preizkusom enakosti varianc smo preverili, ali so variance homogene in ali 

bo metoda ANOVA ustrezna za preverjanje razlik glasbene ozaveščenosti staršev glede 

na glasbeno izobrazbo (Tabela 9.16). 

Tabela 7.49: Preverjanje homogenosti varianc s faktorjem 

Levenov preizkus df1 df2 p 

25,557 4 326 ,000 

 

Iz Tabele 9.16 je razvidno, da variance niso homogene, zato bo ustrezna metoda za 

preverjanje razlik test Brown-Forsythe. 

Tabela 7.50: Preverjanje statistično pomembnih razlik glede na glasbeno izobrazbo staršev s 

faktorjem  

  Statistika df1 df2 p 

Brown-Forsythe 51,604 4 74,106 ,000 

 

Rezultat kaţe, da statistično pomembne razlike obstajajo pri stopnji 0,05, zato lahko 

trdimo o statistično pomembnih razlikah glede na glasbeno izobrazbo staršev z 0,0 % 

tveganjem. Sklop trditev, vezan na glasbeno ozaveščenost staršev, najniţje ocenjuje 

skupina staršev, ki glasbene šole ni obiskovala, kot najbolj pomembno pa jo ocenjuje 

skupina z zaključeno srednjo glasbeno šolo. Tej sledijo starši s končano niţjo glasbeno 

šolo. 
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Na osnovi predstavljenih rezultatov zaključujemo, da statistično pomembne razlike v 

glasbeni ozaveščenosti staršev glede na glasbeno izobrazbo obstajajo.  

 

Hipotezo H3, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo, lahko potrdimo.  

 

Predstavljeni rezultati kaţejo, da glasbena izobrazba staršev vpliva na njihovo 

ozaveščenost o pomembnem vplivu glasbe na otrokov celostni razvoj. Potrjeno tretjo 

raziskovalno hipotezo lahko podkrepimo z ugotovitvami Davidsona (1996), ki poudarja, 

da so starši uspešnejših otrok pogosto vključeni v glasbene dejavnosti in jim sledijo pri 

njihovem individualnem razvoju glasbenih sposobnosti. Glasbena aktivnost staršev ima v 

procesu otrokovega glasbenega izobraţevanja pozitivne učinke na glasbeno učenje in 

njegov glasbeni razvoj. Glasbeno-strokovna izobrazba staršev ni najbolj pomemben 

faktor, ki bi vplival na glasbeni razvoj otrok, a vseeno nima zanemarljive vloge, saj 

ugotavljamo, da imajo glasbeno izobraţeni starši pozitivnejša stališča in odnos do 

glasbene vzgoje ter jo vrednotijo višje kot starši brez glasbene izobrazbe. Izsledki naše 

raziskave torej dokazujejo višjo glasbeno ozaveščenost staršev z glasbeno izobrazbo in 

niţjo ozaveščenost o pomenu glasbene vzgoje za celostni otrokov razvoj pri starših brez 

glasbene izobrazbe.  

 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje 

odgovorimo, da statistično pomembne razlike med starši v ozaveščenosti o pomenu 

glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na njihovo starost, izobrazbo in glasbeno 

izobrazbo obstajajo.  

 

Odgovora na prvo raziskovalno vprašanje v kvantitativni raziskavi med starši ne moremo 

primerjati z izsledki drugih slovenskih ali tujih raziskav, saj tovrstne sistematične 

raziskave za preučevanje ozaveščenosti staršev o pomenu glasbene vzgoje v Sloveniji, še 

niso bile izvedene oziroma niso posvečale pozornosti glasbeni ozaveščenosti staršev 

glede na njihovo starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo. Čeprav so rezultati enosmerne 

analize variance potrdili vse opredeljene raziskovalne hipoteze, smo obravnavano 

problematiko še dodatno osvetlili s faktorsko analizo. Rezultati obeh statističnih 
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postopkov so še podkrepili izpostavljene ugotovitve o ozaveščenosti staršev v 

slovenskem prostoru o pomembnosti glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj.  

 

7.12.1.2 Interpretacija odgovora na drugo raziskovalno vprašanje  

V nadaljevanju sledi interpretacija in argumentacija odgovora na drugo raziskovalno 

vprašanje,  kako pogosto starši s svojimi otroki obiskujejo kulturno-umetniške (glasbene) 

prireditve.  

 

Pogostost obiskovanja kulturno-umetniških (glasbenih) prireditev staršev in njihovih 

otrok smo preverjali s trditvijo Q16 »S svojim otrokom redno obiskujem različne 

glasbene prireditve (npr. koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna 

predstava)«, ki so jo starši ocenjevali z lestvico ocen pogostosti (1–5). Zaradi navedenega 

smo raziskovalno vprašanje preverjali z izračunom srednje vrednosti, pred tem pa smo 

preverili porazdelitev podatkov, in sicer s pregledom histogramov.  

 

Ob upoštevanju statističnega testa ugotavljamo, da podatki niso normalno porazdeljeni, a 

histogram ne kaţe velikega odstopanja od normalne, zato smo kot ustrezno srednjo 

vrednost uporabili aritmetično sredino (Graf 9.1). 

 

 

Graf 7.17: Pogostost obiskovanja različnih glasbenih prireditev staršev s svojim otrokom 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli; 2 – občasno; 3 – redko; 4 – pogosto; 5 – zelo pogosto 

 

Na podlagi rezultatov lahko na četrto raziskovalno vprašanje odgovorimo, da starši s 

svojim otrokom redko (M=2,5; SD=1,310) obiskujejo kulturno-umetniške (glasbene) 

prireditve.  
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Hipotezo H4, v kateri predpostavljamo, da starši s svojim otrokom redko obiskujejo 

kulturno-umetniške prireditve, lahko potrdimo.  

 

V povezavi s pridobljenimi rezultati in odgovorom na drugo raziskovalno vprašanje 

izpostavljamo, da je interes staršev za obiskovanje različnih glasbenih prireditev z 

otrokom na nizki stopnji, prav tako je nizka stopnja njihove notranje motiviranosti za 

obiskovanje tovrstnih glasbenih aktivnosti. 

 

Razvojni vidik izpostavlja pomen druţinskega okolja, ki s pozitivno glasbeno 

naravnanostjo in zgledi v najzgodnejši fazi otrokovega razvoja vpliva na otrokove ţelje in 

interese po glasbenem udejstvovanju (Davidson, idr., 1996; Cuttieta, 2001; Campbell, 

2004; Lyon, 2008; Sicherl Kafol, 2015). S tega vidika bi morali starši izraţati 

zadovoljstvo ob glasbenem udejstvovanju s svojim otrokom, saj to ustvarja spodbudno in 

pozitivno okolje. Korelacije med odnosom staršev do glasbe ter njihovimi izkušnjami in 

glasbenimi aktivnostmi v druţinskem okolju so zelo pomembne. Spodbudno, ljubeče in 

ustvarjalno druţinsko okolje namreč pozitivno vpliva na otrokov glasbeni razvoj. Bolj 

pogosto kot se bodo otroci v druţini glasbeno udejstvovali, bolj bodo sami dovzetni za 

tovrstne glasbene aktivnosti (Lyon, 2008).  

 

Izpostavljamo dejstvo, da stabilna in strukturirana druţina pomembno prispeva k 

ohranjanju motivacije otrok za glasbeno udejstvovanje (Davidson, idr., 1996). Velja 

izpostaviti, da je v šolskem obdobju pomembno, da starši s svojimi otroki redno 

obiskujejo različne glasbene prireditve, koncerte in druga kulturno-umetniška srečanja ter 

se o tem doma tudi pogovorijo in izmenjajo mnenja in doţivljanja. Na ta način starši 

veliko prispevajo k razvoju otrokovega interesa za glasbo (Cuttieta, 2001).  

 

B. Sicherl Kafol opozarja, da je druţinsko glasbeno udejstvovanje najpomembnejše za 

glasbeni razvoj učencev. Tega se starši zaradi prenapornega tempa današnjega ţivljenja 

premalo zavedajo (Sicherl Kafol, 2001), kar potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. 

Kakršnokoli skupno glasbeno udejstvovanje staršev in otroka je močna in spodbudna 

popotnica za njegovo nadaljnje samoizraţanje ter ustvarjalno in zadovoljujoče ţivljenje 

na vseh področjih (Campbell, 2004). 
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Nekateri starši svojim otrokom omogočijo glasbeno izobraţevanje v skladu s prepričanji, 

da bo otrok uţival in našel lastni interes za glasbo, medtem pa še vedno ohranjajo 

mnenje, da glasbena vzgoja ni tako pomembna in uporabna za prihodnost, uspeh in razvoj 

kot ostala predmetna področja (McPherson, 2008; Lyon, 2008). Večina staršev se strinja, 

da glasbena vzgoja v vzgojno-izobraţevalnem procesu otrok ni najpomembnejša, vendar 

je nujna za njihov razvoj in ţivljenje nasploh (Lyon, 2008). 

7.13 POVZETEK UGOTOVITEV  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate preverjanja splošne raziskovalne hipoteze, ki smo 

jo opredelili za merjenje in preučevanje stopnje glasbene ozaveščenosti razrednih 

učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj.  

 

Splošna hipoteza: Predpostavljamo, da so razredni učitelji in starši slabše ozaveščeni o 

pomenu glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj. 

 

Ozaveščenost učiteljev smo merili z 58 trditvami, ki so jih razredni učitelji ocenjevali po 

petsopenjski lestvici Likertovega tipa, pri čemer ocena 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 

ocena 5 pa pomeni »se popolnoma strinjam«. Ker podatki niso normalno porazdeljeni, 

smo kot rezultat upoštevali ustrezno srednjo vrednost mediano.  

 

Izračunali smo mediano vseh trditev, saj smo ţeleli preveriti povprečno glasbeno 

ozaveščenost razrednih učiteljev. Vrednost mediane je štiri (Me=4), na podlagi česar 

lahko ugotovimo, da so razredni učitelji v povprečju dobro glasbeno ozaveščeni. 

 

Takšen rezultat lahko razberemo tudi iz spodnjega grafikona (Graf 10.1), saj se z večino 

trditev (43 trditev ali 74,1 %) razredni učitelji v povprečju strinjajo (Me=4). Na drugi 

strani so razredni učitelji do manj kot tretjine trditev (15 trditev ali 25,9 %) neodločeni, 

kar kaţe na njihovo niţjo stopnjo glasbene ozaveščenosti.  
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Graf 7.18: Povprečne vrednosti trditev pri merjenju glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev  
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Na osnovi predstavljenega rezultata bi lahko sklenili, da so razredni učitelji na področju 

vključevanja ustreznih glasbenih metod in oblik dela ter novih pristopov poučevanja v 

pouk glasbene vzgoje dobro glasbeno ozaveščeni (le o eni trditvi so neodločeni, z 

ostalimi se strinjajo), prav tako tudi na področju vrednotenja glasbene vzgoje ter stališč in 

odnosa do nje (le o štirih trditvah so neodločeni, z ostalimi se strinjajo). Medtem pa so 

slabše glasbeno ozaveščeni na področju sistematičnega načrtovanja glasbenega pouka (le 

s tremi trditvami se strinjajo, o dveh so neodločeni) in pri ocenjevanju trditev vezanih na 

njihov interes za glasbeno udejstvovanje, kjer so ozaveščeni najslabše (strinjajo se le s 

šestimi trditvami, o večini so neodločeni in z dvema se ne strinjajo).  

 

Na osnovi predstavljenega rezultata tega dela splošne hipoteze, v katerem 

predpostavljamo, da so razredni učitelji premalo ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za 

celostni otrokov razvoj, ne moremo potrditi. Razredni učitelji so v večinskem deleţu 

dobro glasbeno ozaveščeni (74,1 %) medtem ko se njihova slabša glasbena ozaveščenost 

kaţe v manj kot tretjinskem deleţu (25,9 %).  

 

V nadaljevanju smo merili tudi glasbeno ozaveščenost staršev, in sicer z 31 trditvami, ki 

so jih ocenjevali na podlagi Likertove pestopenjske lestvice. Ker podatki niso normalno 

porazdeljeni, smo kot rezultat upoštevali ustrezno srednjo vrednost mediano.  

 

Iz Grafa 10.2 je razvidna povprečna glasbena ozaveščenost staršev, ki znaša Me=3. Z 

manj kot polovico vseh trditev (14 trditev, 45,2 %) se starši v povprečju strinjajo, in sicer 

s povprečno oceno M=3. Na drugi strani so starši do večinskega deleţa trditev (17 trditev 

ali 54,8 %) neodločeni ali se z njimi ne strinjajo (z dvema trditvama se celo sploh ne 

strinjajo), kar kaţe na njihovo niţjo stopnjo glasbene ozaveščenosti.  

 

Izračunali smo mediano vseh trditev, saj smo ţeleli preveriti povprečno glasbeno 

ozaveščenost staršev. Vrednost mediane je tri (Me=3), na podlagi česar lahko ugotovimo, 

da so starši v povprečju slabše glasbeno ozaveščeni.  
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Graf 7.19: Povprečne vrednosti trditev pri merjenju glasbene ozaveščenosti staršev 
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Dobro sem informiran-a s programi na področju
kulturno-umetnostne vzgoje.

Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven-a (npr.
pevski zbor, orkester, drugo).

Redno se udeležujem seminarjev in drugih oblik
izpopolnjevanja s področja glasbene umetnosti.
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Ugotovimo lahko, da so starši bolje glasbeno ozaveščeni pri ocenjevanju trditev s 

področja njihovega vrednotenja glasbene vzgoje ter stališč in odnosa do nje (strinjajo se z 

10 trditvami, 14 trditev ocenjujejo niţje); pri ocenjevanju trditev na področju njihovega 

interesa za glasbo, pa kaţejo najslabšo glasbeno ozaveščenost (strinjajo se le s tremi 

trditvami, ostalih šest ocenjujejo slabše).  

 

Na osnovi predstavljenega rezultata lahko del splošne hipoteze, v katerem 

predpostavljamo, da so starši slabše ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za celostni 

otrokov razvoj, potrdimo. Starši so namreč v večinskem deleţu slabše glasbeno 

ozaveščeni (54,8 %), medtem ko se njihova dobra ozaveščenost kaţe na manjšem deleţu 

(45,2 %).  

 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko splošno hipotezo, v kateri 

predpostavljamo, da so razredni učitelji in starši slabše ozaveščeni o pomenu glasbene 

vzgoje za otrokov celostni razvoj, zaradi zavrnjene predpostavke o slabši ozaveščenosti 

razrednih učiteljev delno potrdimo.  

V nadaljevanju empiričnega dela disertacije bomo rezultate, pridobljene v kvantitativni 

raziskavi med razrednimi učitelji in starši o stopnji njihove glasbene ozaveščenosti, 

podkrepili s predstavitvijo in izvajanjem oblikovanega modela poučevanja glasbene 

vzgoje pri učencih četrtih razredov, in sicer v okviru glasbenega pouka. 

Glede na rezultate izsledkov raziskave o visoki glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev 

ţelimo s primerom izvajanja tovrstnega pouka glasbene vzgoje razredne učitelje nadalje 

ozaveščati o kakovosti in njegovi uporabni vrednosti v praksi glasbenopedagoškega 

procesa. Zaradi rezultatov, ki kaţejo nizko stopnjo glasbene ozaveščenosti staršev, pa 

ţelimo te posredno, preko njihovih otrok, udeleţenih v kulturno-umetniški projekt, ki 

vključuje segmente kulturno-umetnostne vzgoje, ozaveščati o pomenu kakovostne 

glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj. 
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8 KVALITATIVNA IN KVANTITATIVNA RAZISKAVA: KULTURNO-

UMETNIŠKI PROJEKT 

8.1 PROBLEM 

Glasbeno-pedagoška praksa kaţe, da učni cilji za glasbeno vzgojo v četrtem razredu 

temeljijo predvsem na poznavanju in razumevanju glasbenih pojmov (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011), zaradi česar so učenci pogosto deleţni predvsem teoretične 

razlage in definicij glasbenih pojmov s strani njihovih učiteljev. Za boljše razumevanje in 

uporabo pojmov v ustreznem glasbenem jeziku ter za podkrepitev njihove obrazloţitve z 

ustreznimi glasbenimi primeri, bodo učenci glede na predlagane vsebine v 

posodobljenem učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) še dodatno v osebnem stiku s 

priznanimi glasbenimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. V skladu z 

raziskavo PISA (2009) ugotavljamo namreč nizko raven kulturne pismenosti, ki jo 

opredeljujemo kot sposobnost učenca v vsakdanjem ţivljenju uporabiti znanje, ki ga je 

pridobil v osnovni šoli ali izven nje, ter njihovo zmoţnost analizirati, vrednotiti in 

informacije uspešno posredovati.  

 

Menimo, da so učenci na razredni stopnji osnovne šole v okviru glasbenega pouka 

premalo v neposrednem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami 

ter z glasbo. S tega vidika je v osnovnih šolah priporočljivo vključevanje umetnikov v 

pouk glasbene vzgoje (Robinson, 1999; Bamford, 2006; Sharp in LeMetais, 2000 v 

Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). Med prednostmi sodelovanja 

razrednih učiteljev in glasbenih umetnikov sodijo: izboljšanje učiteljevega glasbenega 

znanja in samozavesti, spodbujanje k večji ustvarjalnosti in izboljšanje kakovosti 

glasbenega učenja in poučevanja (prav tam). Zato je razredne učitelje potrebno 

izobraţevati za ustvarjalno delo v umetnosti na podlagi skupnih programov med osnovno 

šolo in kulturno-umetniškimi ustanovami. Ob tem mednarodne raziskave (Bamford, 

2006; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010), vključno s slovenskimi, 

ugotavljajo, da obstaja potreba po stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in 

kulturnih delavcev za izvajanje skupnih dejavnosti na umetnostnih področjih; da je na 

podlagi uradnih programov in sistemske podpore treba v šolske programe vključevati 
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umetnike in da primanjkuje kakovostnih partnerstev med izobraţevalnimi in kulturno-

umetniškimi ustanovami.  

 

Tudi rezultati raziskave o kulturni vzgoji v Sloveniji (Hrţenjak, 2004; Kulturna vzgoja: 

dostopnosti kulture ter povezovanje med kulturo in izobraţevanjem – iskanje 

konceptualnih rešitev, 2005) potrjujejo našo predpostavko in problematiko stanja, da 

osnovne šole pasivno sprejemajo kulturne vsebine in da obstaja le enostranski odnos med 

izobraţevalnimi in kulturno-umetniškimi institucijami, ki ne temelji na partnerstvu. 

Vključevanje kulturnih vsebin v pouk glasbene vzgoje je namreč odvisno od 

samoinciativnosti, iznajdljivosti in vedoţeljnosti učiteljev. Vse navedeno nujno potrebuje 

ustrezno sistemsko podporo z ustreznim financiranjem.   

 

Z oblikovanim modelom glasbene vzgoje in s primeri dobre prakse ţelimo razredne 

učitelje ozaveščati o pomembnosti kakovostnega glasbenega poučevanja in pojmovanje 

glasbene vzgoje kot enakovredne ostalim predmetnim področjem; ozaveščati o 

pomembnosti timskega sodelovanja z ostalimi učitelji v aktivu, glasbenim pedagogom, 

umetniki z različnih glasbenih področij ter s kulturno-umetniškimi ustanovami; 

ozaveščati o pomembnosti stalnega strokovnega spopolnjevanja v smislu 

vseţivljenjskega učenja; spodbujati k večji motiviranosti in ustvarjalnosti pri njihovem 

glasbenopedagoškem delu in izboljšanju glasbenega pouka z novim pristopom 

glasbenega poučevanja. V zvezi s tem izpostavljamo pomen motivacijske naravnanosti 

učiteljev, saj ta ni omejena le v okvir njegovega glasbenega poučevanja, temveč se 

prenaša na učence, ki jih poučuje (Rotar Pance, 2006/a). Učitelj bo lahko s pozitivnimi 

stališči in odnosom do glasbene vzgoje ter njenim pozitivnim vrednotenjem kot model 

sovplival na motivacijo svojih učencev za glasbeni pouk in glasbo na splošno.  

 

Menimo, da bodo rezultati kvalitativne in kvantitativne raziskave razrednim učiteljem 

podali smernice za učinkovito uresničevanje ciljev glasbene vzgoje v povezovanju s 

kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki. Obenem ţelimo z novim 

pristopom poučevanja glasbene vzgoje vplivati na glasbeno ozaveščanje razrednih 

učiteljev in posledično njihovih učencev ter staršev o pomenu kulturno-umetniškega 

udejstvovanja.   
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8.2 CILJI RAZISKAVE  

Cilj kvalitativne in kvantitativne raziskave je v praksi preizkusiti načrtovanje in izvajanje 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje z vključevanjem strokovnjakov z 

različnih glasbenih področij v pouk glasbe in s sodelovanjem s kulturno-umetniškimi 

ustanovami. V okviru disertacije bomo raziskali, v kolikšni meri lahko na kakovost 

poučevanja glasbene vzgoje v četrtem razredu osnovne šole vpliva še sodelovanje s 

kulturno-umetniškimi ustanovami in stik s priznanimi glasbenimi umetniki.  

 

Poleg navedenega bomo raziskali, ali model poučevanja glasbene vzgoje vpliva na: 

oblikovanje pozitivnih stališč in odnosa do glasbene vzgoje ter pozitivno vrednotenje 

glasbe pri učencih četrtega razreda osnovne šole; na učenčev interes za glasbo; na 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja in na njihovo glasbeno znanje. Pričakujemo, da 

bodo učenci z uvedbo novega modela poučevanja glasbene vzgoje od priznanih 

umetnikov in ob stiku s kulturno-umetniškimi ustanovami pridobili specifične glasbene 

izkušnje in nova glasbena znanja ter nadgrajevali svoje glasbene sposobnosti in 

spretnosti.  

 

Specifični cilji kvalitativne in kvantitativne raziskave so: 

 ugotoviti, ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot 

učenci kontrolne skupine;  

 ugotoviti, ali bo pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega 

modela poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen kot pri učencih 

kontrolne skupine;  

 ugotoviti, ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje iz predmeta 

glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine. 

 ugotoviti, ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča in 

vrednote do predmeta glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine.  
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8.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri sestavljanju raziskovalnih vprašanj smo upoštevali opredeljene specifične cilje, 

teoretična predvidevanja, rezultate raziskav nekaterih drugih avtorjev ter lastne izkušnje, 

ki poudarjajo, da je za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vključevanje kulturno-

umetnostne vzgoje v glasbeni pouk ob sodelovanju z umetniki z različnih glasbenih 

področij in s kulturno-umetniškimi ustanovami izjemno pomembno.  

 

Navedeno je osnovni namen kvalitativne in kvantitativne raziskave, na podlagi katerega 

smo oblikovali sledeča raziskovalna vprašanja:  

1. Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine? 

2. Ali bo pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen kot pri učencih kontrolne 

skupine? 

3. Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje pri predmetu glasbena vzgoja kot učenci 

kontrolne skupine? 

4. Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča, vrednote in odnos do predmeta 

glasbene vzgoje kot učenci kontrolne skupine? 

8.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V nadaljevanju smo na osnovi raziskovalnih vprašanj in oblikovanih skupin odvisnih 

spremenljivk v podkrepitev opredelili še specifične raziskovalne hipoteze.  

Specifične raziskovalne hipoteze - učenci:  

H1: Predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot učenci 

kontrolne skupine.  

H2: Predpostavljamo, da bo pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen kot pri 

učencih kontrolne skupine.  
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H3: Predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje pri predmetu glasbena 

vzgoja kot učenci kontrolne skupine.  

H4: Predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča in odnos do 

glasbene vzgoje in jo bodo vrednotili višje kot učenci kontrolne skupine.  

8.5 OPIS VZORCA 

V raziskavo smo izbrali in vključili učence četrtih razredov izbranih devetletnih osnovnih 

šol v primorski regiji. V raziskavo je bilo vključenih 84 učencev četrtih razredov treh 

osnovnih šol primorske regije, od tega 44 učencev v eksperimentalni skupini in 40 

učencev v kontrolni. Projektno je bil izoblikovan model poučevanja glasbene vzgoje za 

četrti razred osnovne šole, ki je vključeval aktivno udeleţbo priznanih umetnikov z 

različnih glasbenih področij ter stik s kulturno-umetniškimi ustanovami v okviru pouka 

glasbene vzgoje, kar smo opisali v enem izmed prejšnjih poglavij pričujoče študije.  

 

V vzorec anketnega vprašalnika in preverjanja znanja za učence smo vključili eno 

eksperimentalno skupino (E) in eno kontrolno skupino (K1 in K2) treh različnih osnovnih 

šol v primorski regiji. V eksperimentalno skupino sta bila vključena dva oddelka četrtega 

razreda iste osnovne šole, v kontrolno skupino dva oddelka četrtega razreda dveh 

različnih osnovnih šol primorske regije (Slika 10.1 in Graf 11.1). 
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Slika 8.1: Lokacije sodelujočih šol glede na tip skupine 

 

 

Ker je namen raziskave primerjava eksperimentalne (v nadaljevanju E) in kontrolne (v 

nadaljevanju K) skupine, tudi vzorec opisujemo na primerjalni ravni (Graf 11.1). 

 

 

Graf 8.1: Prikaz skupin 

 

Z vidika velikosti skupin sta obe skupini pribliţno enako veliki, nekoliko večja je sicer 

eksperimentalna skupina.  

Na podlagi anketnega vprašalnika za učence smo preverjali, koliko dečkov in deklic iz 

obeh skupin je vključenih v raziskavo. (Graf 11.2).  
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Graf 8.2: Spol po skupinah 

 

  V obeh skupinah so v vzorcu dečki zastopani v nekoliko večji meri kot deklice. To 

odstopanje je v obeh skupinah pribliţno enako. 

 

Preverjali smo tudi, koliko učencev obiskuje glasbeno šolo (Graf 11.3) in koliko učencev 

obiskuje šolsko glasbeno interesno dejavnost (Graf 11.4).  

 

 

Graf 8.3: Obiskovanje glasbene šole po skupinah 

 

Večina učencev v obeh skupinah ne obiskuje glasbene šole. Deleţ tistih, ki jo obiskujejo, 

je sicer za 8,9 % večji v kontrolni skupini.  
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Graf 8.4: Sodelovanje v šolski glasbeni interesni dejavnosti po skupinah 

 

Večina učencev v obeh skupinah ne sodeluje pri šolski glasbeni interesni dejavnosti. 

Deleţ tistih, ki sodelujejo, je za 14,8 % večji v kontrolni skupini, kar je morebiti 

posledica večjega števila učencev kot v eksperimentalni skupini.  

8.6 OPIS SPREMENLJIVK  

Spremenljivke smo opredelili na podlagi raziskovalnih vprašanj in ciljev kvalitativne in 

kvantitativne raziskave med učenci. Z ustreznimi statističnimi metodami smo obravnavali 

statistično značilne razlike in povezave med spodnjimi neodvisnimi in odvisnimi 

spremenljivkami. 

 Neodvisni spremenljivki 8.6.1

Neodvisni spremenljivki pri učencih: 

 eksperimentalna skupina,  

 kontrolna skupina. 

 Odvisne spremenljivke 8.6.2

Odvisne spremenljivke pri učencih: 

 stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje, 

 interes za glasbo, 

 priljubljenost predmeta glasbena vzgoja,  

 glasbeno znanje.  
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8.7 RAZISKOVALNI PRISTOP 

 kvantitativno raziskovanje,  

 kvalitativno raziskovanje.  

 Metoda raziskave  8.7.1

Kvantitativni del raziskave temelji na neeksperimentalni metodi pedagoškega 

empiričnega raziskovanja. Za metodo kvalitativnega raziskovanja smo uporabili 

strukturirano opazovanje z udeleţbo, pri čemer smo potek posameznega tematskega 

sklopa tudi posneli in fotografirali.  

 Tehniki zbiranja podatkov 8.7.2

 anketiranje (anketa),   

 testiranje (preverjanje znanja). 

 Merski instrumenti 8.7.3

Kvantitativno raziskavo smo izvedli z uporabo avtorskega anketnega vprašalnika in 

avtorsko sestavljenega začetnega ter končnega preverjanja znanja za učence četrtega 

razreda osnovne šole. 

 

V kvantitativnem delu raziskave smo uporabili naslednje merske instrumente: 

 anketni vprašalnik ob začetku in koncu šolskega leta, 

 preverjanje znanja ob začetku šolskega leta, 

 preverjanje znanja ob koncu šolskega leta,  

 preverjanje znanja ob začetku naslednjega šolskega leta.  

 

Anketni vprašalnik za učence vsebuje 35 trditev, razporejenih v Likertovo petstopenjsko 

lestvico, pri čemer je ocena ena pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena pet pa 

da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Začetno in končno preverjanje znanja za učence je 

strukturirano iz 11 nalog z vprašanji odprtega in zaprtega tipa, ki ob upoštevanju učnega 

načrta za glasbeno vzgojo zajemajo različne glasbene vsebine za tretji in četrti razred.   
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V kvalitativni in kvantitativni raziskavi med učenci smo uporabili triangulacijo, kar 

pomeni kombinirano tehniko kvalitativnih in kvantitativnih metod/tehnik v eni raziskavi. 

Triangulacija je strategija zagotavljanja kakovosti in omogoča boljše razumevanje 

proučevanega problema z namenom pridobiti čim bolj celosten vpogled v proučevani 

poloţaj. Gre torej za strategijo, ki poveča širino, globino in kompleksnost spoznanj vsake 

raziskave (Vugrinec, 2008). V naši raziskavi z učenci smo uporabili triangulacijo 

raziskovalnih pristopov, metod  in tehnik zbiranja podatkov. 

8.8 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Po pridobljenih soglasjih ravnateljev, učiteljev in staršev učencev za sodelovanje v 

raziskavi smo ob začetku šolskega leta na naključno izbrani osnovni šoli kontrolnih 

skupin in na osnovno šolo, kjer je bila določena eksperimentalna skupina, poslali anketni 

vprašalnik in začetno preverjanje znanja. Z anketnim vprašalnikom za učence 

eksperimentalne in kontrolne skupine smo merili njihova stališča, vrednote in odnos do 

glasbene vzgoje; njihov interes za glasbo in priljubljenost predmeta glasbene vzgoje. S 

preverjanjem znanja smo merili glasbeno znanje učencev obeh skupin.  

Priloţena so bila navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika in preverjanja znanja, 

ki so jih učitelji pri reševanju v obliki dodatnih navodil posredovali svojim učencem. 

Poslali smo ţe šifrirane anketne vprašalnike in preverjanja znanja, namenjena točno 

določenemu učencu, saj smo s tem zagotovili anonimnost izvedbe.  

 

V okviru izvajanja oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje sem opazovala in 

posnela vsako glasbeno učno uro, ki je bila izvedena s strani glasbenega umetnika ali ob 

obisku v kulturno-umetniški ustanovi. Vsako glasbeno srečanje je opisano v obliki 

poročila za posamezen tematski sklop, in sicer z vidika doseţenih minimalnih in 

temeljnih standardov znanja, doseţenih operativnih ciljev; vključenih glasbenih metod in 

oblik dela; predstavitve glasbenih vsebin in dejavnosti, zajetih v posameznem srečanju. 

Navedeno je v skladu z učnim načrtom za glasbeno vzgojo (2011).  

 

Po končanem izvajanju celotnega kulturno-umetniškega projekta v eksperimentalni 

skupini smo na izbrane osnovne šole ponovno poslali enak anketni vprašalnik kot na 

začetku šolskega leta in končno preverjanje znanja za učence, ki je bilo prestrukturirano 
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na način, da je vsebovalo glasbene vsebine, ki ustrezajo četrtemu razredu osnovne šole. 

Ponovno smo razrednim učiteljem poslali enotna navodila za izpolnjevanje, pri čemer so 

morali biti pazljivi, da je določen učenec dobil enako šifro anketnega vprašalnika in 

preverjanja znanja kot ob začetku šolskega leta, saj smo s tem zagotovili anonimnost 

obeh merskih instrumentov.  

8.9 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi so bile uporabljene spodnje metode obdelave podatkov: 

 

 izračun frekvenc in odstotkov, 

 izračun srednjih vrednosti, 

 testa Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk, 

 Pearsonov korelacijski koeficient, 

 analiza kovariance za neodvisne vzorce – ANCOVA. 

8.10 OPIS KULTURNO-UMETNIŠKEGA PROJEKTA 

Kvalitativni del raziskave je zasnovan kot kulturno-umetniški projekt, v katerega je bilo 

vključenih 84 učencev četrtih razredov treh različnih osnovnih šol primorske regije. 

Projektni del kvalitativne raziskave smo izvajali v času rednega pouka glasbene vzgoje in 

ga zabeleţili v letni pripravi četrtega razreda za glasbeno vzgojo. V letno pripravo za 

glasbeno vzgojo smo zapisali natančen potek dela, časovno izvedbo trajanja določenega 

tematskega sklopa in število predvidenih stikov z umetniki z različnih glasbenih področij. 

Glede na zaporedje vsebin določenega tematskega sklopa smo ţe vnaprej organizirali 

sodelovanje s kulturno-umetniškimi ustanovami in srečanja z umetniki ter se dogovorili 

za predvidene datume obiskov. 

 

S pričetkom šolskega leta 2014/2015 smo učencem eksperimentalne in kontrolne skupine 

razdelili ustrezen anketni vprašalnik, s katerim smo preverili: trenutno zainteresiranost 

učencev za glasbo (vključevanje v glasbene interesne dejavnosti, vključevanje v glasbene 

izvenšolske aktivnosti, obiskovanje glasbenih prireditev); priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri učencih in njihov odnos (stališča in vrednotenje) do predmeta 

glasbena vzgoja. S pričetkom istega šolskega leta so učenci eksperimentalne in obeh 
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kontrolnih skupin pisali tudi preverjanje znanja, s katerim smo preverili njihovo 

predznanje (učna snov tretjega razreda).  

 

Nato smo pričeli z izvajanjem oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje z 

aktivno udeleţbo priznanih umetnikov z različnih glasbenih področij in s sodelovanjem s 

kulturno-umetniškimi ustanovami. Skušali smo zajeti čim več pomembnih dejavnikov, ki 

vplivajo na priljubljenost in vrednotenje glasbene vzgoje, na interes, stališča in odnos do 

nje ter na njihovo znanje pri tem predmetu. Kulturno-umetniški projekt smo izvajali v 

šolskem letu 2014/2015 in ga v začetku šolskega leta 2015/2016 zaključili.  

 

Pri načrtovanju izvedbe kulturno-umetniškega projekta, smo izhajali iz posodobljenega 

učnega načrta za glasbeno vzgojo. Četrti razred smo izbrali, ker učni cilji v četrtem 

razredu temeljijo predvsem na spoznavanju in razumevanju glasbenih pojmov (skladatelj, 

opera, koncert, orkester, kanon, rondo, ljudski godec, kulturno-umetniška ustanova idr.), 

ki jih razredni učitelji učencem razloţijo predvsem v obliki posredovanja teoretične 

razlage. Za boljšo predstavitev glasbenih pojmov na primerih iz vsakdanjega ţivljenja so 

bili učenci v okviru pouka glasbene vzgoje poleg učitelja tudi v osebnem stiku s 

priznanimi strokovnjaki z določenega glasbenega področja (operni pevec, ljudski godec, 

profesorica harfe, dirigent, skladatelj) in s kulturno-umetniškimi ustanovami (glasbena 

šola, gledališče, kulturni dom, Cankarjev dom).  

 

Nosilna ustanova: Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 

Vodja projekta: Iva Dobovičnik, profesorica razrednega pouka 

Sodelujoči zunanji partnerji: Glasbena šola Koper, Gledališče Koper, Cankarjev dom 

Ljubljana, Kulturni dom Nova Gorica, priznani umetniki s področja glasbene vzgoje: 

operni pevec Marko Kobal, ljudski godec Marino Kranjec, profesorica harfe Svetlana 

Joksić, skladatelj Bojan Glavina.  

Ciljna skupina: učenci četrtega razreda osnovne šole  

Trajanje: Projektno izoblikovan model poučevanja glasbene vzgoje je potekal eno 

šolsko leto, in sicer v okviru pouka glasbene vzgoje. Časovna struktura izvajanja 

oblikovanega modela:  
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- 12 pedagoških ur skupnega dela v obliki predavanj, delavnic, predstavitev, skupne   

refleksije in dejavnosti učencev v okviru srečanj s priznanimi umetniki (operni pevec, 

profesorica harfe, skladatelj, ljudski godec);  

-  16 pedagoških ur v obliki stika učencev s kulturno-umetniškimi ustanovami in šolskih 

nastopov v okviru šolskih interesnih dejavnosti, s katerimi učenci predstavijo pridobljeno  

znanje. 

 

Tematski sklopi:  

 Glasbeno gledališče – opera,  

 Odkrivamo glasbeno dediščino,  

 Kulturno-umetniške ustanove v moji okolici,  

 Kulturno-umetniške ustanove v Ljubljani,   

 Glasbena šola,  

 Umetna glasba,  

 Šolski pevski zbor. 

 

Načrtovanje, vsebina in potek: 

Projektno oblikovan model poučevanja glasbene vzgoje je potekal v dveh oddelkih 

četrtega razreda osnovne šole Antona Ukmarja Koper. Predvidena srečanja priznanih 

umetnikov in obiske kulturno-umetniških ustanov smo načrtovali in evidentirali v letno 

pripravo četrtega razreda za glasbeno vzgojo. Izbranih je bilo sedem tematskih sklopov v 

skladu z načrtovanimi vsebinami in cilji za poučevanje glasbene vzgoje v četrtem razredu 

osnovne šole. Pri načrtovanju smo upoštevali letno pripravo, učni načrt za glasbeno 

vzgojo, znanstveno literaturo ter primere dobre prakse s področja kulturno-umetnostne 

vzgoje v Sloveniji in v tujini.  

 

Pred izvedbo posameznega srečanja sem v obliki osebnih konzultacij s priznanim 

umetnikom predstavila tematski sklop, vsebine in cilje, ki bi jih morali učenci v okviru 

glasbenega pouka doseči. Načrtovanje posameznega srečanja z umetnikom določenega 

glasbenega področja in obiska kulturno-umetniške ustanove je potekalo v obliki timskega 

dela, partnerskega sodelovanja, pogovorov o strukturiranosti posamezne učne ure in v 
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obliki medsebojnega izraţanja idej o izvedbi ter vključevanju različnih glasbenih 

dejavnosti v pouk glasbe.  

 

Pri izvedbi posameznega srečanja smo poskušali zajeti pomembne didaktične segmente 

vzgojno-izobraţevalnega procesa, pri čemer smo izhajali iz učencev in v kontekstu 

celostne glasbene vzgoje vključevali različne glasbene metode in oblike dela. Z 

vključevanjem specifičnih glasbenih metod in oblik dela ter različnih glasbenih 

dejavnosti smo ţeleli zajeti čim več pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na učenčevo 

aktivnost v okviru glasbenega pouka, na njegovo visoko stopnjo motiviranosti, na večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja, na splošni interes učencev za glasbeno 

udejstvovanje in višjo stopnjo znanja pri omenjenem predmetu. Poleg navedenega smo 

ţeleli zajeti pomembne dejavnike, ki pomembno vplivajo na različna področja 

otrokovega razvoja (afektivno, psihomotorično in kognitivno področje).  

 

Pri vsebinskem načrtovanju in organizaciji posameznega srečanja sem sodelovala z 

razrednima učiteljicama, ki poučujeta izbrana oddelka eksperimentalne skupine in sta po 

vsakem glasbenem srečanju ali obisku z učenci v razredu oblikovali skupno refleksijo, 

povzetek, vrednotenje tovrstnega glasbenega pouka ter obnavljali znanje na podlagi 

konkretnih primerov, ki so jih učenci pridobili od priznanih umetnikov in kulturno-

umetniških ustanov. Učenci so na ta način postopno oblikovali lasten vrednostni sistem 

(stališča, vrednotenje in odnos) do glasbene vzgoje.  

 

V uvodnem delu posameznega srečanja sem učencem predstavila priznanega umetnika, ki 

nas je obiskal na osnovni šoli v okviru pouka glasbene vzgoje. Kot povezovalka srečanj 

sem v uvodnem delu predstavila njihovo umetniško delovanje na določenem glasbenem 

področju. Učenci so izbranim vsebinam v okviru posameznega obiska ali srečanja zbrano 

prisluhnili in s postavljanjem različnih vprašanj pokazali interes za glasbene vsebine in s 

tem visoko stopnjo motiviranosti za tovrsten pouk glasbene vzgoje. 

 

Učenci so bili tokrat v neposrednem stiku z umetniki in glasbo, s katero so se srečevali na 

različnih prireditvah v kulturno-umetniških ustanovah, šolskem okolju in ob aktivni 

udeleţbi na glasbenih delavnicah. Specifične glasbene izkušnje in znanja so učenci 
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pridobivali na podlagi pevske in inštrumentalne demonstracije, razlage s konkretnimi 

primeri iz vsakdanjega ţivljenja, s svojim aktivnim vključevanjem v glasbene dejavnosti 

(izvajanje, poslušanje, ustvarjanje), z izdelovanjem glasbila in njegovo uporabo v okviru 

različnih glasbenih dejavnosti, z nazornimi in zanimivimi demonstracijami glasbenih 

vsebin, z uporabo in predstavitvijo naučenega glasbenega znanja na šolskih in 

izvenšolskih javnih nastopih ter z lastnim soustvarjanjem pouka glasbene vzgoje.  

 

Po vsakem srečanju so učenci v okviru pouka glasbene vzgoje svoja glasbena doţivetja 

izrazili v likovni, besedni, pisni in gibalni obliki. Na likovnem področju so nastajale 

čudovite slike ljudskih glasbil, inštrumentov in glasbenih umetnikov, ob katerih so učenci 

pripovedovali in podoţivljali prijetna glasbena srečanja ter utrjevali znanje, ki so ga 

pridobili ob posameznem obisku priznanih umetnikov in kulturno-umetniških ustanov. 

Na jezikovnem področju so besedno obnovili vsebine in novo pridobljena spoznanja od 

umetnikov in kulturno-umetniških ustanov, povzeli so vsebino obravnavanih pesmi ali 

otroške operne predstave ter usvojene glasbene pojme uporabljali na podlagi konkretnih 

primerov. Prav tako so v obliki spisov opisovali svoja doţivetja ob posameznem srečanju. 

Poleg navedenega so z izdelovanjem ljudskega glasbila razvijali fino motoriko ter 

izdelano ljudsko glasbilo uporabili ob spremljavi ljudskih pesmi in ljudskega plesa v 

okviru pouka glasbene vzgoje. Intenzivno je bilo tudi gibalno-plesno izraţanje, saj so z 

gibanjem izraţali glasbene vsebine in posamezne značilnosti glasbe (ljudski ples, 

dirigiranje v taktovskem načinu, tempo, višina, dinamika). Poleg navedenega so pri 

predmetu šport obnavljali naučene ljudske plese in se pripravljali za šolski nastop, v 

sklopu katerega so predstavili pridobljeno glasbeno znanje.  

 

Učenci so v okviru kulturno-umetniškega projekta, zasnovanega na sedmih tematskih 

sklopih in načrtovanih glasbenih vsebinah, pridobivali specifične glasbene izkušnje in 

znanja. Pridobljeno znanje so učenci skupaj z učiteljico uporabili za pripravo na različne 

šolske nastope. Učenci so bili vključeni tudi v soustvarjanje glasbene pravljice, ki smo jo 

pripravljali za šolsko prireditev in v okviru katere je bilo vključenih več šolskih glasbenih 

interesnih dejavnostih (gledališka igra s prvinami ustvarjalnega giba, otroški pevski zbor, 

kitaristi, ukulele, balet). V avtorski scenarij glasbene pravljice je bila vključena velika 

večina učencev eksperimentalne skupine, in sicer v različnih vlogah ali v okviru različnih 
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glasbenih interesnih dejavnosti. Peščica otrok, ki v glasbeni pravljici ni sodelovala, je 

prišla na ogled in poslušanje glasbene predstave s svojimi starši. V okviru nastopov so 

učenci predstavili in uporabili določene elemente, ki so jih spoznali ali pridobili ob 

srečanjih s priznanimi umetniki in s kulturno-umetniškimi ustanovami. Na ta način so se 

tudi aktivno vključili in sodelovali pri ustvarjanju šolskih glasbenih prireditev in 

samoiniciativno aktivno soustvarjali pouk glasbene vzgoje in njenih glasbenih vsebin.  

 Predstavitev tematskih sklopov  8.10.1

V nadaljevanju predstavljamo model poučevanja glasbene vzgoje, znotraj katerega so bili 

zasnovani različni tematski sklopi v okviru srečanj s priznanimi umetniki in obiskov 

kulturno-umetniških ustanov.  

 

Glasbeno gledališče – opera 

V okviru tematskega sklopa Glasbeno gledališče – opera smo srečanje zasnovali tako, da 

smo k sodelovanju povabili priznanega umetnika opernega pevca Marka Kobala, ki 

deluje v Slovenskem narodnem gledališču opera in balet Ljubljana. Srečanje je potekalo 

znotraj pouka glasbene vzgoje in je obsegalo dve šolski uri, v katerih so učenci spoznali 

poklic opernega pevca, opero kot kulturno-umetniško ustanovo, notranjost operne hiše, 

opero kot glasbeno obliko, opero v povezavi z ljudsko in vokalno glasbo ali z 

inštrumenti, sestavine opere (libreto, partitura, petje, igranje na inštrumente, ples, 

dramaturgija, scenografija, rekviziti, kostumografija), kako nastane operna predstava, 

nove glasbene pojme (opera, operna arija, vokalna glasba, vokalno-inštrumentalna glasba, 

samospev, solist, duet itd.), nekatere predstavnike slovenskih in tujih opernih pevcev in 

se v zaključnem delu predstavili v vlogi opernega pevca. Potek, vsebine in dejavnosti 

navedenega srečanja z opernim pevcem so podrobneje opisane v Prilogi 5. 

 

Odkrivamo glasbeno dediščino 

Glasba je v druţbi prisotna ţe od nekdaj in predstavlja kulturno dediščino, ki je del 

kulturno-umetnostne vzgoje. Tematski sklop Odkrivamo glasbeno dediščino je bil 

izveden v okviru dveh srečanj pri pouku glasbene vzgoje. V sklopu prvega srečanja je 

ljudski godec Marino Kranjec učencem predstavil značilnosti istrske in slovenske ljudske 

glasbe, obrazloţil glasbene pojme na praktičnih primerih iz vsakdanjega ţivljenja (npr. 
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ljudska pesem, ljudski godec, ljudska terca), predstavil ljudska glasbila, porazdeljena v 

štiri različne skupine glede na to, kaj proizvede ton (strunska glasbila, zračna glasbila, 

glasbila z opno, samozvočila), demonstriral pravilno drţo in način igranja na posamezno 

ljudsko glasbilo, demonstriral primer klasičnega in ljudskega načina igranja na violino in 

naučil učence istrsko ljudsko pesem Še te paši, ob kateri je skupina učencev spremljala 

petje z ljudskimi glasbili. V okviru drugega srečanja z ljudskim godcem so bili učenci 

dejavni in se naučili tri istrske ljudske pesmi po metodi odmeva, spremljati naučene 

pesmi z ljudskimi glasbili, plesne korake na melodijo istrske ljudske pesmi in izdelali 

lastno ljudsko glasbilo. Pridobljeno znanje, izdelano ljudsko glasbilo in naučen ljudski 

ples so predstavili na šolskem nastopu. Potek, vsebine in dejavnosti omenjenih srečanj z 

ljudskim godcem so podrobneje opisane v Prilogi 6. 

 

Kulturno-umetniške ustanove v moji okolici 

Tematski sklop Kulturno-umetniške ustanove v moji okolici je bil izveden v okviru 

kulturnega dne. Namen omenjenega tematskega sklopa je, da so učenci stopili v stik s 

kulturno-umetniškimi ustanovami v svoji okolici in spoznali, katere glasbene prireditve, 

koncerte in nastope si lahko ogledajo. Ustavili smo se ob Pokrajinskem muzeju Koper, 

Stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja, Glasbeni šoli Koper in nazadnje ob Gledališču 

Koper. Učenci so bolj podrobno spoznali Gledališče Koper kot eno izmed kulturno-

umetniških ustanov v Kopru. Stik z omenjenim gledališčem smo organizirali tako, da 

smo se najprej odpravili v malo dvorano, kjer je gledališka igralka predstavila gledališče 

in tako so učenci ponovili pravila kulturnega vedenja znotraj kulturno-umetniške 

ustanove; spoznali so: poklice, ki so pomembni za ustvarjanje predstave; kako je nastalo 

koprsko gledališče; v kakšnih oblikah je lahko glasba prisotna v gledališču; kateri 

elementi sestavljajo glasbeno gledališče – muzikal; seznanili so se z otroškim festivalom 

in predstavami, ki jih koprsko gledališče ponuja; spoznali so, kakšna je vloga 

posameznega poklica v gledališču; stopili v prostore Gledališča Koper in spoznali njihov 

namen (prostor, kjer hranijo kostume, prostor, kjer hranijo rekvizite in scenografijo ter 

glavno dvorano). Pridobljeno znanje so učenci povezovali in primerjali z znanjem, ki so 

ga pridobili ob predhodnem srečanju z opernim pevcem, poleg tega pa so ga tudi 

uporabili ob analiziranju določene glasbene vsebine ter pri soustvarjanju in nastopanju v 
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glasbeni pravljici. Potek, vsebine in dejavnosti omenjenega stika s kulturno-umetniškimi 

ustanovami v Kopru podrobneje pojasnjuje Priloga 7. 

 

Kulturno-umetniške ustanove v Ljubljani 

Tematski sklop Kulturno-umetniške ustanove v Ljubljani je bil prav tako izveden v okviru 

kulturnega dne. Namen omenjenega tematskega sklopa je bil, da so učenci stopili v stik s 

kulturno-umetniškimi ustanovami v Ljubljani, o katerih so se predhodno pogovarjali pri 

pouku glasbene vzgoje. Najprej smo se ustavili ob Slovenskem narodnem gledališču 

Opera in balet Ljubljana in si ogledali stavbo, o kateri smo se pogovarjali ob srečanju z 

opernim pevcem. Ponovili smo, katere glasbene predstave in prireditve si lahko ogledajo 

znotraj operne hiše. Nato smo si ogledali Cankarjev dom; to kulturno-umetniško 

ustanovo smo spoznali bolj podrobno. Predhodno smo obnovili kulturni bonton, ki se ga 

je potrebno drţati v katerikoli kulturno-umetniški ustanovi. Hostesa nas je pospremila do 

vhodnih vrat Linhartove dvorane, kjer je vsak izmed učencev prejel vstopnico za ogled 

otroške opere z naslovom Kaznovana radovednost. Učenci so pozorno prisluhnili vsebini 

in med ogledom analitično zaznavali sestavine opere, ki so jih zelo podrobno spoznali ţe 

ob srečanju z opernim pevcem. Ugotovili smo, da orkester v Cankarjevem domu ni bil 

postavljen pod odrom kot v tipični operni predstavi v SNG Opera in balet Ljubljana. 

Učenci so ob ogledu predstave pokazali velik interes in zatopljeno poslušali njeno 

vsebino. Po predstavi je sledilo predhodno organizirano vodenje skozi prostore 

Cankarjevega doma. Zaradi velikega števila učencev smo se razdelili v dve skupini. 

Učenci so tako spoznali veliko podrobnosti, povezanih z nastankom Cankarjevega doma, 

namembnost posamezne dvorane in glasbene zvrsti ter prireditve, ki si lahko ogledajo v 

tej kulturno-umetniški ustanovi. Po obisku Cankarjevega doma smo se odpravili še do 

Slovenske filharmonije, si ogledali zunanjost stavbe in ponovili pomembne značilnosti te 

kulturno-umetniške ustanove. Potek, vsebine in dejavnosti omenjenega stika s kulturno-

umetniškimi ustanovami v Ljubljani so podrobneje opisane v Prilogi 8. 
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Glasbena šola 

V okviru tematskega sklopa Glasbena šola smo srečanje zasnovali tako, da smo k 

sodelovanju povabili profesorico harfe in glasbeno pedagoginjo Svetlano Joksić, ki 

poučuje harfo na Glasbeni šoli Koper. S seboj je pripeljala dve učenki, ki igrata harfo v 

četrtem in petem razredu. Učenki sta predstavili keltsko in pedalno harfo ter način igranja 

nanju, zaigrali skladbo kot duo, nato vsaka posamično kot solistka ter demonstrirali 

razlike v načinih spreminjanja tona.  

 

Profesorica harfe je predstavila glasbeno šolo, bolj podrobno je predstavila harfo in 

različne skupine inštrumentov, razlagala je o postavitvi inštrumentov v simfoničnem 

orkestru, na konkretnih primerih so učenci spoznavali nove glasbene pojme in ustvarili 

orkester z vsemi skupinami inštrumentov. Izkazali so izredno motiviranost za 

demonstracijo načina igranja na različne inštrumente. Nekateri učenci iz eksperimentalne 

skupine obiskujejo glasbeno šolo in so v okviru tega srečanja samoiniciativno ţeleli 

predstaviti lasten inštrument iz posamezne skupine inštrumentov in način igranja nanj.  

 

Ob tem, ko so učenci demonstrirali igranje na svoj inštrument, je profesorica harfe 

predstavila inštrumentalne skupine in na ta način so bili učenci ob tem srečanju na nek 

način tudi soustvarjalci pouka glasbene vzgoje. Srečanje s profesorico harfe in njenima 

učenkama se je zaključilo z igranjem orkestra, petjem pevskega zbora in njenim 

dirigiranjem poznanega kanona Marko skače. Potek, vsebine in dejavnosti srečanja s 

profesorico harfe podrobneje opisuje spodnji primer. 
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8.10.1.1 Primer dobre prakse 

TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 

Učenci:  

 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 stopnjujejo orientacijo na melodičnih glasbilih;  

 poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so 

pomembne za njihov kraj ali širše slovensko okolje: 

koncerti, glasbena šola; 

 poglabljajo glasbeni spomin;  

 vrednotijo svoje delo in delo sošolcev; 

 razvijajo harmonski posluh ob dvoglasnem petju in 

skupinski inštrumentalni igri;  

 širijo glasovni obseg in stopnjujejo kvaliteto 

pevskega in instrumentalnega izvajanja;  

 prepoznajo in poimenujejo izbrani repertoar 

slovenskih in tujih glasbenih del. 

Učenci:  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

instrumentalno glasbo; 

 razlikujejo ljudsko in umetno glasbo;  

 razlikujejo pevske glasove in sestave ter 

instrumentalne skupine in posamezna glasbila v 

instrumentalnih skupinah; 

 igrajo instrumentalne spremljave in instrumentalne 

skladbe;  

 pojejo enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne 

pesmi iz slovenske zakladnice;  

 pri petju in igranju na glasbila upoštevajo elemente 

interpretacije;  

 vedo, da je glasba urejena v oblikovnih delih 

(motiv, tema) in oblikah, ki imajo svoja  imena.  

 

Tematski sklop: GLASBENA ŠOLA  

Učna tema:  INŠTRUMENTI V GLASBENI ŠOLI 

Učne enote: Harfa, Skupine inštrumentov, Simfonični orkester 

Glasbene metode: analitično poslušanje, doţivljajsko poslušanje, inštrumentlana 

demonstracija, petje s pripevanjem, posnemanje igranja na 

inštrumente, poustvarjalno igranje inštrumentalnih vsebin, 

pogovor, razlaga 

Oblike dela: individualna, frontalna, skupinska, dvojice 

Učna sredstva:  plakati s skupinami inštrumentov, učni listi – simfonični orkester, 

učni listi – razvoj harfe, keltska in pedalna harfa, violina, prečna 

flavta, trobenta, pozavna, boben, metalofon, kitara  

Čas izvajanja:   90 minut (2 šolski uri) 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti srečanja s profesorico harfe: 

Učenci: 

- razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme; 

- prepoznavajo zvočne 

barve značilnih 

inštrumentov;  

- pojejo in poglabljajo 

zanesljivost petja ljudskih 

ter umetnih pesmi;  

- z inštrumenti spremljajo 

petje; 

- se urijo v različnih 

načinih igranja na 

inštrumente;  

- poglabljajo zaznavo 

izvajalskih sredstev 

(pevski glasovi, 

inštrumenti, zasedbe);  

- razumejo in uporabljajo 

 

 PREDSTAVITEV DELOVANJA PROFESORICE HARFE 

Ob začetku srečanja s Svetlano Joksić, profesorico harfe in 

glasbeno pedagoginjo na Glasbeni šoli Koper, sem na kratko 

predstavila njeno glasbeno delovanje. Svetlana Joksić je pri pouku 

harfe razvila lastno metodo poučevanja, posebno skrb pa posveča 

komorni igri, predvsem kvartetu in orkestru harf. Do danes se je 

njen razred razvil v najštevilčnejšega v Sloveniji, z učenkami pa je 

dosegla odlične uspehe na tekmovanjih, mnoge izmed njih so se 

tudi odločile za profesionalno glasbeno pot. Sama je učencem 

povedala je, da je prišla predstaviti glasbeno šolo, harfo, različne 

inštrumente, simfonični orkester in jim podati novo znanje. S seboj 

je pripeljala dve svoji učenki, ki igrata harfo. 

 

 SPOZNAVANJE IN UPORABA GLASBENIH POJMOV  

Sprva je pogovor stekel o glasbi na splošno. Učiteljica je učence 

vprašala, če so kdaj razmišljali o tem, kaj je to glasba. Učenci so 
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glasbene pojme: 

orkestrski sestavi: 

duo/duet, trio/tercet, 

kvartet; 

- izkazujejo osebno 

angaţiranost za glasbo in 

glasbeno izraţanje;  

- pevsko dopolnjujejo in 

poustvarjajo glasbene 

vsebine ter oblike;  

- z inštrumenti 

dopolnjujejo in ustvarjajo 

različne glasbene 

vsebine;  

- razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme: 

inštrumentalne skupine – 

godala, pihala, trobila, 

tolkala, brenkala, 

inštrumenti s tipkami; 

elektronski inštrumenti; 

orkestrski sestavi; manjši 

sestavi – duo/duet;  

- razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme: pevec, 

solist, skladba, pevski 

zbor, zborovodja, 

dirigent;  

- doţivljajsko poslušajo 

nove skladbe in izrazijo 

doţivetja in predstave;  

- analitično poslušajo 

odlomke skladb za 

različne inštrumente;  

- prepoznajo slike 

inštrumentov;  

- spoznajo različne načine 

izvajanja iste skladbe. 

odgovarjali, da je to zvok in melodija, zvočne vibracije.  

Skupaj so ugotovili, da so si včasih ljudje morali sami kaj zaigrati 

ali zapeti, če so ţeleli slišati glasbo, danes pa jo lahko slišimo na 

vsakem koraku. Učenci so v pogovoru navedli, da so v preteklosti 

ljudje na paši iz dolgčasa ali tudi iz radovednosti sami izdelovali 

glasbila, predvsem piščali. Učiteljica jim je pokazala blok flavtico 

in razloţila, da so si piščali naredili iz leskove veje, v katero so 

izrezljali luknjice, učenci pa so ugotovili, da so luknjice 

pomembne za ustvarjanje melodije. 

 

Nato je ena izmed učenk na prečno flavto zaigrala del melodije. 

Skupaj so prišli do ugotovitve, da iz piščali dobimo zvok tako, da 

pihnemo vanjo, torej spada med pihala, učenci pa so sami našteli 

še nekaj tovrstnih glasbil. Ugotovili so tudi, da kadar luknjice 

odpiramo, je ton višji, kadar jih zapiramo, pa je niţji.  

 

 
Demonstracija igranja učenke na prečno flavto (predstavnica 

pihal) 

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Nato je učiteljica prešla na brenkala ter harfi, ki ju je pripeljala s 

seboj, in sicer keltsko in pedalno. Učencem je razdelila učne liste s 

slikami, kjer so si lahko pogledali, kako je harfa nastala, in jim 

razloţila, da je to eno najstarejših glasbil z različno dolgimi 

strunami, ki različno zvenijo. Učiteljica harfe je svojo učenko 

prosila, naj zaigra nekaj različnih tonov in potem je učencem 

razloţila, da je ton globlji in niţji če je struna daljša. Skupaj z 

učenci so ugotovili, da je učenka na harfo brenkala, zato ta 

inštrument sodi med brenkala, nato pa so jih še nekaj našteli. 

Nekdo izmed učencev je imel s seboj tudi kitaro. Skupaj so 

ugotavljali, da so pri kitari nekatere strune debelejše, nekatere pa 

tanjše. Učenec je zaigral delček melodije Marko skače. Učenci so 

opazili, da je z eno roko brenkal, da je proizvedel ton, drugo roko 

pa je premikal po različnih poljih. Učiteljica je razloţila, da lahko 

učenec s prstom struno skrajša in s tem ustvari višji ton. 
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Demonstracija igranja učenca na kitaro (predstavnik brenkal) 

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 
Učiteljica harfe je učence vprašala, če tudi v navedena inštrumenta 

pihamo, a so odgovorili, da vanju trobimo in našteli še nekaj 

trobil. Učiteljica je razloţila, da imajo vsa trobila tudi ustnik, ki ga 

prislonijo na ustnice in vanj trobijo. Učenca sta skupaj zaigrala 

pesem Marko skače. Razloţila je, da sta s tem tvorila duo, če bi 

igrala zraven še učenka s prečno flavto, bi skupaj tvorili trio, če bi 

igrali štirje, bi predstavljali kvartet in če bi bilo še več 

inštrumentov bi tvorili orkester, če pa igra na inštrument samo 

eden, ga poimenujemo solist.  

 

 

                        

 

 

 

 

 

Demonstracija igranja učencev         Primer opisa roga ob sliki     

   na  trobento in pozavno                Vir: (Dobovičnik, I., 2014)                                    

      (predstavnika trobil)                                    

  (Vir: Dobovičnik, I., 2014)                                     

 

Nato je učenko, ki je imela s seboj violino, prosila, naj zabrenka 

nanjo, a so učenci kljub temu ugotovili, da violina spada med 

godala in jih še nekaj našteli.  

 

Učiteljica jim je nato razloţila, kako si godala sledijo po velikosti 

in da ima večji inštrument niţje tone, npr. če igramo na kontrabas, 

ustvarjamo veliko niţje tone kakor pri violini. Tako tudi picolo 

daje višje tone v primerjavi s prečno flavto, ki je daljša. 
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Demonstracija igranja učenke na violino (predstavnik godal) 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014)                                     
 

Nato so učenci spoznali še tolkala. Ob tem je učiteljica pokazala 

slike različnih tolkal, ki so jih učenci morali poimenovati.  

 

 
Igranje učencev na boben in metalofon (predstavnika tolkal) 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014)                                     

 

Nato je pogovor stekel o orkestru. Za predstavo o tem, kako so 

inštrumenti v simfoničnem orkestru razporejeni, je razdelila 

učencem učni list in jim ob plakatu razloţila, kako so postavljene 

določene skupine inštrumentov. 

 

Poudarila pa je tudi, da kadar v orkestru igrajo samo godala, 

tvorijo godalni orkester, če pa so prisotni še drugi inštrumenti, 

potem je to simfonični orkester. Povedala je, da je od brenkal v 

simfoničnem orkestru samo harfa. Za njo so trobila, in sicer 

rogovi, trobente, pozavne, za trobili pa je vrsta tolkal.  

 

 
Predstavitev postavitve inštrumentov v simfoničnem orkestru 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014)            
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 PREDSTAVITEV INŠTRUMENTA HARFA  

Uvodu je sledil natančen opis inštrumenta harfa. Učiteljica je 

povedala, da je ta inštrument nastal tako, da so pastirji 

najverjetneje na zvočne deske dajali vedno več tetiv, so pa slike 

harfe opazili ţe v egipčanskih piramidah, še starejše pa so bile 

slike na vazah. Na ta način so beleţili, kako so takrat ţiveli. Harfe 

so bile popularne tudi v Evropi, in sicer na Irskem. To je njihov 

narodni inštrument; Irci so Kelti.  

 

Pokazala je manjšo harfo ene izmed učenk in ta je razloţila, da 

ima njena harfa barvne strune, da laţje loči tone, učenci pa so 

ugotovili, da je vseh strun 36. Razloţila je, da se ta harfa imenuje 

keltska harfa, ker izvira iz ljudskih harf. Sestavljena je iz strun, 

odzvočne deske, da se harfa lepo sliši, in je v obliki nekakšnega 

trikotnika, na katerem so napete strune, ki se vedno bolj krajšajo. 

Strune so različnih debelin; spodnje strune, ki zvenijo nizko, so 

kovinske, višje strune pa so krajše in so iz las najlona. Včasih pa 

so strune naredili tudi iz črevesa ţivali, saj je to takšen material, da 

so ga lahko napeli kakor strune. Keltska harfa ima tudi kljukice, s 

katero se lahko spreminja ton, kar je učenka tudi demonstrirala.  

 

                                    

          Spreminjanje tona na                  Spreminjanje tona      

keltski harfi                             pedalni harfi 

   (Vir: Dobovičnik, I., 2014)           (Vir: Dobovičnik, I., 2014)                                     

 

Nato je pristopila k drugi učenki, ki je imela večjo harfo. Ta je 

učencem razloţila, da se njena harfa imenuje pedalna, ker ima 

pedala, nima kljukic in če zaigra en ton in pritisne pedal, ima 

lahko tri različne zvoke. Učiteljica harfe je povedala, da lahko s 

pomočjo pedal ustvarjamo različne kombinacije tonov. Prej so, kot 

ţe rečeno, imeli manjše, keltske harfe. Pedalna harfa pa je nastala, 

ker so ugotovili, da bi bilo laţje igrati s pedali kot s premikanjem 

kljukic. Pri igranju harfe tako potrebuje tudi noge, ne samo roke.               
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 IZVAJANJE – DEMONSTRIRANJE IGRANJA NA HARFO  

V nadaljevanju sta dve učenki harfe, ki sta prišli z učiteljico, 

zaigrali kot duo, in sicer znano melodijo Greensleves. Učenci so 

po navodilu učiteljice pozorno prisluhnili in spremljali, kako 

premikata prste. 

  

Po tem, ko so jima učenci velikim navdušenjem zaploskali, so se 

pogovorili tudi o tem, zakaj sploh ploskamo in zakaj se 

nastopajoči pred začetkom in po koncu nastopa priklonijo. Učenci 

so prišli do ugotovitev, da z aplavzom pred nastopom pokaţemo, 

da ţelimo slišati skladbo, priklon izvajalca pa pomeni, da bo z 

veseljem zaigral za občinstvo.  

 

Povedala je, da bo učenka v nadaljevanju zaigrala skladbo Tema in 

variacije. Učiteljica harfe je učencem razloţila, da je tema 

osnovna melodija, variacije pa spremembe.  

 

 
Igranje skladbe Greensleves kot duo 

                                  (Vir: Dobovičnik, I., 2014)      

 
Učenci so povedali, da jim je bila skladba všeč in da so zaznali, 

kako se je melodija spreminjala. Nato je učence popeljala v čas 

Mozarta, saj je avtor te skladbe ţivel v njegovem času, in 

povedala, da če bi učenka igrala to skladbo v tistem obdobju, bi 

verjetno imela oblečeno dolgo krilo in kakšno lasuljo, kar je bilo 

značilno za  tisti čas.  

  

V nadaljevanju je druga njena učenka harfe zaigrala menuet z 

naslovom Barok flamenko, ki izhaja iz starejšega obdobja kot 

prejšnja skladba. Tudi ta učenka je sprva zaigrala samo temo, nato 

pa še variacije, ki spominjajo na flamenko, španski temperamentni 

ples. Učiteljica harfe je učencem dala navodilo, naj med nastopom 

dobro prisluhnejo, kdaj bodo slišali starinsko melodijo in v 

katerem delu skladbe flamenko variacije. Učenka je skladbo 

izvedla z igranjem na harfo, z vmesnimi glasovi v španščini in z 
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udarjanjem španskega ritma po okvirju harfe. Skladateljica, ki je 

avtorica teh variacij, je harfo uporabila na različne načine, tudi kot 

tolkalo.  

 

  DEJAVNOSTI UČENCEV – USTVARIMO ORKESTER 

V zaključnem delu je učiteljica povedala, da bodo vsi skupaj 

izoblikovali orkester in ustvarili predstavo – koncert. Učenci so 

tudi ugotovili, da orkester vodi dirigent in da je njegovo delo, da 

povezuje glasbenike med seboj.  

 

Učence, ki so imeli svoj lastni inštrument, je učiteljica postavila v 

polkrog in oblikovala manjši orkester, ki so ga sestavljali učenci s 

trobento,  pozavno in kitaro, učenki z violino in s prečno flavto ter 

učenka za klavirjem. Poleg tega je dvema učenkama pokazala, 

kako bosta spremljali orkester s harfo, dvema učencema pa kako 

spremljati orkester z metalofonom in bobnom. Tako so bili v 

orkester zdruţeni posamezni inštrumenti vseh inštrumentalnih 

skupin.  

 

   
Igranje učencev v orkestru 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014)                                     

 

Najprej so posamezniki na inštrument zaigrali del melodije Marko 

skače. Učenkama, ki sta prvič igrali harfo, je prav tako ob pomoči 

svojih učenk harfe pokazala, kateri dve struni naj brenkata pri 

ustvarjanju spremljave. Nato je ostale učence, ki niso imeli 

inštrumenta, postavila v polkrog, da so oblikovali pevski zbor.  

 

Opozorila jih je, da jo morajo pozorno spremljati, da bodo vedeli, 

kdaj začne igrati orkester, kdaj pevci in kdaj ima orkester pavzo. 

Učenci so učiteljico, ki je dajala znake, zelo pozorno spremljali in 

s tem ustvarili orkester, ki je spremljal petje pevskega zbora. 

Koncert so zaključili s skupnim aplavzom in priklonom. 
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Petje in igranje učencev v orkestru 

                                 (Vir: Dobovičnik, I., 2014)        

                              

 

Umetna glasba 

V okviru tematskega sklopa Umetna glasba smo organizirali srečanje z znanim 

slovenskim skladateljem, pianistom in organistom Bojanom Glavino. Slednji je v okviru 

pouka glasbene vzgoje učencem z igranjem na klavir in s primeri ter opisi iz vsakdanjega 

ţivljenja razloţil glasbene pojme, povezane z umetno glasbo (skladba, skladatelj, pavza, 

kanon, rondo, tema, variacija, komponiranje, simfonija, polifonija), pojasnil je, kako 

nastane skladba, odgovarjal na vprašanja učencev v zvezi s svojim glasbenim poklicem in 

na vprašanja v zvezi s posameznimi vsebinami znotraj obravnavanega tematskega sklopa, 

obrazloţil pojem variacija z demonstracijo igranja na klavirju, učence motiviral za 

doţivljajsko in analitično poslušanje osnovne teme in različnih variacij znanih melodij. 

Variacije je zaigral, kot bi jo zapisali znani tuji skladatelji, na zanimiv način je z igranjem 

klavirja predstavil glasbeni obliki kanon in rondo. Učenci so pokazali visoko stopnjo 

motiviranosti za poslušanje znanih slovenskih in tujih glasbenih del ter za poslušanje 

znanih osnovnih melodij v različnih glasbenih zvrsteh in oblikah. Srečanje s skladateljem 

se je zaključilo s pevsko dejavnostjo učencev. Peli so znane umetne in ljudske pesmi ob 

dirigiranju in klavirski spremljavi. Potek, vsebine in dejavnosti srečanja s skladateljem so 

podrobneje opisane v Prilogi 9. 

 

Šolski pevski zbor 

Ta tematski sklop smo izvedli v okviru kulturnega dne ob stiku s kulturno-umetniško 

ustanovo Kulturni dom Nova Gorica, in sicer z namenom udeleţbe učencev 

eksperimentalne skupine na Regijskem tekmovanju Otroških in mladinskih pevskih 
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zborov. Pevskega tekmovanja se je prvič udeleţil tudi Otroški pevski zbor Antona 

Ukmarja Koper, ki deluje v okviru šolske glasbene interesne dejavnosti. V njem je 

sodelovalo zelo veliko učencev eksperimentalne skupine, ostali učenci te skupine pa so 

doţivljajsko in analitično v ţivo poslušali koncert otroških in mladinskih pevskih zborov 

primorske regije ob inštrumentalni spremljavi in opazovali zborovodje. Na podlagi 

navedenega ugotavljamo, da je oblikovani model poučevanja glasbene vzgoje vplival na 

večji interes učencev eksperimentalne skupine za prepevanje in nastopanje v okviru 

šolske interesne dejavnosti Otroški pevski zbor, zato se je ţe med letom povečal vpis 

učencev eksperimentalne skupine v to interesno dejavnost.  

 

8.11 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V Tabelah 13.1 in 13.2 so predstavljeni odgovori učencev na trditve, navedene v 

anketnem vprašalniku, ki so vsebinsko vezane na vrednotenje glasbene vzgoje ter na 

njihova stališča in odnos do nje, interes za glasbo ter priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja. Predstavljeni so rezultati ocenjevanja trditev pri anketiranih učencih v začetnem 

(začetek šolskega leta) in končnem merjenju (konec šolskega leta). Prikazane so osnovne 

frekvence in odstotki. 

Tabela 8.1: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja učencev eksperimentalne in 

kontrolne skupine s trditvami v začetnem merjenju 

Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T1_t1 Rad/-a obiskujem 

glasbeno šolo (odgovorijo 

tisti, ki obiskujejo glasbeno 

šolo).  

E f     6 38 44 

f %     13,6 86,4 100 

K f   1 4 4 31 40 

f %   2,5 10,0 10,0 77,5 100 

T2_t1 Ţelel/-a bi obiskovati 

glasbeno šolo (odgovorijo 

tisti, ki glasbene šole ne 

obiskujejo). 

E f 7 8 12 7 4 6 44 

f % 15,9 18,2 27,3 15,9 9,1 13,6 100 

K f 15 9 4 1 2 9 40 

f % 37,5 22,5 10,0 2,5 5,0 22,5 100 

T3_t1 Rad/-a obiskujem 

šolsko glasbeno interesno 

dejavnost (odgovorijo tisti, 

ki obiskujejo šolsko 

glasbeno interesno 

dejavnost).  

E f   3 1 7 33 44 

f %   6,8 2,3 15,9 75,0 100 

K f 2 1 3 4 4 26 40 

f % 5,0 2,5 7,5 10,0 10,0 65,0 100 

»se nadaljuje« 
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T4 _t1 Ţelel/-a bi obiskovati 

šolsko glasbeno interesno 

dejavnost (odgovorijo tisti, ki 

ne obiskujejo šolske glasbene 

interesne dejavnosti) 

E f 6 7 11 7 2 11 44 

f % 13,6 15,9 25,0 15,9 4,5 25,1 100 

K f 11 8 3 1 4 13 40 

f % 27,5 20,0 7,5 2,5 10,0 32,5 100 

T5 _t1 S svojimi starši redno 

obiskujem različne glasbene 

prireditve (koncert orkestra 

ali pevskega zbora, opera, 

baletna predstava ipd.). 

E f 12 7 14 6 5  44 

f % 27,3 15,9 31,8 13,6 11,4  100 

K f 10 8 13 5 4  40 

f % 25,0 20,0 32,5 12,5 10,0  100 

 

T6_t1 S starši bi ţelel/-a bolj 

pogosto obiskovati različne 

glasbene prireditve. 

E f 3 1 13 15 12  44 

f % 6,8 2,3 29,5 34,1 27,3  100 

K f 7 6 9 7 11  40 

f % 17,5 15,0 22,5 17,5 27,5  100 

 

T7_t1 Pri urah glasbene 

vzgoje mi je lepo. 

E f  1 4 10 29  44 

f %  2,3 9,1 22,7 65,9  100 

K f 2 4 10 12 11 1 40 

f % 5,0 10,0 25,0 30,0 27,5 2,5 100 

 

T8_t1 Ţelel/-a bi več ur 

glasbene vzgoje. 

E f 3 5 11 17 8  44 

f % 6,8 11,4 25,0 38,6 18,2  100 

K f 6 8 10 8 8  40 

f % 15,0 20,0 25,0 20,0 20,0  100 

 

T9_t1  Glasbena vzgoja je 

moj priljubljen predmet. 

E f 3 7 15 8 11  44 

f % 6,8 15,9 34,1 18,2 25,0  100 

K f 7 11 8 7 7  40 

f % 17,5 27,5 20,0 17,5 17,5  100 

T10_t1 V okviru pouka 

glasbene vzgoje bi ţelel/-a 

več ogledov različnih 

glasbenih prireditev. 

E f  1 2 12 29  44 

f %  2,3 4,5 27,3 65,9  100 

K f 2 7 15 11 5  40 

f % 5,0 17,5 37,5 27,5 12,5  100 

T11_t1  V okviru pouka 

glasbene vzgoje bi ţelel/-a 

več obiskov priznanih 

umetnikov (skladatelj, 

dirigent, operni pevec ipd.).  

E f 1 2 4 13 24  44 

f % 2,3 4,5 9,1 29,5 54,5  100 

K f 6 2 9 13 10  40 

f % 15,0 5,0 22,5 32,5 25,0  100 

T12_t1 Glasbene dejavnosti 

pozitivno vplivajo na mojo 

učno uspešnost pri drugih 

predmetih.  

E f 2 6 21 9 6  44 

f % 4,5 13,7 47,7 20,5 13,6  100 

K f 2 3 10 16 9  40 

f % 5,0 7,5 25,0 40,0 22,5  100 

 

T13_t1 Doma poslušam 

glasbo skupaj s starši. 

E f 3 11 10 10 10  44 

f % 6,8 25,1 22,7 22,7 22,7  100 

K f  5 4 18 13  40 

f %  12,5 10,0 45,0 32,5  100 

  »se nadaljuje«
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

 

T14_t1 Doma poslušam 

podobno glasbo kot v šoli. 

E f 18 12 11 1 2  44 

f % 40,9 27,3 25,0 2,3 4,5  100 

K f 22 7 9 1 1  40 

f % 55,0 17,5 22,5 2,5 2,5  100 

 

T15_t1 Doma prepevam 

skupaj s starši. 

E f 12 10 9 9 4  44 

f % 27,3 22,7 20,5 20,4 9,1  100 

K f 15 10 10 5   40 

f % 37,5 25,0 25,0 12,5   100 

 

T16_t1 Poznam ljudske 

pesmi svojega kraja. 

E f 3 6 17 11 7  44 

f % 6,9 13,6 38,6 25,0 15,9  100 

K f 3 7 15 7 8  40 

f % 7,5 17,5 37,5 17,5 20,0  100 

T17_t1  Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

prepevam. 

E f 3 4 3 11 23  44 

f % 6,8 9,1 6,8 25,0 52,3  100 

K f  3 7 7 23  40 

f %  7,5 17,5 17,5 57,5  100 

T18_t1 Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

igram na Orffove ali druge 

inštrumente. 

E f 5 3 2 17 17  44 

f % 11,4 6,8 4,6 38,6 38,6  100 

K f 6 5 9 9 11  40 

f % 15,0 12,5 22,5 22,5 27,5  100 

 

T19_t1 Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

poslušam glasbo. 

E f  3 1 9 31  44 

f %  6,7 2,3 20,5 70,5  100 

K f  2 6 13 19  40 

f %  5,0 15,0 32,5 47,5  100 

 

T20_t1 Menim, da se pri 

predmetu glasbena vzgoja 

veliko naučim. 

E f   15 15 14  44 

f %   34,1 34,1 31,8  100 

K f 5 4 12 12 11  40 

f  % 11,3 9,1 27,3 27,3 25,0  100 

T21_t1 Učitelj, ki me 

poučuje glasbeno vzgojo, 

pozitivno vpliva na mojo 

priljubljenost do predmeta 

glasbena vzgoja. 

E f 5 2 9 20 8  44 

f % 11,3 4,5 20,5 45,5 18,2  100 

K f 2 5 12 11 10  40 

f % 5,0 12,5 30,0 27,5 25,0  100 

 

T22_t1 Ţelel/-a bi več 

glasbenih dejavnosti tudi 

pri drugih učnih predmetih. 

E f  5 9 12 18  44 

f %  11,3 20,5 27,3 40,9  100 

K f 9 9 9 7 6  40 

f % 22,5 22,5 22,5 17,5 15,0  100 

      »se nadaljuje« 
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T23_t1 Učitelj, ki me 

poučuje glasbeno vzgojo, 

pozitivno vpliva na moj 

interes za glasbo. 

E f 6 7 15 11 5  44 

f % 13,6 15,9 34,1 25,0 11,4  100 

K f 10 4 15 6 5  40 

f % 25,0 10,0 37,5 15,0 12,5  100 

T24_t1 V okviru pouka 

glasbene vzgoje se lahko 

naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do 

drugih.  

E f 8 6 8 9 13  44 

f % 18,2 13,6 18,2 20,5 29,5  100 

K f 4 2 12 12 10  40 

f % 10,0 5,0 30,0 30,0 25,0  100 

 

T25_t1 Najraje poslušam 

zabavno glasbo. 

E f 1 3 4 12 24  44 

f % 2,3 6,8 9,1 27,3 54,5  100 

K f 2 1 3 12 22  40 

f % 5,0 2,5 7,5 30,0 55,0  100 

 

T26_t1 Ţelel/-a bi več 

šolskih glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

E f 6 9 18 4 7  44 

f % 13,6 20,5 40,9 9,1 15,9  100 

K f 6 10 11 4 9  40 

f % 15,0 25,0 27,5 10,0 22,5  100 

 

T27_t1 Glasbo poslušam le, 

kadar mi je dolgčas. 

E f 15 10 7 7 5  44 

f % 34,1 22,7 15,9 15,9 11,4  100 

K f 16 12 6 2 4  40 

f % 40,0 30,0 15,0 5,0 10,0  100 

 

T28_t1 Poslušanje glasbe 

me sprosti in pomiri. 

E f  1 9 11 23  44 

f %  2,3 20,4 25,0 52,3  100 

K f 6 1 8 15 10  40 

f % 15,0 2,5 20,0 37,5 25,0  100 

 

T29_t1 Poslušanje glasbe 

me spravi v dobro voljo. 

E f   5 12 27  44 

f %   11,3 27,3 61,4  100 

K f 3 1 4 11 21  40 

f % 7,5 2,5 10,0 27,5 52,5  100 

T30_t1  Z obiskovanjem 

glasbenih prireditev lahko 

pridobim nova glasbena 

znanja. 

E f  2 12 21 9  44 

f %  4,5 27,3 47,7 20,5  100 

K f 3 3 8 8 18  40 

f % 7,5 7,5 20,0 20,0 45,0  100 

 

T31_t1 Rad/-a sem pogosto 

v stiku z glasbo. 

E f 4 2 7 14 17  44 

f % 9,2 4,5 15,9 31,8 38,6  100 

K f 1 5 7 13 14  40 

f % 2,5 12,5 17,5 32,5 35,0  100 

 

T32_t1 O glasbi si s starši 

izmenjujemo svoja mnenja 

in doţivetja. 

E f 9 11 8 11 5  44 

f % 20,4 25,0 18,2 25,0 11,4  100 

K f 4 4 14 10 8  40 

f % 10,0 10,0 35,0 25,0 20,0  100 

 »se nadaljuje«
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

 

T33_t1  Poslušam vse 

zvrsti glasbe. 

E f 8 9 13 5 9  44 

f % 18,1 20,5 29,5 11,4 20,5  100 

K f 9 6 11 7 7  40 

f % 22,5 15,0 27,5 17,5 17,5  100 

 

T34_t1 Ţelel/-a bi več ur 

petja pri pouku glasbene 

vzgoje. 

E f 2 8 10 8 16  44 

f % 4,5 18,2 22,7 18,2 36,4  100 

K f 5 2 9 13 11  40 

f % 12,5 5,0 22,5 32,5 27,5  100 

 

T35_t1  Skupaj s starši 

izbiram glasbo, ki bi jo rad 

poslušal. 

E f 6 13 10 7 8  44 

f % 13,6 29,5 22,7 15,9 18,3  100 

K f 12 9 9 4 6  40 

f % 30,0 22,5 22,5 10,0 15,0  100 

 

V nadaljevanju interpretiramo le rezultate izstopajočih trditev, pri katerih se najbolj 

izrazito kaţejo razlike v ocenjevanju stopenj strinjanja ali nestrinjanja med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine.  

 

Na trditve T1–T4 je odgovarjal le določen deleţ učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine, zato je podvzorec teh trditev manjši oziroma ima v primerjavi s celotnim 

vzorcem več manjkajočih vrednosti.  

 

S trditvijo T1 »Rad/-a obiskujem glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki obiskujejo glasbeno 

šolo)« se v eksperimentalni skupini popolnoma strinja šest učencev ali 13,6 %, 38 

učencev ali 86,4 % pa na to trditev ni odgovarjalo, kar pomeni, da več kot dve tretjini 

učencev eksperimentalne skupine ne obiskujeta glasbene šole.   

 

V kontrolni skupini se štirje učenci ali 10 % popolnoma strinja s trditvijo, prav toliko se 

jih s trditvijo strinja, en učenec (2,5 %) je ostal neopredeljen in 31 učencev ali 77,5 % iz 

kontrolne skupine na to trditev ni odgovorilo. Ugotovimo lahko, da več kot dve tretjini 

učencev (77,5 %) kontrolne skupine ne obiskujeta glasbene šole.  

 

S trditvijo T2 »Ţelel/-a bi obiskovati glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki ne obiskujejo 

glasbene šole)« se ne strinja osem učencev eksperimentalne skupine ali 18,2 %, sedem 

učencev ali 15,9 % se sploh ne strinja, neopredeljenih je skoraj tretjina učencev 

eksperimentalne skupine (12 učencev ali 27,3 %).  
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V kontrolni skupini se s trditvijo sploh ne strinja 15 učencev ali 37,5 %, devet učencev ali  

22,5 % se s trditvijo ne strinja in enak deleţ učencev na to trditev ni odgovorilo.  

 

Ugotovimo lahko, da se več kot tretjina učencev eksperimentalne skupine (osem učencev 

ali 34,1 %) sploh ne strinja ali ne strinja, da bi ţeleli obiskovati glasbeno šolo, medtem ko 

se v kontrolni skupini z navedenim sploh ne strinja ali ne strinja več kot polovica učencev 

(24 učencev ali 60 %).  

 

S trditvijo T3 »Rad/-a obiskujem šolsko glasbeno interesno dejavnost (odgovorijo tisti, ki 

obiskujejo šolsko glasbeno interesno dejavnost)« se sedem učencev iz eksperimentalne 

skupine ali 15,9 % popolnoma strinja, en učenec ali 2,3 % se strinja, trije učenci ali 6,8 % 

so neopredeljeni. 33 učencev ali 75 % na to trditev ni odgovarjalo. V kontrolni skupini se 

štirje učenci ali 10 % popolnoma strinja s trditvijo, prav toliko učencev se s trditvijo 

strinja, 26 učencev ali 65 % pa na to trditev ni odgovorilo. Ob ugotovljenem lahko 

povzamemo, da več kot dve tretjini učencev eksperimentalne (75 %) in kontrolne skupine 

(65 %) ne obiskujeta šolske glasbene interesne dejavnosti.  

 

S trditvijo T4 »Ţelel/-a bi obiskovati šolsko glasbeno interesno dejavnost (odgovorijo 

tisti, ki šolske glasbene interesne dejavnosti ne obiskujejo)« se v eksperimentalni skupini 

ne strinja sedem učencev ali 15,9 %, šest učencev ali 13,6 % se sploh ne strinja. 11 

učencev ali 25 % na to trditev ni odgovorilo in enak deleţ učencev je neodločen glede te 

trditve. V kontrolni skupini se s trditvijo ne strinja osem učencev ali 20 %, 11 učencev ali 

27,5 % se sploh ne strinja. 13 učencev ali 32,5 % na to trditev ni odgovorilo.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja 

manj kot tretjina učencev (13 učencev ali 29,5 %), medtem ko si v kontrolni skupini ne 

ţeli obiskovati šolske glasbene interesne dejavnosti skoraj polovica učencev kontrolne 

skupine (24 učencev ali 47,5 %).  

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T8 »Ţelel/-a bi več ur glasbene vzgoje« 

popolnoma strinja 8 učencev ali 18,2 %, 17 učencev ali 38,6 % se s trditvijo strinja. V 
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kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja osem učencev ali 20 % in 

enak deleţ učencev (osem učencev ali 20 %) se s trditvijo strinja.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini več kot polovica učencev (25 učencev 

ali 56,8 %) popolnoma strinja ali strinja s to trditvijo, kar pomeni, da si ţeli več ur 

glasbene vzgoje, medtem ko se v kontrolni skupini s to trditvijo popolnoma strinja ali 

strinja manj kot polovica učencev (16 učencev ali 40 %).  

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T10 »V okviru pouka glasbene vzgoje bi ţelel več 

ogledov glasbenih prireditev« popolnoma strinja 29 učencev ali 65,9 %, 12 učencev ali 

27,3 % se s trditvijo strinja. Neopredeljena sta pri tej trditvi dva učenca ali 4,5 %. V 

kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja le pet učencev ali 12,5 %, 11 

učencev ali 27,5 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi kar 15 učencev 

ali 37,5 %. 

 

Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se v eksperimentalni skupini s trditvijo 

popolnoma strinja ali strinja 41 učencev ali 93,2 %, kar pomeni, da bi si ţeleli v okviru 

pouka več glasbenega udejstvovanja (ogled glasbenih prireditev), medtem ko se v 

kontrolni skupini s to trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj kot polovica učencev 

(16 učencev ali 40 %). 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T11 »V okviru pouka glasbene vzgoje bi ţelel/-a 

več obiskov priznanih umetnikov« popolnoma strinja 24 učencev ali 54,5 %, 13 učencev 

ali 29,5 % se s trditvijo strinja. V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma 

strinja 10 učencev ali 25,5 % in 13 učencev ali 32,5 % se s trditvijo strinja.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini več kot dve tretjini učencev (37 

učencev ali 84 %) popolnoma strinjata ali strinjata s to trditvijo, v kontrolni skupini pa se 

s to trditvijo popolnoma strinja ali strinja več kot polovica učencev (23 učencev ali 58 

%). Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da večina učencev obeh skupin izkazuje 

interes in ţeljo po pogostejšem vključevanju segmentov kulturno-umetnostne vzgoje (stik 

s priznanimi umetniki) v glasbeni pouk.  
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V eksperimentalni skupini se s trditvijo T14 »Doma poslušam podobno glasbo kot v šoli« 

ne strinja kar 18 učencev ali 40,9 %, 12 učencev ali 27,3 % se s trditvijo sploh ne strinja.  

V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo ne strinja 7 učencev ali 17,5 % in 22 učencev 

ali 55,0 % se s trditvijo sploh ne strinja.  

 

Ugotavljamo, da so učenci eksperimentalne skupine (30 učencev ali 68,2 %) in učenci 

kontrolne skupine (29 učencev ali 72,5 %) z visokim deleţem odgovorili, da doma ne 

poslušajo podobne glasbe kot v šoli.    

 

Ugotavljamo, da trditve T19 »Pri pouku glasbene vzgoje zelo rad poslušam glasbo«, T25 

»Najraje poslušam zabavno glasbo« in T29 »Poslušanje glasbe me spravi v dobro voljo« 

prinašajo zanimive rezultate v zvezi z glasbeno dejavnostjo poslušanja glasbe, saj se 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v večini popolnoma strinjajo ali strinjajo z 

navedenimi trditvami, kar nakazuje na njihovo pozitivno občutje ob poslušanju glasbe in 

glede njihovega lastnega izbora za poslušanje posamezne glasbene zvrsti.  

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T22 »Ţelel bi več glasbenih dejavnosti tudi pri 

drugih učnih predmetih« popolnoma strinja 18 učencev ali 40,9 %, 12 učencev ali 27,3 % 

se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi devet učencev ali 20,5 %.  

 

V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja šest učencev ali 15,0 %, 

sedem učencev ali 17,5 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi devet 

učencev ali 22,5 %.  

 

Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se v eksperimentalni skupini s trditvijo 

popolnoma strinja ali strinja več kot dve tretjini učencev (30 učencev ali 68,2 %), kar 

pomeni, da bi si ţeleli več glasbenih dejavnosti tudi pri drugih učnih predmetih, medtem 

ko se v kontrolni skupini s to trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj kot tretjina 

učencev (13 učencev ali 32,5 %). 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T23 »Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, 

pozitivno vpliva na moj interes za glasbo« popolnoma strinja pet učencev ali 11,4 %, 11 
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učencev ali 25,0 % se s trditvijo strinja. Pri tej trditvi je neopredeljenih več kot tretjina 

učencev (15 učencev ali 34,1 %). V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma 

strinja pet učencev ali 12,5 % in šest učencev ali 15,0 % se s trditvijo strinja.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini manj kot polovica učencev (16 

učencev ali 36,4 %) popolnoma strinja ali strinja s to trditvijo, medtem ko se v kontrolni 

skupini s to trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj kot tretjina učencev (11 učencev 

ali 27,5 %). Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da večina učencev obeh skupin 

meni, da njihov učitelj ne vpliva na interes za glasbo pri njih.  

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T33 »Poslušam vse zvrsti glasbe« popolnoma 

strinja devet učencev ali 20,5 %, pet učencev ali 11,4 % se s trditvijo strinja. V kontrolni 

skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja sedem učencev ali 17,5 % in enak deleţ 

učencev se s trditvijo strinja.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini manj kot tretjina učencev (14 učencev 

ali 31,9 %) popolnoma strinja ali strinja s to trditvijo, medtem ko se v kontrolni skupini s 

to trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj kot polovica učencev (14 učencev ali 35 %). 

Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da večina učencev obeh skupin ne posluša vseh 

glasbenih zvrsti, ampak le tiste, ki jih samostojno izbere.  

 

Tabela 8.2: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) stopenj strinjanja učencev eksperimentalne in 

kontrolne skupine s trditvami v končnem merjenju  

 
Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T12  Rad/-a 

obiskujem glasbeno 

šolo (odgovorijo tisti, 

ki obiskujejo glasbeno 

šolo). 

E 

 

f    1 7 36 44 

f %    2,3 15,9 81,8 100 

K 

 

f   1 3 5 31 40 

f %   2,5 7,5 12,5 77,5 100 

T22  Ţelel/-a bi 

obiskovati glasbeno 

šolo (odgovorijo tisti, 

ki glasbene šole ne 

obiskujejo). 

E f  2 4 16 14 8 44 

f %  4,5 9,1 36,4 31,8 18,2 100 

K f 13 10 5 2 1 9 40 

f % 32,5 25,0 12,5 5,0 2,5 22,5 100 

 »se nadaljuje« 
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T32  Rada/-a 

obiskujem šolsko 

glasbeno interesno 

dejavnost (odgovorijo 

tisti, ki obiskujejo 

šolsko glasbeno 

interesno dejavnost).  

E f   1  12 31 44 

f %   2,3  27,3 70,4 100 

K f  3 1 4 3 29 40 

f %  7,5 2,5 10,0 7,5 72,5 100 

T4 2 Ţelel/-a bi 

obiskovati šolsko 

glasbeno interesno 

dejavnost (odgovorijo 

tisti, ki ne obiskujejo 

šolske glasbene 

interesne dejavnosti). 

E f   2 14 15 13 44 

f %   4,5 31,8 34,1 29,6 100 

K f 16 8 5 1  10 40 

f % 40,0 20,0 12,5 2,5  25,0 100 

T5 2 S svojimi starši 

redno obiskujem 

različne glasbene 

prireditve (koncert 

orkestra ali pevskega 

zbora, opera, baletna 

predstava ipd.). 

E f   8 21 15  44 

f %   18,2 47,7 34,1  100 

K f 9 13 12 6   40 

f % 22,5 32,5 30,0 15,0   100 

T62  S starši bi ţelel/-

a bolj pogosto 

obiskovati različne 

glasbene prireditve. 

E f    14 30  44 

f %    31,8 68,2  100 

K f 7 5 9 13 6  40 

f % 17,5 12,5 22,5 32,5 15,0  100 

 

T72 Pri urah glasbene 

vzgoje mi je lepo. 

E f    3 41  44 

f %    6,8 93,2  100 

K f 4 6 16 12 2  40 

f % 10,0 15,0 40,0 30,0 5,0  100 

 

T82  Ţelel/-a bi več 

ur glasbene vzgoje. 

E f   1 10 33  44 

f %   2,3 22,7 75,0  100 

K f 9 14 10 6 1  40 

f % 22,5 35,0 25,0 15,0 2,5  100 

 

T92  Glasbena vzgoja 

je moj priljubljen 

predmet. 

E f    19 25  44 

f %    43,2 56,8  100 

K f 7 14 8 9 2  40 

f % 17,5 35,0 20,0 22,5 5,0  100 

T102  V okviru 

pouka glasbene vzgoje 

bi ţelel/-a več ogledov 

različnih glasbenih 

prireditev. 

E f   1 2 41  44 

f %   2,3 4,5 93,2  100 

K f 4 7 15 9 5  40 

f % 10,0 17,5 37,5 22,5 12,5  100 

 »se nadaljuje« 
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

T112  V okviru pouka 

glasbene vzgoje bi 

ţelel/-a več obiskov 

priznanih umetnikov 

(skladatelj, dirigent, 

operni pevec ipd.).  

E f   2 2 40  44 

f %   4,5 4,5 91,0  100 

K f 3 5 13 16 3  40 

f % 7,5 12,5 32,5 40,0 7,5  100 

T122  Glasbene 

dejavnosti pozitivno 

vplivajo na mojo učno 

uspešnost pri drugih 

predmetih.  

E f   2 16 26  44 

f %   4,5 36,4 59,1  100 

K f 5 2 20 9 4  40 

f % 12,5 5,0 50,0 22,5 10,0  100 

 

T132  Doma poslušam 

glasbo skupaj s starši. 

E f   3 24 17  44 

f %   6,9 54,5 38,6  100 

K f 6 3 7 18 6  40 

f % 15,0 7,5 17,5 45,0 15,0  100 

 

T142  Doma poslušam 

podobno glasbo kot v 

šoli. 

E f 1 2 8 24 9  44 

f % 2,3 4,5 18,2 54,5 20,5  100 

K f 17 10 12 1   40 

f % 42,5 25,0 30,0 2,5   100 

 

T152 Doma prepevam 

skupaj s starši. 

E f 1 1 8 21 13  44 

f % 2,3 2,3 18,2 47,7 29,5  100 

K f 13 12 5 9 1  40 

f % 32,5 30,0 12,5 22,5 2,5  100 

 

T162  Poznam ljudske 

pesmi svojega kraja. 

E f   1 5 38  44 

f %   2,2 11,4 86,4  100 

K f 8 10 15 6 1  40 

f % 20,0 25,0 37,5 15,0 2,5  100 

T172  Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

prepevam. 

  

E f   1 7 36  44 

f %   2,3 15,9 81,8  100 

K f 2 3 6 17 12  40 

f % 5,0 7,5 15,0 42,5 30,0  100 

T182  Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

igram na Orffove ali 

druge inštrumente. 

E f   4 5 35  44 

f %   9,1 11,4 79,5  100 

K f 10 5 10 13 2  40 

f % 25,0 12,5 25,0 32,5 5,0  100 

T19 2 Pri predmetu 

glasbena vzgoja rad/-a 

poslušam glasbo. 

E f   1 2 41  44 

f %   2,3 4,5 93,2  100 

K f 1 1 9 20 9  40 

f % 2,5 2,5 22,5 50,0 22,5  100 

             »se nadaljuje«
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

 

T20 2 Menim, da se pri 

predmetu glasbena 

vzgoja veliko naučim. 

E f    9 35  44 

 f %    20,5 79,5  100 

K f 3 5 18 13 1  40 

 f % 7,5 12,5 45,0 32,5 2,5  100 

T212 Učitelj, ki me 

poučuje glasbeno 

vzgojo, pozitivno vpliva 

na mojo priljubljenost 

do predmeta glasbene 

vzgoje. 

E f   2 12 30  44 

 f %   4,5 27,3 68,2  100 

K f 5 3 15 14 3  40 

 f % 12,5 7,5 37,5 35,0 7,5  100 

T222  Ţelel/-a bi več 

glasbenih dejavnosti 

tudi pri drugih učnih 

predmetih. 

E f   1 6 37  44 

 f %   2,3 13,6 84,1  100 

K f 9 9 14 7 1  40 

 f % 22,5 22,5 35,0 17,5 2,5  100 

 T23 2 Učitelj, ki me 

poučuje glasbeno 

vzgojo, pozitivno vpliva 

na moj interes za glasbo. 

E f   1 10 33  44 

 f %   2,3 22,7 75,0  100 

K f 12 9 13 5 1  40 

 f % 30,0 22,5 32,5 12,5 2,5  100 

T242  V okviru pouka 

glasbene vzgoje se lahko 

naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti 

do drugih.  

E f   1 8 35  44 

f %   2,3 18,2 79,5  100 

K f 4 3 17 11 5  40 

f % 10,0 7,5 42,5 27,5 12,5  100 

 

 T25 2 Najraje poslušam 

 zabavno glasbo. 

E f 10 16 9 3 6  44 

f % 22,7 36,4 20,5 6,8 13,6  100 

K f 2 3 6 8 21  40 

f % 5,0 7,5 15,0 20,0 52,5  100 

 

  T262  Ţelel/-a bi več 

  šolskih glasbenih 

  interesnih dejavnosti. 

E f  2 6 15 21  44 

f %  4,6 13,6 34,1 47,7  100 

K f 7 11 13 7 2  40 

f % 17,5 27,5 32,5 17,5 5,0  100 

 

T272  Glasbo poslušam 

le, kadar mi je dolgčas. 

E f 27 14 1 1 1  44 

f % 61,4 31,7 2,3 2,3 2,3  100 

K f 12 13 4 6 5  40 

f % 30,0 32,5 10,0 15,0 12,5  100 

 

 T282  Poslušanje glasbe 

 me sprosti in pomiri. 

E f   1 10 33  44 

f %   2,3 22,7 75,0  100 

K f 5 1 5 18 11  40 

f % 12,5 2,5 12,5 45,0 27,5  100 

           »se nadaljuje« 
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Trditve Skupina  1 2 3 4 5 Nmiss Skupaj 

 

 T29 2 Poslušanje glasbe 

 me spravi v dobro voljo. 

E f    6 38  44 

f %    13,6 86,4  100 

K f 3 2 6 18 11  40 

f % 7,5 5,0 15,0 45,0 27,5  100 

T30 2 Z obiskovanjem 

glasbenih prireditev 

lahko pridobim nova 

glasbena znanja. 

E f    4 40  44 

f %    9,1 90,9  100 

K f 5 4 11 11 9  40 

f % 12,5 10,0 27,5 27,5 22,5  100 

 

 T31 2 Rad/-a sem 

 pogosto v stiku z glasbo. 

E f  2  10 32  44 

f %  4,6  22,7 72,7  100 

K f 3 5 9 18 5  40 

f % 7,5 12,5 22,5 45,0 12,5  100 

T322  O glasbi si s 

starši izmenjujemo svoja 

mnenja in doţivetja. 

E f  1 4 14 25  44 

f %  2,3 9,1 31,8 56,8  100 

K f 8 4 14 11 3  40 

f % 20,0 10,0 35,0 27,5 7,5  100 

 

T33 2 Poslušam vse 

zvrsti glasbe. 

E f 4 2 5 14 19  44 

f % 9,1 4,5 11,4 31,8 43,2  100 

K f 6 14 9 8 3  40 

f % 15,0 35,0 22,5 20,0 7,5  100 

 

T342  Ţelel/-a bi več 

ur petja pri pouku 

glasbene vzgoje. 

E f   1 11 32  44 

f %   2,3 25,0 72,7  100 

K f 3 8 4 17 8  40 

f % 7,5 20,0 10,0 42,5 20,0  100 

 

T352 Skupaj s starši 

izbiram glasbo, ki bi jo 

rad poslušal. 

E f   2 20 22  44 

f %   4,5 45,5 50,0  100 

K f 12 4 11 10 3  40 

f % 30,0 10,0 27,5 25,0 7,5  100 

 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T1 »Rad/-a obiskujem glasbeno šolo (odgovorijo 

tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo)« sedem učencev ali 15,9 % popolnoma strinja, en 

učenec ali 2,3 % se strinja, nihče izmed učencev eksperimentalne skupine ni odgovoril, 

da se s trditvijo ne strinja ali da se sploh ne strinja. 36 učencev ali 81,8 % na to trditev ni 

odgovarjalo.  

 

V kontrolni skupini se pet učencev ali 12,5 % popolnoma strinja s trditvijo, trije učenci 

ali 7,5 % se s trditvijo strinja, en učenec (ali 2,5 %) je neopredeljen. Več kot dve tretjini 
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učencev kontrolne skupine (31 učencev ali 77,5 %) ne obiskuje glasbene šole, zato na to 

trditev niso odgovorili. 

 

S trditvijo T2 »Ţelel/-a bi obiskovati glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki glasbene šole ne 

obiskujejo)« se 14 učencev iz eksperimentalne skupine ali 31,8 % popolnoma strinja, 16 

učencev ali 36,4 % se strinja, neopredeljeni so štirje učenci ali 9,1 %. Ugotovimo lahko, 

da se s trditvijo popolnoma strinjata ali strinjata več kot dve tretjini učencev (30 učencev 

ali 68,2 %).  

 

V kontrolni skupini se s to trditvijo ne strinja 10 učencev ali 25 %, 13 učencev ali 32,5 % 

se sploh ne strinja, pet učencev ali 12,5 % ostaja neopredeljenih. Glede na ugotovitev 

lahko povzamemo, da se več kot polovica učencev kontrolne skupine s trditvijo ne strinja 

ali sploh ne strinja (23 učencev ali 57,5 %), kar pomeni, da si ne ţelijo obiskovati 

glasbene šole.  

 

S trditvijo T3 »Rad/-a obiskujem šolsko glasbeno interesno dejavnost (odgovorijo tisti, ki 

šolsko glasbeno dejavnost obiskujejo)« se popolnoma strinja manj kot tretjina učencev 

eksperimentalne skupine (12 učencev ali 27,3 %). Več kot dve tretjini preostalih učencev 

eksperimentalne skupine (31 učencev ali 70,5 %) ne obiskuje šolske glasbene interesne 

dejavnosti, zato na to trditev niso odgovorili. 

 

V kontrolni skupini se trije učenci ali 7,5 % popolnoma strinjajo s trditvijo, štirje učenci 

ali 10 % se s trditvijo strinja, trije učenci ali 7,5 % se ne strinja, en učenec (ali 2,5 %) 

ostaja neopredeljen in nihče izmed učencev ni odgovoril, da se s trditvijo ne strinja ali da 

se sploh ne strinja. Več kot dve tretjini učencev kontrolne skupine (29 učencev ali 72,5 

%) ne obiskujeta šolske glasbene interesne dejavnosti, zato na to trditev niso odgovorili. 

 

S trditvijo T4 »Ţelel/-a bi obiskovati šolsko glasbeno interesno dejavnost (odgovorijo 

tisti, ki šolske glasbene interesne dejavnosti ne obiskujejo)« se popolnoma strinja 15 

učencev eksperimentalne skupine ali 34,1 %, 14 učencev ali 31,8 % se strinja, 

neopredeljena sta dva učenca ali 4,5 %. Ugotovimo lahko, da bi si več kot polovica 

učencev eksperimentalne skupine (29 ali 65,9 %) ţelela obiskovati šolsko glasbeno 

interesno dejavnost.  
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V kontrolni skupini se osem učencev ali 20 % s to trditvijo ne strinja, 16 učencev ali 40 

% se sploh ne strinja, pet učencev ali 12,5 % ostaja neopredeljenih. 10 učencev ali 25 % 

na to trditev ni odgovorilo. Glede na ugotovitev lahko povzamemo, da se več kot 

polovica učencev kontrolne skupine s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja (24 učencev 

ali 60 %), kar pomeni, da nimajo ţelje po obiskovanju šolske glasbene interesne 

dejavnosti.  

 

S trditvijo T6 »S starši bi ţelel bolj pogosto obiskovati različne glasbene prireditve« se v 

eksperimentalni skupini popolnoma strinja 30 učencev ali 68,2 %, 14 učencev ali 31,8 % 

se s trditvijo strinja. V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja 6 

učencev ali 15,0 %, 13 učencev ali 32,5 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej 

trditvi devet učencev ali 22,5 %.  

 

Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se vsi učenci eksperimentalne skupine 

popolnoma strinjajo s trditvijo, da bi ţeleli bolj pogosto obiskovati različne glasbene 

prireditve s svojimi starši, medtem ko se v kontrolni skupini s to trditvijo popolnoma 

strinja ali strinja manj kot polovica učencev (19 učencev ali 47,5 %) 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T7 »Pri urah glasbene vzgoje mi je lepo« 

popolnoma strinja kar 41 učencev ali 93,2 %, trije učenci ali 6,8 % se s trditvijo strinjajo. 

V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinjata dva učenca ali 5,0 % in 

12 učencev ali 30,0 % se strinja. Neopredeljenih je do te trditve kar 16 učencev kontrolne 

skupine ali 40,0 %.  

 

Ugotovimo lahko, da se vsi učenci eksperimentalne skupine popolnoma strinjajo ali 

strinjajo s trditvijo, da jim je pri pouku glasbene vzgoje lepo, medtem ko se v kontrolni 

skupini s trditvijo popolnoma strinja ali strinja manj kot polovica učencev (14 učencev ali 

35 %) 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T9 »Glasbena vzgoja je moj priljubljen predmet« 

popolnoma strinja 25 učencev ali 56,8 %, 19 učencev ali 43,2 % se s trditvijo strinja. V 

kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinjata dva učenca ali 5,0 %, devet 
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učencev ali 22,5 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi osem učencev ali 

20,0.  

 

Ugotavljamo, da so odstopanja med skupinama opazna, saj se s trditvijo popolnoma 

strinjajo vsi učenci eksperimentalne skupine, kar pomeni, da je glasbena vzgoja njihov 

priljubljen predmet, medtem se v kontrolni skupini popolnoma strinja ali strinja manj kot 

tretjina učencev (11 učencev ali 27,5 %).  

 

S trditvami T20 »Menim, da se pri predmetu glasbena vzgoja veliko naučim«, T21 

»Učitelj, ki me poučuje glasbeno umetnost, pozitivno vpliva na mojo priljubljenost do 

predmeta glasbena vzgoja«, T23 »Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, pozitivno 

vpliva na moj interes za glasbo« in T24 »V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko 

naučim spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih« se več kot dve tretjini učencev 

eksperimentalne skupine popolnoma strinjata ali strinjata (več kot 70 %), medtem ko je 

nekaj več kot 40 % učencev kontrolne skupine pri vsaki izmed trditev neodločenih. 

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T8 »Ţelel bi več ur glasbene vzgoje« popolnoma 

strinja 33 učencev ali 75,0 %, 10 učencev ali 22,7 % se s trditvijo strinja, en učenec ali 

2,3 % je glede trditve neopredeljen. V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo 

popolnoma strinja en učenec ali 2,5 %, šest učencev ali 15,0 % se s trditvijo strinja. 

Neopredeljenih je pri tej trditvi kar 10 učencev ali 25,0 %.  

 

Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se v eksperimentalni skupini s trditvijo 

popolnoma strinjajo ali strinjajo skoraj vsi učenci  (43 učencev ali 97,7 %), kar pomeni, 

da si ţelijo več ur glasbene vzgoje, medtem ko se v kontrolni skupini s to trditvijo strinja 

le sedem učencev ali 17, 5 %.  

 

V eksperimentalni skupini se s trditvijo T14 »Doma poslušam podobno glasbo kot v šoli« 

popolnoma strinja devet učencev ali 20,5 %, 24 učencev ali 54,5 % se s trditvijo strinja, 

osem učencev ali 18,2 % je glede trditve neopredeljenih. 
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V kontrolni skupini nihče od učencev ni odgovoril, da se z navedeno trditvijo popolnoma 

strinja, le en učenec ali 2,5 % se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je pri tej trditvi 12 

učencev ali 30,0 %.  

 

Ugotovimo lahko, da se v eksperimentalni skupini s to trditvijo popolnoma strinjata ali 

strinjata več kot dve tretjini učencev (33 učencev ali 75 %), medtem se v kontrolni 

skupini s trditvijo strinja le en učenec ali 2,5 %.  

 

Zanimivo odstopanje med skupina predstavlja trditev T25 »Najraje poslušam zabavno 

glasbo«. V eksperimentalni skupini se šest učencev ali 13,6 % popolnoma strinja s 

trditvijo, trije učenci ali 6,8 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je devet učencev ali 

20,5 %. V kontrolni skupini se z navedeno trditvijo popolnoma strinja 21 učencev ali 52,5 

%, osem učencev ali 20,0 % se s trditvijo strinja, neopredeljenih je šest učencev ali 15,0 

%. Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se s to trditvijo popolnoma strinja ali strinja 

manj kot tretjina učencev eksperimentalne skupine (devet učencev ali 20,4 %), medtem 

ko v kontrolni skupini najraje posluša zabavno glasbo več kot dve tretjini učencev (20 

učencev ali 72,5 %).  

 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETNEGA 8.11.1

VPRAŠALNIKA 

Na podlagi odgovorov anketnega vprašalnika ugotavljamo, da imajo učenci 

eksperimentalne skupine pozitiven odnos do predmeta glasbena vzgoja; da jim je pri 

glasbenem pouku lepo; da si ţelijo več ur pouka glasbene vzgoje in več glasbenih 

dejavnosti tudi pri drugih učnih predmetih. Razlogov za pozitiven odnos do pouka 

glasbene vzgoje je po mnenju strokovnjakov lahko več, med najpomembnejšimi pa je 

zagotovo učitelj, ki s svojim glasbenim znanjem, odnosom, vrednotami in stališči do 

glasbene vzgoje vpliva na učence in jim glasbo predstavi ter pribliţa na ustrezen in 

kvaliteten način (Denac, 2002; Pangrčič, 2006; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Iz rezultatov prav tako ugotavljamo, da učenci kontrolne skupine niţje vrednotijo 

predmet glasbena vzgoja; pri glasbenih urah jim je sicer lepo, vendar si ne ţelijo večjega 

obsega ur pouka glasbene vzgoje in se ne ţelijo glasbeno udejstvovati. Tudi raziskava 
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(Cergol, 2003) dokazuje, da je glasbena vzgoja pri učencih pogosto med nepriljubljenimi 

predmeti, da je različnost odnosa učencev do glasbene vzgoje nedvomno pogojena z 

načinom in kakovostjo učiteljevega dela ter njegovega odnosa do glasbene vzgoje. Tudi 

rezultati naše raziskave na podlagi merjenja stališč obeh skupin dokazujejo, da razredni 

učitelj s svojim odnosom pozitivno vpliva na učenčevo priljubljenost do predmeta 

glasbena vzgoja. Učitelj je ključna oseba, ki je odgovorna za uspešnost glasbenega 

poučevanja in učenčevega odnosa do glasbene vzgoje (Sicherl Kafol, 2015).  

 

Rezultati anketnega vprašalnika za učence kaţejo, da je na osnovnih šolah premalo 

poudarka na kakovostnem poučevanju glasbene vzgoje, saj osnovne šole v učni program 

ne vključujejo sodelovanja s priznanimi glasbeniki in s kulturno-umetniškimi 

ustanovami. Iz rezultatov je razvidno, da tako manjši deleţ učencev eksperimentalne kot 

tudi kontrolne skupine obiskuje glasbeno šolo in šolsko glasbeno interesno dejavnost. 

Nekatere raziskave so sicer pokazale, da se v glasbene šole vpisuje vedno več 

osnovnošolcev (Okorn, 1994), čeprav je vpis v glasbene šole omejen in odvisen 

predvsem od števila učiteljev, prostorskih pogojev šole, standardov glasbenega 

izobraţevanja na glasbenih šolah (Beuermann, 1995) in seveda finančnih sredstev, s 

katerimi glasbena šola razpolaga.  

 

Na podlagi odgovorov učencev ugotavljamo zaskrbljujoče dejstvo, da v nobeni skupini 

učenci ne obiskujejo različnih glasbenih prireditev skupaj s svojimi starši, skoraj 40 % 

vzorca učencev pa je izrazilo mnenje, da bi si tega ţeleli. Vzroke za slednje so nekatere 

raziskave pripisale izobrazbi staršev. Izkazalo se je, da se starši z višjo izobrazbo veliko 

bolj vključujejo v otrokovo glasbeno udejstvovanje, sodelujejo z osnovno šolo in z 

otrokom obiskujejo različne glasbene prireditve ter ga spodbujajo k različnim glasbenim 

dejavnostim (Peklaj, idr., 2009).  

 

Učenci v domačem okolju poslušajo glasbo, ki jo sami izbirajo vendar je ne poslušajo ali 

prepevajo skupaj s starši. Zanimivo je, da si velika večina učencev obeh skupin ţeli več 

ur petja pri pouku glasbene vzgoje. Prav zaradi tega poudarjajo pomembno vlogo 

učiteljev, ki poučujejo glasbeno vzgojo, da učencem pribliţajo kakovostno glasbo in jih 
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naučijo razlikovati med glasbenimi vsebinami, ki so kvalitetne, in tistimi, ki so dvomljive 

kvalitete (Ajtnik, 1997). 

 

V nadaljevanju ţelimo z modelom poučevanja glasbene vzgoje dokazati, da je za večjo 

priljubljenost predmeta glasbena vzgoja, za večji interes za glasbo in učenčev pozitiven 

odnos do glasbe zelo pomembno, da so učenci v stiku s priznanimi umetniki in kulturno 

umetniškimi ustanovami, saj na ta način širijo svoje poglede na glasbeno področje in jo 

dojemajo drugače, kot tisti učenci, ki teh stikov niso deleţni. 

 

 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PREVERJANJA 8.11.2

ZNANJA 

Začetno preverjanje znanja za glasbeno vzgojo v četrtem razredu je strukturirano iz 

enajstih nalog različnega tipa (odprta in zaprta vprašanja) z različnimi navodili in načini 

reševanja (odgovarjanje z besedo ali v povedi, povezovanje, obkroţanje, dopolnjevanje, 

barvanje).  

 

V nalogah začetnega preverjanja znanja so v skladu s posodobljenim učnim načrtom za 

glasbeno vzgojo (2011) zajete glasbene vsebine tretjega razreda. S preverjanjem znanja 

ob začetku šolskega leta smo namreč preverjali predznanje učencev s cilji in vsebinami iz 

tretjega razreda, saj ob začetku šolskega leta v četrtem razredu v okviru pouka glasbene 

vzgoje še niso obravnavali določenih glasbenih vsebin.  

 

Naloge za preverjanje učenčevega predznanja iz tretjega razreda vsebujejo različne 

glasbene vsebine, vezane na obravnavane glasbene pojme, male ritmične inštrumente, 

ljudska glasbila, inštrumente simfoničnega orkestra (skupine inštrumentov, 

poimenovanje, način igranja, razlikovanje med inštrumenti ali ljudskimi glasbili) in 

opismenjevanje na podlagi grafično-slikovnega zapisa (toni).  

 

Minimalni in temeljni standardi znanja v začetnem preverjanju znanja  

Minimalni standardi so, da učenec razvija glasbeno mišljenje in analitično zaznava 

odnose v lastnostih tona, npr. glasnejši – tišji, višji – niţji, daljši – krajši, razume in 
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uporablja glasbene pojme in razlikuje pevske glasove in sestave ter inštrumentalne 

skupine in posamezna glasbila v inštrumentalnih skupinah. Temeljni standard pa je, da se 

učenec orientira v grafično-slikovnem zapisu (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

 

Končno preverjanje znanja za glasbeno vzgojo je prilagojeno glasbenim vsebinam za 

četrti razred, obenem pa so teţavnost posamezne naloge in njene vsebine nadgradnja 

nalog iz začetnega preverjanja znanja. Zaradi moţnosti ustreznejše primerjave 

preverjanja znanja ob začetku in koncu šolskega leta je končno preverjanje znanja prav 

tako strukturirano iz enajstih nalog različnega tipa. Posamezna naloga v končnem 

preverjanju znanja je točkovana z enakim številom točk kot začetno.  

 

Minimalni in temeljni standardi znanja v končnem preverjanju znanja:  

Minimalni standardi so, da učenec razume in uporablja glasbene pojme, razlikuje med 

ljudsko in umetno glasbo, razlikuje pevske glasove in sestave ter inštrumentalne skupine 

in posamezna glasbila v inštrumentalnih skupinah; razlikuje vokalno, inštrumentalno ter 

vokalno-inštrumentalno glasbo. 

 

Temeljni standardi so, da učenec pozna obravnavane glasbene oblike; se orientira v 

grafično-slikovnem in notnem zapisu; pozna glasbene ustanove in moţnosti vključitve v 

glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem okolju (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011).  

 

V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 43 učencev, ki so pri predmetu glasbena 

vzgoja ţe imeli določeno predznanje. Pri navedenih učencih smo izpeljali začetno 

preverjanje znanja. V Tabeli 13.3 so podani rezultati tega preverjanja. 

 

Tabela 8.3: Rezultati začetnega preverjanja znanja v eksperimentalni skupini (E) 

Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

E 1 3 3 1 6 5 2 6 3 6 2 6 43 3 

E 2 0 4 0 5 4 2 3 3 3 2 4 30 1 

E 3 4 5 0 6 5 1 4 2 5 2 0 34 2 

E 4 6 4 0 6 3 2 5 1 4 3 1 35 2 

                                                                                                                »se nadaljuje« 
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Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj 
Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

E 5 6 4 1 6 4 5 2 6 6 2 4 46 3 

E 6 5 5 0 6 6 3 0 3 5 4 2 39 2 

E 7 6 5 2 6 6 3 6 3 6 4 10 57 4 

E 8 6 5 2 6 5 5 3 6 6 4 9 57 4 

E 9 5 5 2 2 5 2 6 3 2 0 4 36 2 

E 10 1 3 0 3 5 1 0 1 2 2 3 21 1 

E 11 6 4 0 5 5 3 6 4 6 3 5 47 3 

E 12 5 4 0 2 5 4 6 2 4 3 1 36 2 

E 13 6 5 2 6 4 5 4 5 5 1 8 51 4 

E 14 4 4 1 3 5 2 4 3 6 3 2 37 2 

E 15 6 4 0 5 5 4 3 5 7 2 7 48 3 

E 16 6 5 0 6 5 4 6 4 7 4 9 56 4 

E 17 1 5 0 6 6 4 4 5 6 1 4 42 3 

E 18 6 5 0 6 4 4 6 5 7 4 5 52 4 

E 19 3 0 0 6 3 3 4 2 1 2 4 28 1 

E 20 5 5 0 5 6 3 6 5 4 3 4 46 3 

E 21 5 5 2 6 5 4 4 5 6 4 9 55 4 

E 22 0 4 0 6 6 5 0 0 0 0 6 27 1 

E 23 6 5 1 6 5 4 6 3 7 4 7 54 4 

E 24 6 3 1 6 5 3 4 4 7 3 7 49 3 

E 25 5 5 2 6 6 4 4 5 7 3 8 55 4 

E 26 0 4 2 6 6 2 4 4 4 3 6 41 2 

E 27 6 4 1 6 5 4 6 5 7 4 5 3 4 

E 28 4 3 2 6 6 2 6 4 3 3 3 42 3 

E 29 5 5 1 6 5 2 3 2 1 2 1 33 2 

E 30 6 4 1 5 6 3 2 3 4 3 5 42 3 

E 31 6 1 0 6 6 1 4 4 3 2 1 34 2 

E 32 6 5 1 6 5 4 6 6 7 4 7 57 4 

E 33 6 5 1 6 5 5 6 4 5 4 10 57 4 

E 34 6 4 0 6 6 4 4 3 4 2 5 44 3 

E 35 6 4 1 5 5 2 4 4 7 1 5 44 3 

E 36 5 4 0 5 6 4 4 3 5 3 6 45 3 

E 37 5 4 3 6 5 3 6 5 6 2 9 54 4 

E 38 6 4 3 5 6 5 6 5 7 3 6 56 4 

E 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

E 40 6 5 0 5 6 5 6 4 6 4 9 56 4 

E 41 0 5 2 6 6 5 6 5 7 4 9 55 4 

E 42 6 5 2 6 4 5 6 6 7 4 9 60 5 

E 43 6 3 0 4 5 4 6 5 6 3 7 49 3 

                                                                                                                                 »se nadaljuje« 
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Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj 
Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

It 76 68 29 88 84 66 73 62 71 67 49,3 67,1   

Povpr.  št. točk 

  4,6 4,1 1 5,3 5 3,3 4,4 3,7 5 2,7 5,42 44,28 2,95 

 

 

 

 

 

 

 

Iz prve vrstice tabele je razvidno oštevilčenje nalog 1–11. V drugi vrstici je podano 

največje moţno število točk za posamezno nalogo. Sledijo vrstice s številom točk, ki jih 

je posamezen učenec dosegel pri določeni nalogi. V predzadnjem stolpcu tabele je 

seštevek vseh moţnih točk in seštevek točk vseh nalog, ki jih je posamezen učenec 

dosegel. V zadnjem stolpcu je podana skupna ocena za posameznega učenca. V 

predzadnji vrstici smo na podlagi Enačbe 12.1 izračunali indeks teţavnosti za posamezno 

nalogo.  

 

tockštevilomožnoucencevštevilo

tock
I

t

___

100







                                                                          

(12.1)

 Kjer je: 

t
I  Indeks teţavnosti 

 

 

V zadnji vrstici smo izračunali povprečno število točk vseh učencev pri posamezni 

nalogi, na koncu pa še povprečno oceno testa. Povprečna ocena testa pri eksperimentalni 

skupini je 2,95, kar dokazuje, da je teţavnostna stopnja testa dobro postavljena. Če bi bila 

stopnja teţavnosti niţja, bi se lahko zgodilo, da bi bila povprečna ocena previsoka in 

eksperimentalna skupina (E) ne bi imela moţnosti za napredovanje. 

TOČKOVNIK      

Ocena 1 2 3 4 5 

Min. točk [%] 0 33 42 51 59 

Max. točk [%] 32 41 50 58 66 

Št. učencev 5 9 13 15 1 

Test je pisalo 43 učencev 
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Iz Grafa 13.1 je razvidna porazdelitev števila učencev po ocenah. Največ učencev 

eksperimentalne skupine (15) je doseglo prav dobro oceno, najmanj učencev pa odlično 

(1). 

 

    

Graf 8.5: Število učencev eksperimentalne skupine (E) po ocenah pri začetnem preverjanju znanja 

 

 

Graf 8.6: Indeks teţavnosti po nalogah v eksperimentalni skupini (E) pri začetnem preverjanju 

znanja 

 

Iz Grafa 13.2 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci 

eksperimentalne skupine (E) dosegli pri četrti nalogi, najmanj pa pri tretji. 

 

V začetnem preverjanju znanja je četrta naloga od učenca zahtevala, da poimenuje 

ljudska glasbila na sliki (Priloga 3). Ker so učenci pri tej nalogi dosegli največ točk, lahko 

potrdimo, da so imeli učenci eksperimentalne skupine veliko predznanja iz vsebin o 
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ljudskih glasbilih, saj je bilo pri navedeni nalogi potrebno ljudsko glasbilo tudi ustrezno 

poimenovati, ne le prepoznati. Učenci eksperimentalne skupine so v začetnem 

preverjanju znanja najslabše rešili tretjo nalogo pri kateri so morali uporabiti svoje znanje 

in zapisati značilnosti ljudske glasbe. 

 

Učencem je veliko teţav povzročala razlaga oziroma ustrezno poimenovanje značilnosti 

ljudske glasbe. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je največje število točk 

dosegel učenec eksperimentalne skupine pod zaporedno številko 42, in sicer 60 od 

moţnih 66 točk. Povprečno doseţeno število točk učencev eksperimentalne skupine je 

bilo 44,28. 

 

V kontrolno skupino je bilo vključenih 39 učencev iz dveh različnih osnovnih šol 

primorske regije. Pri navedenih učencih smo izpeljali začetno preverjanje znanja, 

rezultati pa so podani v Tabeli 13.4. 

 

Tabela 8.4: Rezultati začetnega preverjanja znanja v kontrolni skupini (K) 

Naloga 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj 
Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

K1 1 3 5 1 1 4 3 4 4 5 4 6 40 2 

K1 2 2 3 0 6 3 4 6 4 5 3 1 37 2 

K1 3 2 4 0 0 4 2 2 4 0 2 1 21 1 

K1 4 4 3 0 0 0 2 0 3 1 2 2 17 1 

K1 5 3 4 1 6 5 4 6 4 5 3 8 49 3 

K1 6 3 4 1 0 4 4 4 4 5 4 6 39 2 

K1 7 3 2 0 3 4 3 5 3 5 2 3 33 2 

K1 8 3 4 2 5 5 3 6 4 3 4 8 47 3 

K1 9 0 2 0 5 4 2 4 4 1 4 2 28 1 

K1 10 0 3 0 4 4 0 4 2 1 4 1 23 1 

K1 11 2 5 1 6 1 4 6 3 2 2 0 32 1 

K1 12 3 4 0 5 0 3 4 3 1 2 1 26 1 

K1 13 3 4 2 5 4 4 6 4 4 4 7 47 3 

K1 14 0 0 0 3 4 2 4 3 3 3 2 24 1 

K1 15 0 3 0 6 4 4 1 2 2 3 1 26 1 

                                                                                                                    »se nadaljuje«
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Naloga 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj 
Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

K1 16 0 0 0 6 4 2 0 2 2 3 0 19 1 

K1 17 3 2 0 0 4 3 2 4 0 4 1 23 1 

K1 18 3 3 0 0 6 0 0 2 0 2 1 17 1 

K1 19 4 3 0 5 3 2 6 2 5 4 5 39 2 

K1 20 3 3 2 3 5 3 6 3 3 3 1 35 2 

K1 21 1 3 0 6 5 4 4 4 3 4 8 42 3 

K1 22 3 1 0 0 2 4 6 3 2 2 0 23 1 

K1 23 5 0 0 6 5 3 1 3 6 4 4 37 2 

K1 24 0 3 0 6 4 3 6 3 0 2 0 27 1 

K1 25 4 4 1 0 3 1 4 4 6 4 6 37 2 

K1 26 2 3 0 3 0 1 2 2 2 2 1 18 1 

K2 27 4 4 0 6 5 3 6 6 6 3 7 50 3 

K2 28 3 2 0 5 5 2 6 3 3 2 1 32 1 

K2 29 0 2 0 0 3 1 0 3 4 2 6 21 1 

K2 30 4 4 0 4 3 2 1 0 0 0 3 21 1 

K2 31 5 5 2 5 6 3 6 3 5 4 7 51 4 

K2 32 4 4 1 4 6 2 0 0 0 0 7 28 1 

K2 33 5 4 1 6 5 5 6 6 7 4 8 57 4 

K2 34 0 3 0 4 4 3 4 3 3 1 2 27 1 

K2 35 4 5 2 5 6 3 6 4 5 4 7 51 4 

K2 36 3 1 1 5 6 3 6 3 3 4 4 39 2 

K2 37 0 2 0 4 2 0 1 2 5 4 1 21 1 

K2 38 0 3 0 5 6 1 0 0 0 0 1 16 1 

K2 39 3 2 1 4 6 4 0 4 6 3 2 35 2 

It 40,2 49,6 16,2 62,8 65,8 52,3 60,3 51,3 43,6 71,2 30,8 48,8   

Povpr.št. 

točk 2,41 2,97 0,49 3,77 3,95 2,62 3,62 3,08 3,05 2,85 3,38 32,18 1,74 
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Povprečna ocena testa kontrolne skupine je bila 1,74, kar dokazuje, da je bila teţavnostna 

stopnja testa za kontrolni skupini visoka, to pa predvsem zaradi moţnosti napredovanja 

eksperimentalne skupine. 

 

Iz Grafa 13.3 je razvidna porazdelitev števila učencev po ocenah. Največ učencev 

kontrolne skupine – K (21) je dobilo nezadostno oceno, medtem ko odlične ocene ni 

dosegel nihče izmed učencev te skupine. 

 

 

Graf 8.7: Število učencev kontrolne skupine (K) po ocenah pri začetnem preverjanju znanja 

 

Iz Grafa 13.4 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci kontrolne 

skupine dosegli pri deseti nalogi (71,2 %), najmanj pa pri tretji (16,2 %). 
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Graf 8.8: Indeks teţavnosti po nalogah v kontrolni skupini (K) pri začetnem preverjanju znanja 

 

V začetnem preverjanju znanja je deseta naloga od učenca zahtevala, da razlikuje med 

posameznimi inštrumenti, ki sodijo v določeno skupino inštrumentov, in obkroţi pravilno 

trditev. Zaradi dobrega rezultata pri reševanju te naloge lahko potrdimo, da so učenci 

kontrolne skupine imeli dobro predznanje, saj so morali ugotoviti, kateri inštrumenti 

simfoničnega orkestra sodijo v določeno skupino inštrumentov in izločiti tiste 

predstavnike inštrumentov, ki morebiti ne sodijo v posamezno inštrumentalno skupino.  

 

Učenci kontrolne skupine so enako kot učenci eksperimentalne pri začetnem preverjanju 

znanja najslabše rešili tretjo nalogo (Priloga 3). Ugotavljamo, da so imeli tudi učenci 

kontrolne skupine teţave pri nalogi o ljudski glasbi, saj niso znali našteti njenih ustreznih 

značilnosti.  

 

Iz Tabele 13. 4 je prav tako razvidno, da je največje število točk dosegel učenec kontrolne 

skupine pod zaporednim številom 33, in sicer 57 točk od moţnih 66. Povprečno doseţeno 

število točk učencev kontrolnih skupin je bilo 32,18.  

 

Če primerjamo eksperimentalno in kontrolno skupino, lahko zaključimo, da ima 

kontrolna skupina slabše ocene pri začetnem preverjanju znanja kot eksperimentalna 

skupina (Graf 13.5). Več kot polovica učencev kontrolne skupine je pisala začetno 

preverjanje znanja nezadostno (53,8 %), dobra četrtina je pisala zadostno (25,6 %), 

medtem ko je več kot tretjina učencev eksperimentalne skupine isto preverjanje znanja 

pisala prav dobro (34,9 %), slaba tretjina pa dobro (30,2 %).  
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Graf 8.9: Deleţ ocen začetnega preverjanja znanja pri eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

Končno preverjanje znanja je prav tako strukturirano iz enajstih nalog različnega tipa, 

vendar so naloge prestrukturirane na način, da vsebujejo glasbene vsebine, ki ustrezajo 

učnim ciljem četrtega razreda. V spodnji tabeli (Tabela 13.5) so razvidni rezultati 

končnega preverjanja znanja v eksperimentalni skupini.  

 
Tabela 8.5: Rezultati končnega preverjanja znanja v eksperimentalni skupini (E) 

11,6 

53,8 

20,9 

25,6 

30,2 

12,8 

34,9 

7,7 

2,3 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

E

K

nezadostno zadostno dobro prav dobro odlično

Naloga 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih 

točk 

6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 

E 1 6 6 3 5 6 5 6 6 7 4 8 62 5 

E 2 6 6 2 5 6 5 6 6 7 4 8 61 5 

E 3 6 5 1 6 6 4 4 5 7 4 8 56 4 

E 4 5 6 0 4 6 4 6 4 6 4 6 51 4 

E 5 6 5 3 6 6 5 6 6 7 4 10 64 5 

E 6 5 6 1 5 6 3 6 4 6 4 9 55 4 

E 7 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 10 65 5 

E 8 6 6 0 6 6 5 6 5 7 2 10 59 5 

E 9 6 6 1 6 6 5 6 6 6 4 8 60 5 

E 10 4 6 1 4 6 4 5 5 6 4 8 53 4 

E 11 6 6 3 6 5 5 6 6 7 4 8 62 5 

E 12 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 8 63 5 

E 13 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 10 65 5 

E 14 6 6 1 5 6 5 6 6 7 4 10 62 5 

 »se nadaljuje« 
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Naloga 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66   

E 15 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 9 64 5 

E 16 6 6 2 6 6 5 6 6 7 4 7 61 5 

E 17 6 6 2 6 5 4 6 5 7 4 8 59 5 

E 18 6 6 0 6 6 5 6 6 7 4 10 62 5 

E 19 6 6 3 6 6 4 6 6 7 4 9 63 5 

E 20 5 5 1 6 6 5 4 6 7 4 10 59 5 

E 21 6 6 2 6 6 5 6 6 7 4 10 64 5 

E 22 4 6 0 6 6 3 6 1 5 4 7 48 3 

E 23 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 7 62 5 

E 24 6 3 1 6 5 3 4 4 7 3 7 49 3 

E 25 5 5 2 6 6 4 4 5 7 3 8 55 4 

E 26 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 10 65 5 

E 27 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 5 

E 28 5 6 2 5 6 4 6 5 7 2 8 56 4 

E 29 6 6 1 6 6 5 6 6 7 4 9 62 5 

E 30 6 6 3 6 6 3 4 6 7 3 9 59 5 

E 31 5 6 3 5 6 2 3 5 7 3 11 56 4 

E 32 6 6 2 6 6 5 6 6 7 4 11 65 5 

E 33 6 6 3 6 6 5 5 6 7 3 11 64 5 

E 34 6 6 3 6 6 5 6 5 7 4 10 64 5 

E 35 6 6 3 6 6 5 5 6 7 4 11 65 5 

E 36 6 6 3 6 6 4 6 6 7 3 9 62 5 

E 37 5 6 3 5 6 5 6 6 7 4 8 61 5 

E 38 6 6 3 6 6 4 6 5 7 4 11 64 5 

E 39 0 5 0 5 4 2 6 4 6 3 2 37 2 

E 40 6 6 2 6 6 4 6 6 7 4 11 64 5 

E 41 6 5 1 6 6 4 4 5 7 4 8 56 4 

E 42 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66 5 

E 43 4 6 2 6 6 4 6 6 7 2 9 58 4 

It  92,6 96,5 67,4 95,3 98,1 87,9 93 91,1 97,7 92,4 81 90,7   

Povpr. št. 

točk 5,56 5,79 2,02 5,72 5,88 4,4 5,58 5,47 6,84 3,7 8,91 59,86 4,63 
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Iz Grafa 13.6 je razvidna porazdelitev števila učencev po ocenah. Največ učencev 

eksperimentlane skupine – E (31 učencev) je doseglo odlično oceno, medtem ko 

nezadostne ocene ni pisal nihče izmed njih. 

 

 

Graf 8.10: Število učencev eksperimentalne skupine (E) po ocenah pri končnem preverjanju 

znanja 

 

Iz Grafa 13.7 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci 

eksperimentalne skupine (E) dosegli pri peti nalogi (98,1%), najmanj pa pri tretji 

(67,4%). 
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Graf 8.11: Indeks teţavnosti po nalogah v eksperimentalni skupini (E) pri končnem preverjanju 

znanja 

 

Učenci eksperimentalne skupine so pri začetnem preverjanju znanja nabolje rešili peto 

nalogo (Priloga 3), ki je bila vezana na različne trditve, pri katerih so morali uporabiti 

znanje, pridobljeno v okviru pouka glasbe in ob stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami.  

 

Učenci eksperimentalne skupine so pri končnem preverjanju znanja najslabše rešili tretjo 

nalogo (Priloga 3), ki je bila nadgradnja naloge iz prvega preverjanja znanja. Pri 

reševanju te naloge so morali zapisati razlike med ljudsko in umetno glasbo, a sta 

učencem ustrezno poimenovanje in zapis povzročala teţave. 

 

Iz Tabele 13.5 je razvidno tudi doseţeno skupno število točk posameznega učenca 

eksperimentalne skupine (E) pri končnem preverjanju znanja. Največje število točk – 66 

od moţnih 66 točk, sta dosegla dva učenca eksperimentalne skupine. Povprečno doseţeno 

število točk učencev eksperimentalne skupine pri končnem preverjanju znanja je bilo 

59,86. 

 

V Tabeli 13.6 so podani rezultati končnega preverjanja znanja učencev kontrolne 

skupine. V obeh oddlekih kontrolne skupine (K1 in K2) so bili pri končnem preverjanju 

znanja vključeni isti učenci kot pri začetnem preverjanju znanja. Obe obliki preverjanja 

znanja sta potekali po istem principu. 

0,0

50,0

100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9
2

,6
 

9
6

,5
 

6
7

,4
 9

5
,3

 

9
8

,1
 

8
7

,9
 

9
3

,0
 

9
1
,1

 

9
7

,7
 

9
2

,4
 

8
1

,0
 

In
d

ek
s 

te
ţa

v
n

o
st

i 

Naloga 

Indeks teţavnosti po nalogah 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
341 

Tabela 8.6: Rezultati končnega preverjanja znanja v kontrolni skupini (K) 

 

Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih  točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66   

K1 1 5 6 0 2 4 1 6 2 7 2 5 40 2 

K1 2 5 3 0 2 3 0 0 4 5 2 3 27 1 

K1 3 4 5 0 0 3 0 0 0 0 2 5 19 1 

K1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 10 1 

K1 5 5 6 2 2 4 3 4 5 6 4 10 51 4 

K1 6 3 5 0 1 2 0 4 1 3 2 2 23 1 

K1 7 3 5 0 0 2 0 2 1 0 2 4 19 1 

K1 8 4 5 0 0 4 1 6 3 3 3 4 33 2 

K1 9 4 6 0 3 4 2 4 1 5 4 6 39 2 

K1 10 0 4 0 1 3 0 2 0 0 1 3 14 1 

K1 11 4 3 0 2 3 0 0 0 0 2 4 18 1 

K1 12 3 5 0 0 3 0 1 0 0 2 1 15 1 

K1 13 0 4 0 0 3 0 2 1 0 2 4 16 1 

K1 14 4 3 0 2 4 1 0 4 3 2 6 29 1 

K1 15 0 6 0 0 4 0 1 0 1 2 0 14 1 

K1 16 3 6 0 1 1 0 3 2 0 2 4 22 1 

K1 17 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 1 14 1 

K1 18 0 6 1 0 3 2 0 1 1 0 3 17 1 

K1 19 2 6 0 0 4 0 3 0 5 0 3 23 1 

K1 20 4 2 0 0 4 0 2 1 0 1 3 17 1 

K1 21 2 6 0 1 4 2 6 4 2 3 7 37 2 

K1 22 5 5 1 2 3 1 6 2 7 2 7 41 2 

K1 23 5 6 1 2 4 1 4 1 0 1 7 32 1 

K1 24 5 5 0 1 1 0 0 4 0 2 4 22 1 

K1 25 4 5 0 0 4 1 6 3 3 3 5 34 2 

K1 26 2 6 0 2 2 1 6 1 2 2 5 29 1 

K1 27 5 5 1 2 5 1 4 4 5 3 7 42 3 

K1 28 1 6 1 0 2 0 0 0 1 4 1 16 1 

K1 29 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 

K1 30 3 6 0 0 5 0 2 2 2 0 1 21 1 

K1 31 5 4 1 2 5 2 6 4 5 1 4 39 2 

K1 32 2 6 0 1 5 0 1 1 4 1 5 26 1 

K1 33 4 6 1 2 5 3 6 5 6 1 6 45 3 

K1 34 0 5 0 0 4 0 1 0 0 1 0 11 1 

K1 35 5 3 0 2 5 0 6 4 5 1 2 33 2 

K1 36 3 4 1 2 3 1 3 2 4 2 2 27 1 

K1 37 0 5 1 2 5 0 2 1 3 3 4 26 1 

                                                                                                                            »se nadaljuje« 
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Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih  točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66   

K2 38 2 5 0 1 1 5 4 1 1 3 2 25 1 

K2 39 2 4 0 2 3 2 6 2 5 0 3 29 1 

It 47 76,1 9,4 17,1 56,8 15,9 46,6 29,9 36,6 46,8 33,8 38,9   

Povpr. št. 

točk 2,82 4,56 0,3 1,03 3,41 0,79 2,79 1,79 2,56 1,87 3,72 25,64 1,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 13.8 je razvidna porazdelitev števila učencev kontrolnih skupin po ocenah. Največ 

učencev kontrolne skupine – K (18) je pisalo nezadostno oceno, medtem ko odlične ocene ni 

dosegel nihče izmed učencev kontrolne skupine. 

 

 

Graf 8.12: Število učencev kontrolne skupine (K) po ocenah pri končnem preverjanju znanja 

 

Iz Grafa 13.9 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci kontrolnih 

skupin (K1 in K2) dosegli pri drugi nalogi končnega preverjanja znanja, najmanj pa pri 

tretji. 
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 Graf 8.13: Indeks teţavnosti po nalogah v kontrolni skupini (K) pri končnem preverjanju 

znanja 

 

Učenci kontrolne skupine so pri končnem preverjanju znanja najbolje rešili drugo nalogo 

(Priloga 4), pri čemer so morali razlikovati med malimi in klasičnimi inštrumenti ter 

ljudskimi glasbili. Med slednjimi so morali pobarvati le polja, ki vsebujejo male ritmične 

inštrumente. 

 

Učenci kontrolne skupine so enako kot učenci eksperimentalne skupine pri končnm 

preverjanju znanja najslabše rešili tretjo nalogo (glej prilogo 4), ki je bila nadgradnja 

naloge prvega preverjanja znanja. Teţavnost te naloge je bila pri končnem preverjanju 

večja v primerjavi z nalogo pri začetnem preverjanju znanja, saj so morali učenci poleg 

uporabe znanja razlikovati med ljudsko in umetno glasbo, kar jim je povzročalo veliko 

teţav.  

 

Iz Tabele 13.6 je razvidno skupno doseţeno število točk posameznega učenca kontrolnih 

skupin (K1 in K2) pri končnem preverjanju znanja. V kontrolni skupini je največje 

število točk, in sicer 51 od 66 moţnih, dosegel učenec pod zaporednim številom pet. 

Povprečno doseţeno število točk učencev kontrolne skupine je bilo 25,64. 

 

V Tabeli 13.7 so podane povprečne ocene eksperimentalne in kontrolne skupine po 

začetnem in končnem preverjanju znanja. 
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Tabela 8.7: Povprečne ocene učencev eksperimentalne in kontrolne skupine po začetnem in 

končnem  preverjanju znanja 

  Datum 

izvedbe 

Povprečna 

ocena E 

Povprečna ocena K 

Začetno preverjanje znanja 15. 9. 2014 2,98 1,74 

Končno preverjanje znanja 10. 6. 2015 4,62 1,38 

 

 

Iz Grafa 13.10 je razvidno, da je povprečna ocena kontrolne skupine po začetnem in 

končnem preverjanju znanja pribliţno enaka. Krivulja modre barve ponazarja napredek 

kontrolnih skupin med začetnim in končnim preverjanjem znanja. Iz grafa je razvidno, da 

pri kontrolni skupini, katere učenci niso bili vključeni v pouk glasbene vzgoje z aktivno 

udeleţbo priznanih umetnikov in v stiku s kulturno-umetniškimi ustanovami, ni bilo 

napredka. V kontrolni skupini je zabeleţen celo majnši upad povprečne ocene.  

Krivulja rdeče barve ponazarja napredek eksperimentalne skupine med začetnim in 

končnim preverjanjem znanja. Iz grafa je razviden precejšen napredek pri 

eksperimentalni skupini, katere učenci so bili vključeni v pouk glasbene vzgoje z aktivno 

udeleţbo priznanih umetnikov in v stiku s kulturno-umetniškimi ustanovami. 

 

 

 

Graf 8.14: Povprečne ocene učencev ES in KS pri začetnem in končnem preverjanju znanja 
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Če primerjamo eksperimentalno in kontrolno skupino, lahko ugotovimo, da je velika 

večina učencev kontrolne skupine končno preverjanje znanja pisala nezadostno (71,8 %), 

medtem ko je večina učencev eksperimentalne skupine končno preverjanje znanja pisala 

odlično (72,1 %) (Graf 13.11). 

 

 

Graf 8.15: Deleţ ocen končnega preverjanja znanja pri eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

Odstopanja osnovnih lastnosti kontrolne skupine so v primerjavi z eksperimentalno 

skupino v primeru obeh preverjanj znanj sledeča: 

 kontrolna skupina učencev je dosegla slabše ocene pri začetnem preverjanju kot  

eksperimentalna skupina; 

 večina učencev kontrolne skupine je končno preverjanje znanja pisala s 

povprečno oceno nezadostno, medtem ko je večina učencev eksperimentalne 

skupine drugo preverjanje znanja pisala odlično; 

 kljub večjemu glasbenemu udejstvovanju pa se je kontrolna skupina učencev pri 

preverjanju glasbenega znanja odrezala slabše kot eksperimentalna in pri 

končnem preverjanju tudi nazadovala; 

 te razlike med skupinama in obraten trend prvega in drugega testiranja se odraţajo 

tako v različnih lastnostih porazdelitve podatkov kot tudi v rezultatih pri 

preverjanju raziskovalnih vprašanj.  

 

Po končani raziskavi smo na podlagi rezultatov končnega preverjanja znanja 

eksperimentalne in kontrolne skupine ocenili, ali je oblikovan model glasbene vzgoje 
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vplival na trajnost znanja učencev. To smo preverili s testom preverjanja trajnosti znanja 

učencev, ki je bil vsebinsko enak končnemu preverjanju znanja in so ga učenci pisali v 

začetku novega šolskega leta.  

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate preverjanja trajnosti znanja učencev 

eksperimentalne skupine (Tabela 13.8), ki smo ga izvedli ob začetku naslednjega 

šolskega leta, ko so učenci vstopili v peti razred. Naloge tega preverjanja znanja učencev 

so enake končnemu preverjanju znanja.  

 

Tabela 8.8: Rezultati preverjanja trajnosti znanja učencev eksperimentalne skupine (E) 

 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih 

točk 
6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11  66   

E 1 6 6 3 5 6 5 6 6 7 4 8 62 5 

E 2 1 5 2 5 6 5 6 6 7 4 8 55 4 

E 3 6 5 1 6 6 4 4 5 7 4 8 56 4 

E 4 5 6 0 4 6 4 6 4 6 4 6 51 4 

E 5 5 5 3 6 6 5 6 6 7 4 5 58 5 

E 6 5 6 1 5 6 3 6 4 6 4 9 55 4 

E 7 5 6 3 6 6 5 6 6 7 4 7 61 5 

E 8 6 6 0 6 6 5 6 5 7 2 7 56 4 

E 9 5 6 1 6 6 5 6 6 6 4 8 59 4 

E 10 4 6 1 4 6 4 5 5 6 4 8 53 4 

E 11 6 6 3 6 5 5 5 6 7 4 8 61 5 

E 12 5 6 3 6 6 5 6 6 7 4 8 62 5 

E 13 6 6 3 6 6 5 5 6 6 4 10 63 5 

E 14 5 6 1 5 6 5 5 6 5 4 7 55 4 

E 15 6 6 3 6 6 5 5 6 5 4 9 61 5 

E 16 5 6 2 6 6 5 5 6 5 4 7 57 4 

E 17 5 6 2 6 5 4 5 5 5 4 8 55 4 

E 18 5 6 0 6 6 5 5 6 5 4 10 58 5 

E 19 5 6 3 6 6 4 5 5 1 4 9 54 4 

E 20 5 5 1 6 6 5 4 6 5 4 10 57 4 

E 21 6 6 2 6 6 5 6 6 5 4 10 62 5 

E 22 4 6 0 6 6 3 6 1 4 4 7 47 3 

E 23 6 6 3 6 6 5 6 6 5 4 7 60 5 

 

 
  »se nadaljuje« 
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Iz Grafa 13.12 je razvidna porazdelitev števila učencev eksperimentalne skupine po ocenah 

pri preverjanju trajnosti znanja. Največ učencev eksperimentalne skupine – E (25) je pisalo 

prav dobro oceno, medtem ko nezadostne ocene ni dosegel nihče izmed učencev 

eksperimentalne skupine. 

 

 

 

 

 

 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih 

točk 
6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11     

E 24 6 3 1 6 5 3 4 4 7 3 7 49 3 

E 25 5 5 2 6 6 4 4 5 7 3 8 55 4 

E 26 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 5 60 5 

E 27 6 6 3 6 6 5 2 4 5 4 11 58 4 

E 28 5 6 2 5 6 4 6 5 7 2 8 56 4 

E 29 6 6 1 6 6 5 6 6 4 4 9 59 4 

E 30 6 6 3 6 6 3 4 5 7 3 9 58 4 

E 31 5 6 3 5 6 2 3 4 5 3 8 50 4 

E 32 6 6 2 6 6 5 6 6 6 4 5 58 4 

E 33 6 6 3 6 4 4 4 6 5 3 11 58 4 

E 34 6 5 3 6 6 5 6 5 5 4 9 60 4 

E 35 6 5 3 4 6 5 5 6 5 4 11 60 5 

E 36 6 5 3 6 4 4 6 6 5 3 9 57 4 

E 37 5 5 3 5 6 5 6 6 7 4 8 60 5 

E 38 6 6 3 6 6 4 5 5 7 3 7 58 4 

E 39 0 5 0 5 4 2 6 4 6 3 2 37 2 

E 40 6 6 2 4 6 4 6 6 7 4 8 59 5 

E 41 6 5 1 6 6 4 4 5 7 4 8 56 4 

E 42 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 7 62 5 

E 43 4 6 2 6 6 4 6 6 7 2 9 58 4 

It 87,2 94,6 67,4 93,8 96,5 87,4 87,6 89,1 84,4 91,9 72,5 86,2  

Povpr. 

št. točk 

5,23 5,67 2,02 5,63 5,79 4,37 5,26 5,35 5,91 3,67 7,98 56,88 4,26 
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Graf 8.16: Število učencev eksperimentalne skupine (E) po ocenah pri preverjanju trajnosti znanja 

 

Iz Grafa 13.13 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci 

eksperimentalne skupine (E) dosegli pri peti nalogi preverjanja trajnosti znanja, najmanj 

pa pri tretji. 

 

 

Graf 8.17: Indeks teţavnosti po nalogah v eksperimentalni skupini (E) pri preverjanju trajnosti 

znanj 

 

Iz Tabele 13.8 je razvidno doseţeno skupno število točk posameznega učenca 

eksperimentalne skupine pri preverjanju trajnosti znanja. V eksperimentalni skupini je 

največje število točk, 63 od 66 moţnih, dosegel učenec pod zaporednim številom 13. 

Povprečno doseţeno število točk učencev eksperimentalne skupine je bilo 56,8. 
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V nadaljevanju podajamo rezultate preverjanja trajnosti znanja učencev kontrolne 

skupine (K), ki smo ga izvedli ob začetku novega šolskega leta, ko so učenci vstopili v 

peti razred (Tabela 13.9). Naloge preverjanja trajnosti znanja učencev so enake tistim pri 

končnem preverjanju znanja.  

 

Tabela 8.9: Rezultati preverjanja trajnosti znanja učencev kontrolne skupine (K) 

Naloga 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66   

K1 1 5 6 0 2 4 1 6 2 7 2 5 40 2 

K1 2 5 3 0 2 3 0 0 4 5 2 3 27 1 

K1 3 4 5 0 0 3 0 0 0 0 2 5 19 1 

K1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 10 1 

K1 5 5 6 2 2 4 3 4 5 6 4 7 48 3 

K1 6 3 5 0 1 2 0 4 1 3 2 2 23 1 

K1 7 3 5 0 0 2 0 2 1 0 2 4 19 1 

K1 8 4 5 0 0 4 1 6 3 3 3 0 29 2 

K1 9 4 6 0 3 4 2 4 1 5 4 6 39 1 

K1 10 0 4 0 1 3 0 2 0 0 1 3 14 1 

K1 11 4 3 0 2 3 0 0 0 0 2 4 18 1 

K1 12 3 5 0 0 3 0 1 0 0 2 1 15 1 

K1 13 0 4 0 0 3 0 2 1 0 0 4 14 1 

K1 14 4 3 0 2 4 1 0 4 3 2 6 29 1 

K1 15 0 6 0 0 4 0 1 0 1 2 0 14 1 

K1 16 3 6 0 1 1 0 3 2 0 2 4 22 1 

K1 17 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 1 14 1 

K1 18 0 6 1 0 3 2 0 1 1 0 3 17 1 

K1 19 2 6 0 0 4 0 3 0 5 0 3 23 1 

K1 20 4 2 0 0 4 0 2 1 0 1 3 17 1 

K1 21 2 6 0 1 4 2 6 4 2 3 7 37 2 

K1 22 5 5 1 2 3 1 6 2 7 2 7 41 2 

K1 23 5 6 1 2 4 1 4 1 0 1 7 32 1 

K1 24 5 5 0 1 1 0 0 4 0 2 4 22 1 

K1 25 4 5 0 0 4 1 6 3 3 3 0 29 1 

K1 26 2 6 0 2 2 1 6 1 2 2 5 29 1 

K2 27 5 5 1 2 5 1 4 4 5 3 5 40 2 

K2 28 1 6 1 0 2 0 0 0 1 4 1 16 1 

K2 29 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 

K2 30 3 6 0 0 5 0 2 2 2 0 1 21 1 

K2 31 5 4 1 2 5 2 2 4 2 1 4 32 1 
                                                                                                                        »se nadaljuje«      
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Naloga 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Skupaj Ocena 

Moţnih 

točk 6 6 3 6 6 5 6 6 7 4 11 66   

K2 32 2 6 0 1 5 0 1 1 4 1 5 26 1 

K2  33 4 6 1 2 5 3 6 5 6 1 6 45 3 

K2 34 0 5 0 0 4 0 1 0 0 1 0 11 1 

K2 35 5 3 0 2 5 0 6 4 5 1 2 33 2 

K2 36 3 4 1 2 3 1 3 2 4 2 2 27 1 

K2 37 0 5 1 2 5 0 2 1 3 3 4 26 1 

K2 38 2 5 0 1 1 5 4 1 1 3 2 25 1 

K2 39 2 4 0 2 3 2 6 2 5 0 3 29 1 

It 47 76,1 9,4 17,1 56,8 16 45 29,9 35,5 46 30,5 38   

Povpr. št. 

točk 2,82 4,56 0,3 1,03 3,41 0,8 2,7 1,79 2,49 1,8 3,36 25,05 1,26 
                                                                                                                 

 

Iz Grafa 13.14 je razvidna porazdelitev števila učencev kontrolne skupine (K) po 

ocenah. Največ učencev kontrolne skupine – K1 in K2 (32) je pisalo nezadostno oceno, 

medtem ko odlične ocene ni dosegel nihče izmed učencev kontrolnih skupin (K1 in K2).  

 

 

Graf 8.18: Število učencev kontrolne skupine (K) po ocenah pri preverjanju trajnosti znanja 

 

Iz Grafa 13.15 je razviden indeks teţavnosti po nalogah. Največ točk so učenci kontrolne 

skupine dosegli pri drugi nalogi preverjanja trajnosti znanja, najmanj pa pri tretji. 
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Graf 8.19: Indeks teţavnosti po nalogah v kontrolni skupini (K) pri preverjanju trajnosti znanja 

 

Iz Tabele 13.9 je prav tako razvidno doseţeno skupno število točk posameznega učenca 

kontrolne skupine (K) pri preverjanju trajnosti znanja. V kontrolni skupini je največje 

število točk, 48 od 66 moţnih, dosegel učenec pod zaporednim številom pet. Povprečno 

doseţeno število točk učencev kontrolne skupine je bilo 1,26. 

 

 ANALIZA ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 8.11.3

Vsa raziskovalna vprašanja smo preverjali z metodo ANCOVA za neodivsne vzorce, saj 

nas je zanimal napredek eksperimentalne in kontrolne skupine med začetnim in končnim 

merjenjem.  

8.11.3.1 Analiza in interpretacija odgovora na prvo raziskovalno vprašanje  

RV1: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine? 

 

Ob navedenem raziskovalnem vprašanju nas zanima, ali se interes za glasbo učencev 

eksperimentalne skupine pri drugem merjenju poveča in ali bo interes učencev 

eksperimentalne skupine po izvajanju modela poučevanja glasbene vzgoje večji od 

interesa učencev kontrolne skupine.  
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V Tabeli 13.10 je podana opisna statistika trditev, vezanih na interes za glasbo pri obeh 

skupinah (eksperimentalna in kontrolna) v obeh merjenih časih (začetno in končno 

merjenje).  

 

Tabela 8.10: Opisna statistika interakcije časa merjenja in interesa za glasbo pri obeh skupinah 

Trditve - INTERES  Skupina N Nmiss M SEM 

T1_t1 Rad/-a obiskujem glasbeno šolo 

(odgovorijo tisti, ki obiskujejo glasbeno 

šolo).  

E 6 38 5,00 0,000 

K 9 31 4,33 0,236 

T1_t2  E 8 36 4,88 0,125 

K 9 31 4,44 0,242 

T2_t1 Ţelel/-a bi obiskovati glasbeno šolo 

(odgovorijo tisti, ki glasbene šole ne 

obiskujejo).  

E 38 6 2,82 0,203 

K 31 9 1,90 0,209 

T2_t2  E 36 8 4,17 0,141 

K 31 9 1,97 0,194 

T3_t1 Rad/-a obiskujem šolsko glasbeno 

interesno dejavnost (odgovorijo tisti, ki 

obiskujejo šolsko glasbeno interesno 

dejavnost).  

E 11 33 4,36 0,279 

K 14 26 3,50 0,374 

T3_t2  E 13 31 4,85 0,154 

K 11 29 3,64 0,364 

T4_t1 Ţelel/-a bi obiskovati šolsko 

glasbeno interesno dejavnost (odgovorijo 

tisti, ki ne obiskujejo šolske glasbene 

interesne dejavnosti).  

E 33 11 2,76 0,204 

K 27 13 2,22 0,274 

T4_t2  E 31 13 4,42 0,111 

K 30 10 1,70 0,160 

T5_t1 S svojimi starši redno obiskujem 

različne glasbene prireditve (koncert 

orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna 

predstava ipd.).  

E 44 0 2,66 0,200 

K 40 0 2,63 0,202 

T5_t2  E 44 0 4,16 0,108 

K 40 0 2,38 0,159 

T6_t1 S starši bi ţelel/-a bolj pogosto 

obiskovati različne glasbene prireditve.  

E 44 0 3,73 0,167 

K 40 0 3,23 0,231 

T6_t2  E 44 0 4,68 0,071 

K 40 0 3,15 0,210 

T10_t1 V okviru pouka glasbene vzgoje 

bi si ţelel/-a ogledati več različnih 

glasbenih prireditev.  

E 44 0 4,55 0,119 

K 40 0 3,25 0,167 

T10_t2  E 44 0 4,91 0,055 

K 40 0 3,10 0,182 

»se nadaljuje«
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Trditve - INTERES Skupina N Nmiss M SEM 

T11_t1 V okviru pouka glasbene vzgoje bi 

ţelel/-a več obiskov priznanih umetnikov 

(skladatelj, dirigent, operni pevec ipd.).  

E 44 0 4,30 0,147 

K 40 0 3,48 0,212 

T11_t2  E 44 0 4,86 0,070 

K 40 0 3,28 0,164 

T22_t1 Ţelel/-a bi več glasbenih dejavnosti 

tudi pri drugih učnih predmetih.  

E 44 0 3,98 0,158 

K 40 0 2,80 0,218 

T22_t2  E 44 0 4,82 0,067 

K 40 0 2,55 0,175 

T25_t1 Najraje poslušam zabavno glasbo.  E 44 0 4,25 0,156 

K 40 0 4,28 0,168 

T25_t2  E 44 0 2,52 0,196 

K 40 0 4,08 0,191 

T26_ t1 Ţelel/-a bi več šolskih glasbenih 

interesnih dejavnosti.  

E 44 0 2,93 0,185 

K 40 0 3,00 0,218 

T26_t2  E 44 0 4,25 0,131 

K 40 0 2,65 0,177 

T27_t1 Glasbo poslušam le, kadar mi je 

dolgčas.  

E 44 0 2,48 0,212 

K 40 0 2,15 0,204 

T27_t2  E 44 0 1,52 0,128 

K 40 0 2,48 0,221 

T31_t1 Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo.  E 44 0 3,86 0,188 

K 40 0 3,85 0,177 

T31_t2  E 44 0 4,64 0,108 

K 40 0 3,43 0,175 

 

Legenda: 

t1 – začetno merjenje 

t2 – končno merjenje 

Nmiss – manjkajoči 

M  –   aritmetična sredina 

SEM – standardna napaka ocene aritmetične sredine 

 

Pregled povprečnih vrednosti večine trditev (Graf 13.16) po izvajanju oblikovanega 

modela poučevanja glasbene vzgoje kaţe večji interes za glasbo pri učencih 

eksperimentalne skupine kot pri učencih kontrolne skupine.  
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Graf 8.20: Povprečne vrednosti trditev o interesu za glasbo pri obeh skupinah (E, K) v obeh 

merjenih časih (1, 2) 

 

Izjemi sta trditvi T25 »Najraje poslušam zabavno glasbo« in T27 »Glasbo poslušam le, 

kadar mi je dolgčas«, kjer se kaţe obraten rezultat – torej da imajo učenci kontrolne 

skupine po izvajanju modela poučevanja glasbene vzgoje večji interes (T25 – M=4,1; 

T27 – M=2,5) za glasbo kot učenci eksperimentalne skupine (T25 – M=2,5; T27 – 

M=1,5). Rezultati večjega interesa kontrolne skupine pri navedenih trditvah pa sočasno 

nakazujejo na niţjo stopnjo njihovega vrednotenja glasbe in stališč do nje kot pri učencih 

eksperimentalne skupine. Slednji ne poslušajo le zabavne glasbe, ampak imajo 

oblikovane vrednotne kategorije za poslušanje različnih glasbenih zvrsti, tudi tistih, ki jih 

poslušajo v šoli pri pouku glasbene vzgoje. Poleg navedenega učenci eksperimentalne 

skupine ne poslušajo glasbe le, kadar jim je dolgčas, učenci kontrolne skupine pa so se s 

to trditvijo bolj strinjali. 

 

Trditev T2 »Ţelel/-a bi obiskovati glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki glasbene šole ne 

obiskujejo)» je edina trditev, pri kateri se je interes obeh skupin povečal (eksperimentalna 

skupina iz M=2,9 na M=4,2, kontrolna skupina iz M=1,9 na M=2,0). 

 

Trditev T25 »Najraje poslušam zabavno glasbo« je edina trditev, pri kateri se je interes 

obeh skupin zmanjšal (eksperimentalna skupina iz M=4,3 na M=2,5, kontrolna skupina iz 

M=4,3 na M=4,1).  
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Ugotovimo lahko, da se je interes eksperimentalne skupine večinoma povečal (izjema sta 

dve omenjeni trditvi T25 in T27, pri katerih se je interes zmanjšal), medtem ko se je 

interes kontrolne skupine večinoma zmanjšal (izjema sta trditvi T2 in T27, pri katerih se 

je njihov interes povečal). 

 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo pridobili z rezultatom ANCOVE za 

neodvisne vzorce, pri čemer je bil za nas ključen rezultat interakcije časa merjenja 

(začetno in končno merjenje) z interesom obeh skupin. Pred tem smo vse trditve, s 

katerimi merimo interes učencev za glasbo, s faktorsko analizo zdruţili v eno odvisno 

spremenljivko/kovariablo – interes. Da bi preverili, ali je upoštevanje inicialnega stanja 

povzročilo spremembo povprečnih vrednosti končnega stanja, smo izračunali ANCOVO. 

Da zaključki ne bi bili pristranski, smo vrednosti kovariable – interes v inicialnem stanju 

–vključili v analizo. 

Povprečna ocena eksperimentalne skupine (preden smo vključili inicialno vrednost) je 

bila 0,81, povprečna ocena kontrolne skupine pa -0,90. Za relevantno primerjavo med 

obema skupinama je bilo potrebno povprečni vrednosti obeh skupin »prilagoditi« na isto 

vrednost (interes v inicialnem stanju) in primerjati prilagojena povprečja (Tabela, 13.11 

in Tabela 13.12).  

 

Tabela 8.11: Test medsebojnih efektov 

  

F  

 

p 

Interes v inicialnem stanju  10,112 0,002 

skupina 159,241 0,000 

 

Rezultat kaţe, da obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in 

interesom za glasbo. Ob upoštevanju inicialnega stanja ugotavljamo, da je prišlo do 

statistično značilne spremembe interesa po izvajanju modela poučevanja glasbene vzgoje 

pri obeh skupinah (p=0,00, p<0,05).  
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Tabela 8.12: Prilagojene povprečne vrednosti odvisne spremenljivke – interes v končnem stanju 

pri obeh skupinah 

 

Skupina 

Prilagojene 

povprečne vrednosti  

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Eksperimentalna 0,728
a
 0,079 0,571 0,884 

Kontrolna -0,800
a
 0,083 -0,965 -0,636 

 

Upoštevanje kovariable je povzročilo, da je prilagojeno povprečje eksperimentalne 

skupine (M=0,728) manjše od izhodiščnega povprečja (M=0,814), prilagojeno povprečje 

kontrolne skupine (M=-0,800) pa je večje od izhodiščnega povprečja (M= -0,896). 

Rezultati kaţejo, da sta eksperimentalna in kontrolna skupina statistično različni (p=0,00, 

p<0,05) in da ima eksperimentalna skupina večji interes (M=0,728) kot kontrolna skupina 

(M= -0,800).  

 

Na podlagi navedenega lahko na prvo raziskovalno vprašanje odgovorimo, da imajo 

učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene 

vzgoje večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine. 

 

Hipotezo H1, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot 

učenci kontrolne skupine, lahko potrdimo.  

 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje in potrjeno prvo raziskovalno hipotezo lahko 

podkrepimo z ugotovitvami in stališči avtorjev (Oblak, 1991; Oblak, 1997; Borota, idr., 

2006; Rotar Pance, 2006/a), da se kakovostno glasbeno poučevanje in učenje ne more 

uspešno odvijati brez interesov za glasbene dejavnosti in glasbene vsebine. Vezni člen 

med obema komponentama učenčeve zainteresiranosti so njihova prijetna glasbena 

doţivetja. Če se ta večkrat ponovijo, se bodo v njih prebudili interesi za nove glasbene 

vsebine. Učenci imajo na podlagi svojih preteklih izkušenj v druţinskem in vrstniškem 

okolju ter preteklih glasbenih izkušenj različno razvite interese za glasbo. Učitelji morajo 

tako najprej ugotoviti, kakšen je razredni spekter interesov. Ko pri svojih učencih 

prepoznajo ţe obstoječe interese za glasbene dejavnosti in njene vsebine, jih morajo 

premišljeno vključiti v glasbeni pouk in jih razširjati ter na tej osnovi vzgajati nove 

interese (Rotar Pance, 2006/a). Učenec si bo lahko na osnovi primerno načrtovanih 
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glasbenih dejavnosti, ki spodbudno vplivajo na njegov interes, glasbeno ustvarjalnost in 

aktivnost, nadalje razvijal svoje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja (Oblak, 1991; 

Oblak, 1997; Borota, idr., 2006).  

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da so imeli učenci eksperimentalne skupine po 

zaključenem izvajanju kulturno-umetniškega projekta ob srečanjih in osebnem stiku z 

glasbeniki določenega glasbenega področja in ob obisku kulturno-umetniških ustanov 

večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine. Osnovni namen kulturno-

umetnostne vzgoje je pri posamezniku vzbuditi interes in ţeljo po sodelovanju v 

kulturnem in umetniškem izraţanju, in sicer tako v smislu lastnega ustvarjanja kot 

uţivanja v umetniškem izraţanju drugih (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2011). Navedeni 

namen smo v okviru kulturno-umetniškega izvajanja kulturno-umetniškega projekta pri 

učencih eksperimentalne skupine uresničili.  

 

8.11.3.2 Analiza in interpretacija odgovora na drugo raziskovalno vprašanje  

RV2: Ali bo pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen kot pri učencih kontrolne 

skupine? 

 

Ob navedenem raziskovalnem vprašanju nas zanima, ali se bo priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri učencih eksperimentalne skupine pri drugem merjenju povečala in ali 

bo priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih eksperimentalne skupine večja kot 

pri učencih kontrolne skupine.  

 

V Tabeli 13.13 je prikazana opisna statistika trditev, vezanih na priljubljenost predmeta 

glasbena vzgoja pri obeh skupinah v obeh merjenjih časih (začetno in končno merjenje). 
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Tabela 8.13: Opisna statistika interakcije časa merjenja in priljubljenosti predmeta glasbena 

vzgoja pri obeh skupinah 

Trditve - PRILJUBLJENOST Skupina N Nmiss M SEM 

T7_t1 Pri urah glasbene vzgoje mi je 

lepo. 

E 44 0 4,52 ,115 

K 39 1 3,67 ,185 

T7_t2 E 44 0 4,93 ,038 

K 40 0 3,05 ,164 

T8_t1 Ţelel/-a bi več ur glasbene 

vzgoje. 

E 44 0 3,50 ,170 

K 40 0 3,10 ,214 

T8_t2 E 44 0 4,73 ,075 

K 40 0 2,40 ,171 

T9_t1 Glasbena vzgoja je moj 

priljubljen predmet. 

E 44 0 3,39 ,185 

K 40 0 2,90 ,217 

T9_t2 E 44 0 4,57 ,076 

K 40 0 2,63 ,185 

T17_t1 Pri predmetu glasbena vzgoja 

rad/-a prepevam. 

E 44 0 4,07 ,191 

K 40 0 4,18 ,189 

T17_t2 E 44 0 4,80 ,070 

K 40 0 3,85 ,174 

T18_t1 Pri predmetu glasbena vzgoja 

rad/-a igram na Orffove ali druge 

inštrumente. 

E 44 0 3,86 ,199 

K 40 0 3,35 ,222 

T18_t2 E 44 0 4,70 ,095 

K 40 0 2,80 ,203 

T19_t1 Pri predmetu glasbena vzgoja 

rad/-a poslušam glasbo. 

E 44 0 4,55 ,128 

K 40 0 4,18 ,164 

T19_t2 E 44 0 4,91 ,055 

K 40 0 3,88 ,140 

T34_t1 Ţelel/-a bi več ur petja pri 

pouku glasbene vzgoje. 

E 44 0 3,64 ,193 

K 40 0 3,58 ,205 

T34_t2 E 44 0 4,70 ,077 

K 40 0 3,48 ,196 

 

 

Pregled povprečnih vrednosti skupin vseh trditev (Graf 13.17) kaţe po izvajanju 

oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje večjo priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja pri učencih eksperimentalne skupine kot pri učencih kontrolne.  
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Graf 8.21: Povprečne vrednosti trditev o priljubljenosti glasbene vzgoje pri obeh skupinah (E, K) 

v obeh merjenih časih (1, 2) 

 

Z vidika ravni skupine se je priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih 

eksperimentalne skupine v vseh primerih trditev prav tako povečala, medtem ko se je 

priljubljenost pri učencih kontrolne skupine v vseh primerih trditev zmanjšala. 

 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo pridobili z rezultatom ANCOVE za 

neodvisne vzorce, pri čemer je bil za nas ključen rezultat interakcije časa merjenja s 

priljubljenostjo predmeta glasbena vzgoja.  

 

Povprečna ocena eksperimentalne skupine (preden smo vključili inicialno vrednost) je 

bila  0,76, povprečna ocena kontrolne skupine pa -0,84. Za relevantno primerjavo med 

obema skupinama smo povprečni vrednosti obeh skupin prilagodili na isto vrednost 

(priljubljenost v inicialnem stanju) in primerjali prilagojena povprečja (Tabela, 13.14 in 

Tabela 13.15).  
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Tabela 8.14: Test medsebojnih efektov 

  

F  

 

p 

priljubljenost v inicialnem stanju  39,081 0,000 

skupina 154,180 0,000 

 

Rezultat kaţe, da obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in 

priljubljenostjo predmeta glasbena vzgoja. Ob upoštevanju inicialnega stanja 

ugotavljamo, da je po izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pri 

obeh skupinah prišlo do statistično značilne spremembe priljubljenosti predmeta 

glasbena vzgoja (p=0,00, p<0,05). 

 

Tabela 8.15: Prilagojene povprečne vrednosti odvisne spremenljivke – priljubljenost v končnem 

stanju po skupinah 

 

Skupina 

Prilagojene 

povprečne vrednosti 

Standardna  

napaka 

95% interva zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Eksperimentalna 0,674
a
 0,077 0,521 0,827 

Kontrolna -0,742
a
 0,082 -0,905 -0,579 

 

Upoštevanje kovariable je povzročilo, da je prilagojeno povprečje eksperimentalne 

skupine (M=0,674) manjše od izhodiščnega povprečja (M=0,757), prilagojeno povprečje 

kontrolne skupine (M= -0,742) pa je večje od izhodiščnega povprečja (M= -0,836). 

Rezultati kaţejo, da sta eksperimentalna in kontrolna skupina statistično različni (p=0,00, 

p<0,05) in da kaţe eksperimentalna skupina večjo priljubljenost predmeta glasbena 

vzgoja (M=0,757) v primerjavi s kontrolno skupino (M= -0,742).  

 

Na podlagi navedenih ugotovitev lahko odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje, da 

je predmet glasbena vzgoja po izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene 

vzgoje pri učencih eksperimentalne skupine bolj priljubljen kot pri učencih kontrolne 

skupine.  

 

Hipotezo H2, v kateri predpostavljamo, da bo pri učencih eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen 

kot pri učencih kontrolne skupine, lahko potrdimo.  
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Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje in drugo potrjeno raziskovalno hipotezo lahko 

podkrepimo z raziskavo Cergola (2003), ki dokazuje, da je predmet glasbena vzgoja 

pogosto pri učencih med nepriljubljenimi predmeti, kar je nedvomno pogojeno z 

učiteljevimi stališči in odnosom do glasbene vzgoje ter s kakovostjo njegovega 

glasbenega poučevanja. Učitelj lahko s svojim zgledom in ţarom pritegne učence in jim 

vzbudi zanimanje za različne glasbene dejavnosti ter v primernem kontekstu omogoči 

pozitivno doţivljanje kakovostnih glasbenih del (Rotar Pance, 2006/a). Poleg osebne 

pozitivne naravnanosti do predmeta glasbena vzgoja pa je pomembna tudi kreativnost, 

samoinicitativnost, iznajdljivost razrednega učitelja, da v pouk glasbene vzgoje vključuje 

ustrezne glasbene metode in oblike dela ter nove glasbenopedagoške pristope poučevanja. 

Ob pomembnosti učiteljeve vloge v razredu izpostavljamo tudi pomembno vlogo staršev 

in njihovo pozitivno naravnanost glede skupnega glasbenega udejstvovanja s svojim 

otrokom ter izmenjavanja izkušenj, mnenj in doţivljanj. Na ta način pomembno 

prispevajo k razvoju otrokovega interesa za glasbo (Cuttieta, 2001). 

 

V okviru kvalitativne in kvantitativne raziskave z učenci smo uvajali v klasičen pouk 

glasbene vzgoje dodano vrednost kakovostnih segmentov kulturno-umetnostne vzgoje pri 

čemer so strokovnjaki z različnih glasbenih področij in stik s kulturno-umetniškimi 

ustanovami vplivali na večjo priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih 

eksperimentalne skupine v primerjavi z učenci kontrolne skupine, ki tovrstnega 

glasbenega pouka niso bili deleţni.   

8.11.3.3 Analiza in interpretacija odgovora na tretje raziskovalno vprašanje  

RV3: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje boljše glasbeno znanje kot učenci kontrolne skupine? 

 

Ob navedenem raziskovalnem vprašanju nas zanima, ali se glasbeno znanje učencev 

eksperimentalne skupine pri drugem merjenju poveča in ali bo glasbeno znanje učencev 

eksperimentalne skupine boljše kot pri učencih kontrolne skupine.  

 

Pregled povprečnih vrednosti (Graf 13.18) kaţe, da se je glasbeno znanje učencev 

eksperimentalne skupine pri drugem testiranju izboljšalo (iz povprečne ocene 3,0 na 
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povprečno oceno 4,6). Glasbeno znanje učencev kontrolne skupine pa se je pri drugem 

testiranju poslabšalo (iz povprečne ocene 1,7 na povprečno oceno 1,4). 

 

 

Graf 8.22: Povprečne vrednosti ocen preverjanja znanja pri obeh skupinah (E, K) v obeh merjenih 

časih (1, 2) 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev eksperimentalne skupine po izvajanju 

modela poučevanja glasbene vzgoje je 4,6, pri kontrolni skupini pa 1,4. Ob pregledu 

povprečnih ocen preverjanja znanja ne glede na skupino, ampak le glede na prvo in drugo 

testiranje, ugotavljamo, da so učenci napredovali (v povprečju za 0,658 ocene, p=0,000), 

in sicer iz povprečne ocene 2,4 (zadostno) na povprečno oceno 3,0 (dobro). 

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili z rezultatom ANCOVE za 

neodvisne vzorce, pri čemer je bil najpomembnejši rezultat interakcije časa merjenja z 

glasbenim znanjem. Da bi preverili ali je upoštevanje inicialnega stanja povzročilo, da se 

bodo povprečne vrednosti končnega stanja spremenile smo izračunali analizo kovariance. 

Vrednosti sospremenljivke: znanje v inicialnem stanju smo vključili v analizo, da ne bi 

bili zaključki pristranski. 

 

Povprečna vrednost eksperimentalne skupine (preden smo vključili inicialno vrednost) je 

bila 4,62, povprečna vrednost kontrolne skupine pa 1,38. Za relevantno primerjavo med 

obema skupinama, smo povprečni vrednosti obeh skupin prilagodili na isto vrednost 
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(ocena znanja v inicialnem stanju) in primerjali prilagojena povprečja (Tabela, 13.16 in 

Tabela 13.17). 

 

Tabela 8.16: Test medsebojnih efektov  

 F p 

Ocena znanja v inicialnem stanju 30,238 0,000 

Skupina 329,559 0,000 

 

Rezultat kaţe, da obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in 

priljubljenostjo predmeta glasbena vzgoja. Ob upoštevanju inicialnega stanja 

ugotavljamo, da je prišlo do statistično značilne spremembe znanja pri predmetu 

glasbena vzgoja po izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pri obeh 

skupinah (p=0,00, p<0,05). 

 

 
Tabela 8.17: Prilagojene povprečne vrednosti odvisne spremenljivke – ocena znanja v končnem 

stanju po skupinah 

 

Skupina 

Prilagojene 

povprečne vrednosti 

Standardna  

napaka 

95% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Eksperimentalna 4,420
a
 0,099 4,223 4,617 

Kontrolna 1,614
a
 0,105 1,405 1,822 

 

 

Upoštevanje kovariable je povzročilo, da je prilagojeno povprečje eksperimentalne 

skupine (M=4,420) manjše od izhodiščnega povprečja (M=0,4,63), prilagojeno povprečje 

kontrolne skupine (M=1,614) pa je večje od izhodiščnega povprečja (M=1,385). 

 

Rezultati kaţejo, da sta eksperimentalna in kontrolna skupina statistično različni (p=0,00, 

p<0,05) in da ima eksperimentalna skupina boljše glasbeno znanje (M=4,420) kot 

kontrolna skupina (M=1,614). 

 

Na podlagi navedenih rezultatov lahko na tretje raziskovalno vprašanje odgovorimo, da 

imajo učenci eksperimentalne skupine po izvajanju modela poučevanja glasbene vzgoje 

boljše glasbeno znanje kot učenci kontrolne skupine. 
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Hipotezo H3, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje pri predmetu 

glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine, lahko potrdimo.   

 

V skladu z odgovorom na tretje raziskovalno vprašanje in potrjeno trejo raziskovalno 

hipotezo navajamo stališča in ugotovitve slovenskih in tujih avtorjev (Gardner, 1995; 

Shapiro, 1998; Sicherl Kafol, 2001; Denac, 2002), da pomanjkanje kakovostnih glasbenih 

dejavnosti, vsebin, izkušenj in moţnosti glasbenega udejstvovanja učenca lahko zavira 

njegov glasbeni in intelektualni razvoj. Z vidika kakovosti je potrebno neprestano 

izboljševanje pouka glasbene vzgoje in v tem kontekstu vzgojno-izobraţevalnega procesa 

kot celote (prav tam). V prvi vrsti je učitelj tisti, ki s svojim pozitivnim zgledom in 

odnosom do glasbene vzgoje in z ustreznimi strokovno-didaktičnimi kompetencami skrbi 

za učenčev celostni razvoj in mu skozi kakovostno poučevanje glasbene vzgoje omogoča 

usvajanje novih glasbenih znanj in razvoj njegovih glasbenih sposobnosti in spretnosti 

(Slosar, 1995/a; Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 2015). Ugotovitve raziskave B. 

Oblak (1987) kaţejo na pomembnost ustreznih strokovno-didaktičnih kompetenc 

učiteljev za uresničevanje ustvarjalnih glasbenih metod in novih pristopov poučevanja, 

saj imajo ti pozitivni vpliv na glasbene doseţke učencev. Izsledki naše raziskave so 

pokazali, da so anketirani razredni učitelji mnenja, da pri pouku glasbene vzgoje svojim 

učencem omogočajo pridobivanje glasbenega znanja in da jih lahko naučijo spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih. Z učenci si tudi izmenjujejo mnenja in doţivetja. 

Učitelj mora med drugim poskrbeti, da se bo učenec dejavno in intenzivno vključil v 

proces poučevanja in ustvarjalnega učenja (Kubale, 2003).  

 

Anketirani razredni učitelji v naši raziskavi prav tako zagovarjajo stališče, da lahko 

učenci z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah ali ob vključevanju segmentov 

kulturno-umetnostne vzgoje v pouk glasbene vzgoje pridobijo nove glasbene izkušnje in 

znanja. Mnogi učitelji se kljub svoji neizkušenosti pri vključevanju kulturno-umetnostnih 

elementov v okvir glasbenega pouka in slabšemu znanju tesno povezujejo s kulturno-

umetniškimi ustanovami in glasbenimi strokovnjaki, saj se zavedajo pomena in dodane 

vrednosti tovrstnega sodelovanja za celostni razvoj učencev (Kulturno-umetnostna 

vzgoja, 2011). Izsledki naše raziskave z učenci torej dokazujejo, da oblikovani model 
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poučevanja glasbene vzgoje z vključevanjem strokovnjakov z različnih glasbenih 

področij v glasbeni pouk vpliva na boljše glasbeno znanje pri učencih eksperimentalne 

skupine kot pri učencih kontrolne, katerih glasbeno znanje se je zaradi pomanjkanja 

tovrstnega kakovostnega glasbenega poučevanja izkazalo za izrazito slabše.   

8.11.3.4 Analiza in interpretacija odgovora na četrto raziskovalno vprašanje  

RV4: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju obliovanega modela 

poučevanja glasbene pozitivnejša stališča, vrednote in odnos do predmeta glasbene 

vzgoje kot učenci kontrolne skupine? 

 

Pri navedenem raziskovalnem vprašanju nas zanima, ali so stališča in odnos učencev 

eksperimentalne skupine do glasbene vzgoje ter njihovo vrednotenje glasbe pri drugem 

merjenju pozitivnejša in ali so pozitivnejša v primerjavi s stališči in vrednotami učencev 

kontrolne skupine.  

 

V Tabeli 13.18 je prikazana opisna statistika trditev, vezanih na stališča in odnos do 

glasbene vzgoje in njeno vrednotenje pri obeh skupinah v obeh merjenih časih (začetno in 

končno merjenje). 

Tabela 8.18: Opisna statistika interakcije časa merjenja ter stališč, vrednot in odnosa do glasbene 

vzgoje pri obeh skupinah 

Trditve – STALIŠČA, VREDNOTE Skupina N Nmiss M SEM 

T12_t1 Glasbene dejavnosti pozitivno vplivajo 

na mojo učno uspešnost pri drugih predmetih. 

E 44 0 3,25 ,153 

K 40 0 3,68 ,169 

T12_t2 

  

E 44 0 4,55 ,089 

K 40 0 3,13 ,172 

T13_t1 Doma poslušam glasbo skupaj s starši. E 44 0 3,30 ,191 

K 40 0 3,85 ,198 

T13_t2 

  

E 44 0 4,32 ,091 

K 40 0 3,38 ,202 

T14_t1 Doma poslušam podobno glasbo kot v 

šoli. 

E 44 0 2,02 ,164 

K 40 0 1,80 ,165 

T14_t2 

  

E 44 0 3,86 ,132 

K 40 0 1,93 ,145 

»se nadaljuje« 
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Trditve – STALIŠČA, VREDNOTE Skupina N Nmiss M SEM 

T15_t1 Doma prepevam skupaj s starši. E 44 0 2,61 ,201 

K 40 0 2,13 ,169 

T15_t2 

  

E 44 0 4,00 ,134 

K 40 0 2,33 ,194 

T16_t1 Poznam ljudske pesmi svojega kraja. E 44 0 3,30 ,168 

K 40 0 3,25 ,189 

T16_t2 

  

E 44 0 4,84 ,065 

K 40 0 2,55 ,168 

T20_t1 Menim, da se pri predmetu glasbena 

vzgoja veliko naučim. 

E 44 0 3,98 ,124 

K 40 0 3,70 ,169 

T20_t2 

  

E 44 0 4,80 ,062 

K 40 0 3,10 ,147 

T21_t1 Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, 

pozitivno vpliva na mojo priljubljenost do 

predmeta glasbena vzgoja. 

E 44 0 3,55 ,179 

K 40 0 3,55 ,182 

T21_t2 

  

E 44 0 4,64 ,087 

K 40 0 3,18 ,175 

T23_t1 Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, 

pozitivno vpliva na moj interes za glasbo. 

E 44 0 3,05 ,181 

K 40 0 2,80 ,209 

T23_t2 

  

E 44 0 4,73 ,075 

K 40 0 2,35 ,177 

T24_t1 V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko 

naučim spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do 

drugih. 

E 44 0 3,30 ,224 

K 40 0 3,55 ,193 

T24_t2 

  

E 44 0 4,77 ,072 

K 40 0 3,25 ,174 

T28_t1 Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri. E 44 0 4,25 ,142 

K 40 0 3,55 ,209 

T28_t2 

  

E 44 0 4,73 ,075 

K 40 0 3,73 ,199 

T29_t1 Poslušanje glasbe me spravi v dobro 

voljo. 

E 44 0 4,50 ,105 

K 40 0 4,15 ,188 

T29_t2 

  

E 44 0 4,86 ,052 

K 40 0 3,80 ,180 

T30_t1 Z obiskovanjem glasbenih prireditev 

lahko pridobim nova glasbena znanja. 

E 44 0 3,84 ,121 

K 40 0 3,88 ,203 

T30_t2 

  

E 44 0 4,91 ,044 

K 40 0 3,38 ,205 

T32_t1 O glasbi si s starši izmenjujemo svoja 

mnenja in doţivetja. 

E 44 0 2,82 ,201 

K 40 0 3,35 ,191 

»se nadaljuje« 
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Trditve – STALIŠČA, VREDNOTE Skupina N Nmiss M SEM 

T32_t2 

  

E 44 0 4,43 ,114 

K 40 0 2,93 ,194 

T33_t1 Poslušam vse zvrsti glasbe. E 44 0 2,95 ,208 

K 40 0 2,93 ,222 

T33_t2 

  

E 44 0 3,95 ,189 

K 40 0 2,70 ,187 

T35_t1 Skupaj s starši izbiram glasbo, ki 

bi jo rad poslušal. 

E 44 0 2,95 ,200 

K 40 0 2,58 ,223 

T35_t2 

  

E 44 0 4,45 ,089 

K 40 0 2,70 ,212 

 

Pregled povprečnih vrednosti (Graf 13.19) pri vseh trditvah kaţe, da učenci 

eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje 

višje vrednotijo glasbeno vzgojo in imajo pozitivnejša stališča do nje kot učenci 

kontrolne skupine.  

 

Graf 8.23: Povprečne vrednosti trditev o stališčih do glasbene vzgoje in njenem vrednotenju pri 

obeh skupinah (E, K) v obeh merjenih časih (1,2) 

 

Na ravni skupine se je vrednotenje glasbene vzgoje in stališča učencev eksperimentalne 

skupine do nje v vseh primerih trditev izboljšala, medtem ko so se pri učencih kontrolne 

skupine večinoma poslabšala.   
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Izjeme so tri trditve, in sicer T14 »Ţelel/-a bi obiskovati šolsko glasbeno interesno 

dejavnost«, T15 »S svojimi starši redno obiskujem različne glasbene prireditve» in T35 

»Skupaj s starši izbiram glasbo, ki bi jo rad poslušal«, pri katerih so se stališča in 

vrednotnje učencev obeh skupin izboljšala oziroma so v primerjavi z začetnim merjenjem 

na višji stopnji. 

 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje smo pridobili z rezultatom ANCOVE za 

neodvisne vzorce, pri čemer je bil za nas ključen rezultat interakcije časa merjenja s 

stališči do glasbene vzgoje in njem vrednotenjem pi obeh skupinah. Vrednosti so 

spremenljivke: stališča v inicialnem stanju smo vključili v analizo, da zaključki ne bi bili 

pristranski. 

 

Povprečna vrednost eksperimentalne skupine (preden smo vključili inicialno vrednost) je 

bila 0,81. Povprečna vrednost druge skupine (kontrolna) pa -0,89. Da bi dobili relevantno 

primerjavo med obema skupinama, moramo povprečni vrednosti obeh skupin 

»prilagoditi« na isto vrednost (stališča v inicialnem stanju) in primerjati prilagojena 

povprečja (Tabela 13.19 in Tabela 13.20).  

 

Tabela 8.19: Test medsebojnih efektov  

  

F  

 

p 

Stališča v inicialnem 

stanju 
23,498 0,000 

Skupina 279,263 0,000 

 

Rezultat kaţe, da obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in stališči 

do glasbene vzgoje. Ob upoštevanju inicialnega stanja ugotavljamo, da je do statistično 

značilne spremembe stališč in vrednotenja po izvajanju oblikovanega modela poučevanja 

glasbene vzgoje prišlo pri obeh skupinah (p=0,00, p<0,05). 
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Tabela 8.20: Prilagojene povprečne vrednosti odvisne spremenljivke – stališča v končnem stanju 

po skupinah 

 

Skupina 

Prilagojene 

povprečne vrednosti 

Standardna 

napaka 

95% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Eksperimentalna 0,800
a
 0,069 0,662 0,938 

Kontrolna -0,880
a
 0,073 -1,025 -0,736 

 

Upoštevanje kovariable je povzročilo, da je prilagojeno povprečje eksperimentalne 

skupine (M=0,800) manjše od izhodiščnega povprečja (M=0,812), prilagojeno povprečje 

kontrolne skupine (M= -0,880) pa večje od izhodiščnega povprečja (M= -0,893). 

 

Rezultati kaţejo, da sta eksperimentalna in kontrolna skupina statistično različni (p=0,00, 

p<0,05) in da ima eksperimentalna skupina boljše rezultate (pozitivnejša stališča, 

vrednote in odnos do glasbene vzgoje) (M=0,812) v primerjavi s kontrolno skupino (M= -

0,880). 

 

Na podlagi navedenih rezultatov lahko na četrto raziskovalno vprašanje odgovorimo, da 

imajo učenci eksperimentalne skupine po izvajanju modela poučevanja glasbene vzgoje 

pozitivnejša stališča in odnos do glasbene vzgoje ter jo višje vrednotijo kot učenci 

kontrolne skupine. 

 

Hipotezo H4, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča in odnos 

do glasbene vzgoje in jo bodo vrednotili višje kot učenci kontrolne skupine, lahko 

potrdimo.  

 

V skladu z odgovorom na četrto raziskovalno vprašanje in potrjeno četrto raziskovalno 

hipotezo kot zlasti pomembnega izpostavljamo pomen pozitivne naravnanosti staršev do 

glasbene vzgoje kot pomembnega predmetnega področja (Lyon, 2008; McPherson, 2008) 

in šele nato pomen pozitivnega odnosa učiteljev do njihovega glasbenega vzgojno-

izobraţevalnega dela (Oblak, 1987). Kot pri drugih področjih otrokovega razvoja je 

domače okolje ključnega pomena za otrokov zgodnji glasbeni razvoj (Asmus, 1985; 

Brand, 1986). Otroci namreč ţe v začetni razvojni fazi oblikujejo stališča, prepričanja in 
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pričakovanja o svojem potencialu za glasbeno učenje, ki se v njih vzbudi preko 

interakcije s starši (McPherson in Davidson, 2006). Pozitivna stališča staršev do glasbene 

vzgoje se zrcalijo na njihovem otroku in predstavljajo pomemben dejavnik za njegov 

glasbeni napredek in njegovo vrednotenje glasbe kot pomembnega predmetnega področja 

(McPherson, 2008). Starši igrajo torej ključno vlogo za otrokov uspeh na vseh področjih 

njihovega učenja, pri čemer to še posebej velja v glasbi, saj je ta predmet, ki vključuje 

visoke in zahtevne norme (McPherson in Zimmerman, 2002). Poleg vloge staršev, ki je 

najbolj pomembna, poudarjamo tudi vlogo razrednih učiteljev in njihov pozitiven odnos 

do glasbene vzgoje (Oblak, 1987; Jaušovec, 1986), saj ti preko lastnih stališč in 

vrednotenja glasbe kot model vplivajo in sooblikujejo motivacijsko naravnanost svojih 

učencev (Rotar Pance, 2006/a).  

 

Izsledki naše kvantitativne raziskave med razrednimi učitelji so pokazali, da imajo ti 

pozitivno naravnana stališča in odnos do glasbene vzgoje, na podlagi česar lahko 

sklepamo, da svojim učencem pri predmetu glasbena vzgoja predstavljajo vzor. Hkrati so 

ozaveščeni o pomenu vključevanja kulturno-umetnostne vzgoje za bolj kakovosten pouk 

glasbene vzgoje, vendar navedenega pri svojem glasbenem poučevanju ne izvajajo. 

Odgovori razrednih učiteljev potrjujejo našo predpostavko, da so učenci v okviru pouka 

glasbene vzgoje premalo v stiku z umetniki različnih glasbenih področij in s kulturno-

umetniškimi ustanovami (Robinson, 1999; Sharp in Le Métais, 2000; Hrţenjak, 2004; 

Bamford; 2006; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). V zvezi s tem 

lahko zaključimo, da so imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju kulturno-

umetniškega projekta boljša stališča in odnos do glasbene vzgoje kot učenci kontrolne 

skupine, saj so bili deleţni poučevanja s strani glasbenih strokovnjakov, pri čemer so ti 

glasbene dejavnosti, metode in vsebine prilagajali glede na spekter interesov učencev in 

njihove motiviranosti za različne glasbene aktivnosti. Učenci kontrolne skupine so v 

nasprotju z eksperimentalno skupino ob zaključku šolskega leta niţje vrednotili glasbeno 

vzgojo in imeli slabša stališča in odnos do nje kot učenci eksperimentalne skupine, saj v 

tovrstne glasbene dejavnosti in vsebine niso bili vključeni, ampak so bili deleţni le 

klasičnega glasbenega pouka.   
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9 POVZETEK UGOTOVITEV PRVEGA IN DRUGEGA DELA RAZISKAVE 

Empirični del disertacije vključuje kvantitativno raziskavo ter kombinacijo kvalitativne in 

kvantitativne raziskave na treh vzorcih, in sicer med starši, razrednimi učitelji in učenci. 

V prvem delu raziskave smo preučili dejansko stanje v Sloveniji glede ozaveščenosti 

razrednih učiteljev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole ter 

ozaveščenosti staršev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok.  

 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli na vzorcu 234 razrednih učiteljev in 367 staršev iz 

40 naključno izbranih devetletnih osnovnih šol v Sloveniji.  

 

V okviru kvantitativne raziskave so nas zanimale razlike v glasbeni ozaveščenosti 

razrednih učiteljev glede na starost, izobrazbo, delovno dobo, šolski okoliš in glasbeno 

izobrazbo. Ugotavljali smo tudi, s katerimi glasbenimi metodami in učnimi oblikami 

razredni učitelji uresničujejo cilje glasbene vzgoje, kako pogosto glasbeno vzgojo v 

četrtem razredu namesto učitelja razrednega pouka poučuje predmetni učitelj za glasbo in 

kako pogosto razredni učitelji obiskujejo kulturno-umetniške prireditve. Poleg 

navedenega smo v prvem delu kvantitativne raziskave ugotavljali razlike v glasbeni 

ozaveščenosti staršev glede na starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo ter glede na to, 

kako pogosto starši s svojimi otroki obiskujejo kulturno-umetniške prireditve.  

 

Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 21.0. Izvedli smo osnovno 

statistično obdelavo podatkov. Merske karakteristike obeh merskih instrumentov 

(anketnih vprašalnikov) smo preizkusili z izračunom koeficienta Cronbach alfa in 

faktorsko analizo. Izvedli smo faktorsko analizo odvisnih spremenljivk anketnega 

vprašalnika za razredne učitelje in starše, s čimer smo ugotavljali konstruktno veljavnost 

lestvice. Pri tem so statistični izračuni koeficienta zanesljivosti in deleţa prvega faktorja 

pokazali zelo visoko stopnjo notranje konsistentnosti in veljavnosti obeh anketnih 

vprašalnikov. Z analizo rezultatov anketnega vprašalnika za razredne učitelje smo 

ugotavljali statistično pomembne razlike s t-preizkusom in enosmerno analizo variance 

(ANOVA). Pri tem smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne razlike v njihovi 

glasbeni ozaveščenosti glede na starost, izobrazbo, delovno dobo, šolski okoliš in 
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glasbeno izobrazbo. V kvantitativni raziskavi med starši smo statistično pomembne 

razlike njihove glasbene ozaveščenosti glede na starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo 

ugotavljali z enosmerno analizo variance (ANOVA).  

 

Na podlagi rezultatov ocenjevanja trditev iz anketnega vprašalnika in rezultatov faktorske 

analize izbranih podatkov pri razrednih učiteljih ugotavljamo, da imajo ti pozitivno 

izoblikovana stališča in odnos do glasbene vzgoje in jo visoko vrednotijo, s tem pa 

posledično svojim učencem predstavljajo dober učni model. Obenem se zavedajo 

pomembnosti vključevanja kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraţevalni proces, 

saj ta učencem predstavlja dodano vrednost in višjo intenziteto glasbenega učenja in 

oblikovanja vrednostnega sistema pri glasbeni vzgoji. Odgovori razrednih učiteljev 

potrjujejo naše predpostavke, da so učenci v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v 

stiku s priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. Izsledki nekaterih 

mednarodnih in slovenskih raziskav (Robinson, 1999; Sharp in Le Métais, 2000; 

Hrţenjak, 2004; Bamford, 2006; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010) 

prav tako nakazujejo na pomanjkanje interakcije med izobraţevalnimi in kulturno-

umetniškimi ustanovami, pri čemer bi sodelovanje pomenilo vključevanje glasbenih 

strokovnjakov v pouk na podlagi uradnih šolskih programov in ne le v obliki glasbenih 

seminarjev in delavnic (Sicherl Kafol, 2015). 

 

V nadaljevanju ugotavljamo, da imajo razredni učitelji interes za različne glasbene 

dejavnosti, kar njihovim učencem predstavlja dober učni model. S tem se lahko pri 

učencih v okviru glasbenega pouka posledično zvišata motivacija in interes za različne 

glasbene dejavnosti (izvajanje, poslušanje in ustvarjanje glasbe). Skozi njih lahko 

razredni učitelji spodbujajo celostni, procesno-razvojni in učno-ciljni vidik (Sicherl 

Kafol, 2015) na čustveno-motivacijskem in socialnem (afektivnem), telesno-gibalnem 

(psihomotoričnem) in spoznavnem (kognitivnem) področju otrokovega razvoja. 

Navedeno ugotovitev zagovarjajo tudi številne druge raziskave (Motte-Haber, 1990; 

Mitchel, 1992; Oblak, 1995; Woolfolk, 2002; Rotar Pance, 2006/a; Lešnik, 2009). 

Izsledki kvantitativne raziskave med razrednimi učitelji kaţejo, da je njihov interes za 

glasbo na visoki ravni, saj so radi v pogostem stiku z glasbo in pri poučevanju glasbene 

vzgoje ter v vsakdanjem ţivljenju z veseljem udejanjajo različne glasbene dejavnosti.  
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Ugotavljamo, da so razredni učitelji ozaveščeni o pomembnosti ustreznega in 

sistematičnega načrtovanja pouka glasbene vzgoje za uspešno realizacijo splošnih in 

operativnih glasbenih ciljev in vsebin. Na podlagi njihovega ocenjevanja trditev 

ugotavljamo, da kljub odprtosti za timsko in sodelovalno delo v povprečju redko 

sodelujejo s predmetnim učiteljem za glasbo, kar navajamo kot problematiko in obenem 

poudarjamo, da je za nadaljnje kakovostno načrtovanje glasbenega pouka pomembno 

timsko sodelovanje. Z vidika kakovosti načrtovanja glasbenega pouka je namreč 

pomemben dinamičen odnos in medsebojno sodelovanje (Moţina, 2010). 

 

Rezultati so pokazali, da razredni učitelji poznajo specifične glasbene metode in nove 

pristope glasbenega poučevanja, vendar občasno ne uporabljajo ustreznih, kar nakazuje 

na njihovo nekoliko slabšo ozaveščenost o pomenu kakovostnega uresničevanja 

glasbenih ciljev in ustrezne uporabe glasbenih metod poučevanja in učenja. Glasbene 

metode in oblike dela morajo z vidika kakovosti pri glasbenem pouku izpostavljati 

aktivnost učenca in njegov celostni razvoj ter biti prilagojene razvojni stopnji učencev 

(Oblak, 1987; Tomić, 1999; Gullaer, 2000; Denac, 2002; Rutkowski, 2003; Miller, 2004; 

Lešnik, 2009). Poleg navedenega pa je za kakovostno uresničevanje ciljev glasbene 

vzgoje potrebno strokovno izvajanje glasbenih metod poučevanja in učenja, pri čemer 

izpostavljamo pomembnost ustreznih strokovno-didaktičnih kompetenc razrednih 

učiteljev (Sicherl Kafol, 2015).  

 

Rezultati raziskave med razrednimi učitelji kaţejo, da ti v večini pozitivno vrednotijo 

svojo samozavest, strokovno usposobljenost in znanje za poučevanje glasbene vzgoje, 

kljub temu da dosedanja glasbeno-umetnostna praksa in izsledki nekaterih drugih 

raziskav (Slosar, 1995/a; Škerjanc, 1995; Bamford, 2006; Eurydice, 2010) ugotavljajo, da 

razrednim učiteljem navedenega primanjkuje.  

 

Nekatere študije (Nacionalni program za kulturno, 2008; Kulturno-umetnostna vzgoja, 

2011) potrjujejo naše raziskovalne rezultate, da bi bilo za razredne učitelje potrebno 

oblikovati  bolj pregledno ponudbo kulturno-umetnostnih programov, s katero bi se jih 

lahko ozaveščalo o pomembnosti kakovostnega pouka glasbene vzgoje z elementarnim 

vključevanjem kulturno-umetnostne vzgoje.   
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Ugotavljamo, da so o problematiki, povezani z niţjim vrednotenjem glasbene vzgoje v 

primerjavi z ostalimi učnimi predmeti, in o trditvi, da bi bilo na podlagi uradnih šolskih 

programov v prvem in drugem triletju potrebno zagotoviti več ur glasbene vzgoje, 

razredni učitelji neodločeni, kar pomeni, da o navedenem nimajo posebej oblikovanih 

pozitivnih ali negativnih stališč. Dosedanja glasbeno-umetnostna praksa pa po drugi 

strani ugotavlja, da so umetnostni predmeti v primerjavi z ostalimi niţje vrednoteni 

(Eurydidce, 2010).  

 

V zvezi s tem izpostavljamo še stališče razrednih učiteljev, vezano na vlogo glasbene 

vzgoje in kakovostnega glasbenega pouka. Razredni učitelji se zavedajo pomembne vloge 

glasbene vzgoje in kakovostnega pouka tega predmeta, kar poudarjajo številne druge 

raziskave (Medveš, 2000; Sicherl Kafol 2001; Levitin in Tirovalas, 2009; Vidmar, 2014; 

Sicherl Kafol, 2015). Poleg tega so mnenja, da glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost 

učenca tudi pri drugih predmetnih področjih (Costa-Giomi, 2004; Sicherl Kafol, 2015). 

Poleg omenjenega pa več kot polovica razrednih učiteljev zagovarja stališče, da 

kakovosten pouk glasbene vzgoje vpliva na učenčev celostni razvoj.  

 

V nadaljevanju navajamo pregled odgovorov na raziskovalna vprašanja in rezultate 

postavljenih hipotez, ki smo jih pridobili s kvantitativno raziskavo med razrednimi 

učitelji.   

 

Raziskovalna vprašanja in specifične raziskovalne hipoteze, vezane na razredne učitelje: 

RV1: Ali obstajajo razlike med razrednimi učitelji v njihovi ozaveščenosti o pomenu 

glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na starost, izobrazbo, delovno dobo, šolski 

okoliš in glasbeno izobrazbo? 

ODGOVOR NA RV1: Statistično pomembne razlike med razrednimi učitelji v 

ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na njihovo 

izobrazbo, delovno dobo, šolski okoliš in glasbeno izobrazbo obstajajo. 

 

H1, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na starost, ne moremo potrditi. 
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H2, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo, lahko potrdimo.  

H3, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na delovno dobo, lahko potrdimo.  

H4, v kateri predpostavljamo, da med razrednimi učitelji obstajajo statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na šolski okoliš, lahko delno potrdimo.  

H5, v kateri predpostavljamo, da obstajajo med razrednimi učitelji statistično pomembne 

razlike v njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo, lahko potrdimo.  

 

RV 2: S katerimi glasbenimi metodami in učnimi oblikami razredni učitelji uresničujejo 

cilje glasbene vzgoje? 

ODGOVOR NA RV2: Razredni učitelji pri uresničevanju ciljev glasbene vzgoje 

uporabljajo metodo demonstracije ritmične izreke, metodo doţivljajskega poslušanja, 

petja s posnemanjem, igranja na otroška glasbila in metodo gibalnega, besednega ali 

likovnega ustvarjanja ob glasbi. Poleg navedenih glasbenih metod pa cilje glasbene 

vzgoje uresničujejo z individualno, frontalno in skupinsko učno obliko. 

 

H6, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji redkeje uporabljajo glasbeno metodo 

analitično poslušanje kot metodo doţivljajsko poslušanje, lahko potrdimo.   

H7, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji bolj pogosto uporabljajo frontalno 

obliko dela  kot delo v dvojicah, lahko potrdimo.   

 

RV3: Kako pogosto glasbeno vzgojo v četrtem razredu namesto razrednega učitelja 

poučuje glasbeni pedagog?  

ODGOVOR NA RV3: Glasbeno vzgojo v četrtem razredu namesto razrednega učitelja 

redko poučuje glasbeni pedagog.  

 

H8, v kateri predpostavljamo, da glasbeno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole 

namesto razrednega učitelja pogosto poučuje glasbeni pedagog, ne moremo potrditi. 

 

RV4: Kako pogosto razredni učitelji obiskujejo kulturno-umetniške prireditve? 
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ODGOVOR NA RV4: Razredni učitelji izven delovnega časa redko obiskujejo različne 

kulturno-umetniške (glasbene) prireditve. 

 

H9, v kateri predpostavljamo, da razredni učitelji redko obiskujejo kulturno-umetniške 

prireditve, lahko potrdimo.  

 

Na osnovi ocenjevanja trditev, opredeljenih v anketnem vprašalniku za starše, in 

rezultatov faktorske analize izbranih podatkov ugotavljamo, da so starši slabše 

ozaveščeni o pomembnosti lastnega glasbenega udejstvovanja izven delovnega časa in 

izpopolnjevanja na glasbenem področju, kar njihovim otrokom predstavlja slab temelj za 

razvijanje interesa za glasbeno vzgojo in vrednotenje tega učnega predmeta kot 

enakovrednega ostalim. Navedeno potrjuje tudi McPherson (2008), ki poudarja, da večina 

staršev predmet glasbena vzgoja vrednoti niţje kot ostale šolske predmete.  

 

Rezultati kaţejo, da večina staršev ne obiskuje pogosto glasbenih prireditev s svojimi 

otroki. Razlog za to lahko iščemo v njihovi slabi informiranosti o glasbenih programih na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje, v manjši časovni zmogljivosti, povezani s 

prenasičenim ţivljenjskim slogom ali v njihovem niţjem socialno-ekonomskem poloţaju. 

Navedene ugotovitve potrjujejo tudi nekatere raziskave (George, 1997; Armstrong, 2000; 

Sicherl Kafol, 2001; Lyon, 2008; McPherson, 2008), ki opozarjajo, da so starši zaradi 

prenapornega tempa današnjega ţivljenja premalo ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje 

za otrokov celostni razvoj.  

 

V nadaljevanju ugotavljamo, da se starši zavedajo svojega pozitivnega vpliva na stališča, 

odnos in priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojih otrocih. Poleg navedenega se 

zavedajo pomembnosti kakovostnega glasbenega poučevanja za razvoj otrokovega 

glasbenega posluha in znanja. Te rezultate potrjujeta tudi raziskavi Bornsteina (1997) in 

McPhersona (2008), ki poudarjata, da imajo glasbeno ozaveščeni starši večji interes za 

povezovanje s strokovnjaki z različnih glasbeno-umetnostnih področij, saj na ta način 

svojemu otroku lahko zagotovijo spodbudnejše okolje za glasbeno udejstvovanje in 

nadaljnje glasbeno izobraţevanje (Campbell, 2000). V zvezi s tem izpostavljamo dejstvo, 

da je v zgodnjem razvojnem obdobju otrok pomembno, da s starši redno obiskujejo 
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različne kulturno-umetniške prireditve in si ob tem izmenjujejo doţivetja in stališča. Na 

ta način lahko starši intenzivno prispevajo k širjenju otrokovega interesa za glasbo 

(Cuttieta, 2001).  

 

V nadaljevanju navajamo še pregled odgovorov na raziskovalna vprašanja in rezultate 

raziskovalnih hipotez, ki smo jih preverili s kvantitativno raziskavo med starši.  

 

Raziskovalna vprašanja in specifične raziskovalne hipoteze, vezane na starše: 

RV1: Ali obstajajo razlike med starši v njihovi ozaveščenosti o pomenu glasbene vzgoje 

za celostni razvoj otrok glede na starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo? 

ODGOVOR NA RV1: Statistično pomembne razlike med starši v ozaveščenosti o 

pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na njihovo starost, izobrazbo in 

glasbeno izobrazbo med obstajajo.  

 

H1, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v 

njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na starost, lahko potrdimo.  

H2, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v 

njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na izobrazbo, lahko potrdimo.  

H3, v kateri predpostavljamo, da med starši obstajajo statistično pomembne razlike v 

njihovi glasbeni ozaveščenosti glede na glasbeno izobrazbo, lahko potrdimo.  

 

RV2: Kako pogosto starši s svojimi otroki obiskujejo kulturno-umetniške prireditve? 

ODGOVOR NA RV2: Starši s svojim otrokom redko obiskujejo različne kulturno-

umetniške (glasbene) prireditve.  

 

H4, v kateri predpostavljamo, da starši s svojim otrokom redko obiskujejo kulturno-

umetniške prireditve, lahko potrdimo.  

 

Iz rezultatov je evidentno, da je kakovostno poučevanje glasbene vzgoje v prvem in 

drugem triletju osnovne šole odvisno od ustrezne strokovno-didaktične usposobljenosti 

razrednih učiteljev za ustvarjalno, timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih okvirov, 

njihovo visoko vrednotenje glasbene vzgoje, pozitivna stališča in odnos do glasbene 
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vzgoje ter dobra informiranost o kulturno-umetniških programih. Z razvojnega vidika 

izpostavljamo tudi pozitivna stališča in odnos staršev do glasbe kot umetnosti in nosilke 

kulture, kar posledično vpliva na naravnanost otrok do glasbene vzgoje v prvih letih 

šolanja.  

 

V zaključnem delu raziskave med razrednimi učitelji in starši smo preverili veljavnost 

splošne raziskovalne hipoteze in povzeli ugotovitve.   

 

Splošno raziskovalno hipotezo, v kateri predpostavljamo, da so razredni učitelji in starši 

slabše ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za otrokov celostni razvoj, lahko potrdimo 

le delno.  

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov dela splošne hipoteze, v katerem predpostavljamo, da 

so razredni učitelji slabše ozaveščeni o pomenu glasbene vzgoje za celostni otrokov 

razvoj, ne moremo potrditi. Drugi del splošne hipoteze, v katerem predpostavljamo, da so 

starši slabše glasbeno ozaveščeni, pa lahko potrdimo.  

 

Drugi del raziskave je bil zasnovan kot kvalitativna in kvantitativna raziskava, v katero so 

bili vključeni četrti razredi treh različnih osnovnih šol primorske regije. V kvalitativnem 

delu raziskave smo izvajali projektno izoblikovan model glasbenega poučevanja učencev 

četrtega razreda osnovne šole, ki je vključeval aktivno udeleţbo priznanih umetnikov z 

različnih glasbenih področij in stik s kulturno-umetniškimi ustanovami. Pri poteku 

posameznega tematskega sklopa tovrstnega glasbenega poučevanja smo uporabili 

kvalitativno metodo opazovanja z udeleţbo in opisali potek, vsebine ter dejavnosti 

posameznega glasbenega srečanja.  

 

Raziskavo med učenci smo izvedli z 84 učenci četrtih razredov treh različnih osnovnih 

šol primorske regije. Tako je bilo v raziskavo vključenih 44 učencev eksperimentalne 

skupine in 40 učencev kontrolne.  

 

Oblikovani model poučevanja glasbene vzgoje smo izvajali med potekom glasbenega 

pouka in ob tem ugotavljali, v kolikšni meri glasbeno poučevanje s segmenti kulturno-
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umetnostne vzgoje prispeva k izboljšanju interesa za glasbeno vzgojo, višjemu 

vrednotenju tega predmeta, pozitivnejšim stališčem in odnosu do njega ter na izboljšanje 

glasbenega znanja učencev eksperimentalne skupine. Obenem smo ugotavljali razlike 

med naštetimi komponentami za afektivno (stališča, vrednotenje, odnos, priljubljenost, 

interes) in kognitivno področje (znanje), in sicer tako pri učencih eksperimentalne kot 

kontrolne skupine. Navedena področja smo merili s kvantitativnimi instrumenti (anketni 

vprašalnik in preverjanje znanja) pred in po izvajanju glasbenega projekta v obeh 

skupinah. Kontrolna skupina navedene dodane vrednosti glasbenega pouka ni bila 

deleţna. Pri omenjeni raziskavi smo uporabili triangulacijo raziskovalnih pristopov, 

metod in tehnik zbiranja podatkov ter s tem zagotovili večjo kakovost in boljše 

razumevanje proučevane problematike.    

 

V okviru kvalitativne in kvantitativne raziskave med učenci smo izvajali anketo za 

merjenje učenčevega vrednotenja glasbene vzgoje in njegovih stališč do nje, 

priljubljenosti glasbene vzgoje pri učencih in interesa za glasbo.  Znanje smo merili s 

preverjanjem znanja za učence na začetku in koncu šolskega leta ter ponovno ob pričetku 

novega šolskega leta, s čimer smo ţeleli preveriti trajnosti njihovega znanja.  

 

Pri analizi anketnega vprašalnika za učence smo uporabili osnovno statistično analizo, s 

katero smo preverili deleţ strinjanja in nestrinjanja učencev s posameznimi trditvami, ki 

so se navezovale na vrednotenje in priljubljenost glasbene vzgoje ter na interes za glasbo, 

in izračunali srednje vrednosti. Nato smo z metodo za neodvisne vzorce ANCOVA 

preverjali, ali obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in stališči 

učencev do glasbene vzgoje; priljubljenostjo predmeta glasbena vzgoja; interesom za 

glasbo in glasbenim znanjem učencev v obeh skupinah.  

 

Z metodo ANCOVA smo prav tako preverili, ali je upoštevanje inicialnega stanja 

povzročilo spremembo povprečnih vrednosti končnega stanja pri posameznih področjih 

odvisnih spremenljivk (interes, priljubljenost, znanje, stališča).  

        

       Rezultat kaţe, da obstaja statistično značilna interakcija med časom merjenja in stališči 

do glasbene vzgoje, priljubljenostjo tega predmeta ter interesom za glasbo in glasbenim 
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znanjem. V zvezi s tem navajamo glavne ugotovitve raziskave med učenci, in sicer da 

oblikovani model poučevanja glasbene vzgoje z aktivno udeleţbo priznanih umetnikov in 

stikom s kulturno-umetniškimi ustanovami pozitivno vpliva na večji interes za glasbo, 

večjo priljubljenost in višje vrednotenje glasbene vzgoje ter boljše znanje učencev pri tem 

predmetu.  

 

Priljubljenost in interes za glasbeno vzgojo sta pri učencih eksperimentalne skupine 

vedno bolj naraščala, oblikovali so tudi ustrezen vrednostni sistem in v zvezi s tem 

pozitivnejša stališča, vrednote in odnos do glasbene vzgoje. Ţe med potekom 

posameznega srečanja z glasbenim strokovnjakom ali obiskom kulturno-umetniške 

ustanove so učenci eksperimentalne skupine pokazali veliko zanimanje za določene 

glasbene vsebine in iz tega razloga postavljali zanimiva vprašanja. 

 

Pridobljene ugotovitve smo podkrepili z raziskavami in ugotovitvami nekaterih drugih 

avtorjev, ki izpostavljajo pomembnost izraţanja interesov za različne glasbene dejavnosti 

in njene vsebine pri učencih kot predpogoj za kakovostno glasbeno poučevanje in učenje 

(Oblak, 1991; Oblak, 1997; Borota, idr., 2006; Rotar Pance, 2006/a). V zvezi s tem 

izpostavljamo osnovni namen kulturno-umetnostne vzgoje, saj ta pozitivno vpliva na 

učenčev interes za glasbeno izraţanje in lastno ustvarjanje (Kulturno umetnostna vzgoja, 

2011). Poleg navedenega je stopnja priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih 

večkrat pogojena s stališči in odnosom razrednih učiteljev do glasbene vzgoje in s 

kakovostjo glasbenega pouka (Cergol, 2003). Učitelj lahko s svojim pozitivnim zgledom 

in vrednotenjem glasbene vzgoje pri svoji učencih vzbudi zanimanje za različne glasbene 

dejavnosti in v tem kontekstu z ustreznim pristopom glasbenega poučevanja učencem 

omogoči pozitivno doţivljanje kakovostnih glasbenih vsebin (Rotar Pance, 2006/a).  

Poleg učiteljeve pozitivne vloge pri oblikovanju stališč on odnosa učencev do glasbene 

vzgoje izpostavljamo tudi pomen druţinskega glasbenega udejstvovanja s svojim 

otrokom. Starši namreč prav tako  s svojo pozitivno naravnanostjo ter z izmenjavanjem 

mnenj in doţivljanj ob glasbenem udejstovanju pomembno prispevajo k otrokovem 

interesu za glasbo (Cuttieta, 2001). Otroci ţe v zgodnji fazi razvoja oblikujejo stališča, 

pričakovanja in prepričanja o svojem glasbenem potencialu in v interakciji s svojimi 

starši oblikujejo lasten odnos do glasbene vzgoje (McPherson in Davidson, 2006). 
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       Učenci so v okviru tovrstnega pouka glasbene vzgoje pridobili specifične glasbene 

izkušnje in nova glasbena znanja ter nadgrajevali svoje glasbene sposobnosti in 

spretnosti. V prvi vrsti je učitelj tisti, ki z ustreznimi strokovno didaktičnimi 

kompetencami lahko z vidika kakovosti neprestano izboljšuje glasbeni pouk in skozi 

kakovostno uresničevanje ciljev glasbene vzgoje svojim učencem omogoča razvoj 

njegovih glasbenih sposobnosti in spretnosti ter usvajanje novih glasbenih znanj (Slosar, 

1995/a; Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 2015). 

 

Poleg navedenega so učenci samoiniciativno izrazili ţeljo po soustvarjanju pouka 

glasbene vzgoje z aktivnim vključevanjem in sodelovanjem pri oblikovanju glasbene 

učne ure. Menimo, da smo s primeri dobre prakse razrednim učiteljem podali smernice o 

moţnostih kakovostnega uresničevanja ciljev glasbene vzgoje v povezovanju s kulturno-

umetniškimi ustanovami in umetniki.  

 

V nadaljevanju povzemamo odgovore na raziskovalna vprašanja in predstavljamo 

rezultate raziskovalnih hipotez, ki smo jih preverili s kvalitativno in kvantitativno 

raziskavo med učenci.  

 

Raziskovalna vprašanja, vezana na učence: 

RV1: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine? 

ODGOVOR NA RV1: Učenci eksperimentalne skupine imajo po izvajanju modela 

poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot učenci kontrolne skupine.  

 

Hipotezo H1, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje večji interes za glasbo kot 

učenci kontrolne skupine, lahko potrdimo.  

 

RV2: Ali bo pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen kot pri učencih kontrolne 

skupine? 
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ODGOVOR NA RV2: Pri učencih eksperimentalne skupine je po izvajanju modela 

poučevanja predmet glasbena vzgoja bolj priljubljen kot pri učencih kontrolne skupine.  

 

Hipotezo H2, v kateri predpostavljamo, da bo pri učencih eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje ta predmet bolj priljubljen 

kot pri učencih kontrolne skupine, lahko potrdimo.  

 

RV3: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje pri predmetu glasbena vzgoja kot učenci 

kontrolne skupine? 

ODGOVOR NA RV3: Učenci eksperimentalne skupine imajo po izvajanju modela 

poučevanja boljše znanje pri predmetu glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine.  

 

Hipotezo H3, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje boljše znanje pri predmetu 

glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine, lahko potrdimo.   

 

RV4: Ali bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po izvajanju oblikovanega modela 

poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča, vrednote in odnos do predmeta 

glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine? 

ODGOVOR NA RV4: Učenci eksperimentalne skupine imajo po izvajanju modela 

poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča, vrednote in odnos do predmeta 

glasbena vzgoja kot učenci kontrolne skupine.  

 

Hipotezo H4, v kateri predpostavljamo, da bodo imeli učenci eksperimentalne skupine po 

izvajanju oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje pozitivnejša stališča in odnos 

do glasbene vzgoje in jo bodo vrednotili višje kot učenci kontrolne skupine, lahko 

potrdimo.  
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10 SKLEP 

S kvantitativno raziskavo med razrednimi učitelji naključno izbranih devetletnih osnovnih 

šol v Sloveniji in starši smo preverjali njihovo ozaveščenost o pomenu glasbene vzgoje za 

celostni razvoj otrok, v okviru kvalitativne in kvantitativne raziskave med učenci pa 

preizkusili oblikovani model glasbenega poučevanja kot dodano vrednost klasičnemu pouku 

glasbene vzgoje, in sicer v četrtem razredu osnovne šole.  

 

S kvantitativno raziskavo poglabljamo in nadgrajujemo razumevanje glasbene ozaveščenosti 

razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne 

šole. Rezultati so pokazatelji razlik v glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na 

njihovo starost, izobrazbo, delovno dobo, šolski okoliš in glasbeno izobrazbo ter razlik v 

glasbeni ozaveščenosti staršev glede na njihovo starost, izobrazbo in glasbeno izobrazbo. 

Rezultati potrjujejo močne korelacije v pogostosti uporabe ustreznih specifičnih glasbenih 

metod, oblik dela ter novih pristopov kakovostnega poučevanja glasbene vzgoje pri 

razrednih učiteljih. S pomočjo izsledkov kvantitativne raziskave med razrednimi učitelji in 

starši ter kvalitativne in kvantitativne raziskave med učenci smo odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in z njimi preverili veljavnost opredeljenih specifičnih raziskovalnih 

hipotez pri vseh treh vzorcih (razredni učitelji, starši in učenci). Na podlagi teoretičnih 

izhodišč, rezultatov kvantitativne raziskave ter izvajanja oblikovanega modela poučevanja 

glasbene vzgoje ugotavljamo, da je pomembno razredne učitelje in starše ozaveščati o 

pomenu kakovostnega glasbenega pouka s segmenti kulturno-umetnostne vzgoje. Ob 

ugotovljenem povzemamo, da lahko razredni učitelji in starši s pozitivno naravnanostjo in z 

dovzetnostjo do glasbene vzgoje pri otroku vzbudijo interes za glasbo, pozitivna čustva ob 

njej in priljubljenost predmeta glasbena vzgoja, kar se posledično odraţa na pozitivnih 

stališčih in odnosu do glasbene vzgoje ter njenem vrednotenju pri učencih/otrocih.  

 

V teoretičnem delu disertacije izpostavljamo vlogo razrednega učitelja za glasbeni razvoj 

učencev, učiteljeva stališča in odnos do glasbene vzgoje ter njeno vrednotenje, kakovostno 

načrtovanje pouka glasbene vzgoje z vključevanjem raznovrstnih glasbenih metod, učnih 

oblik in novih pristopov glasbenega poučevanja, pomembnost timskega sodelovanja, 

pogosto sodelovanje s predmetnim učiteljem glasbene vzgoje ter odprtost učitelja za timsko 
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delo in sodelovalno delo izven šolskih okvirov. Celostni pristop razrednega učitelja namreč 

pogojuje kakovostno poučevanje predmeta glasbena vzgoja. Poleg kvalitetnega dela 

razrednega učitelja izpostavljamo pomembnost, da so učenci aktivno vključeni v vzgojno-

izobraţevalni proces. Razredni učitelj je namreč tisti, ki mora poskrbeti, da se bo učenec 

intenzivno vključil v proces ustvarjalnega glasbenega učenja. Zaradi navedenega je z vidika 

kakovosti bistvenega pomena, da je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev, ki poučujejo 

predmet glasbena vzgoja, na visoki ravni. 

 

Poseben pomen dajemo kakovosti pouka glasbene vzgoje, ki je v največji meri odvisna od 

učiteljeve strokovne in didaktične usposobljenosti, od stopnje razvitosti glasbenih 

sposobnosti, glasbeno-vrednostnega sistema in od učiteljeve motivacije za poučevanje 

glasbene vzgoje. Glasbeno-pedagoška praksa in nekatere analize o njej opozarjajo, da 

predmet glasbena vzgoja na razredni stopnji osnovne šole pri uresničevanju splošnih in 

operativnih ciljev zaostaja za drugimi predmetnimi področji. Vzroke za navedeno lahko 

iščemo predvsem v razrednem učitelju in stopnji njegove glasbene ozaveščenosti, ki je 

pomembno povezana s kakovostjo načrtovanja glasbenih vsebin, dejavnosti ter ustreznih 

metod in pristopov poučevanja glasbene vzgoje. V povezavi z niţjim vrednotenjem glasbene 

vzgoje dajemo posebno pozornost zaskrbljujočemu dejstvu, da razredni učitelji pri svojem 

poučevanju zanemarjajo umetnostna področja in dajejo prednost ostalim učnim predmetom, 

saj se ne čutijo dovolj didaktično usposobljene za poučevanje glasbene vzgoje. S tega vidika 

je glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev na nizki ravni, zaradi česar nimajo notranje 

motiviranosti, interesa in samozavesti za kakovostno poučevanje glasbene vzgoje in 

posledično svojim učencem pri glasbenem pouku teţko predstavljajo dober učni model.  

 

Izsledki izvedene raziskave kaţejo, da v večini primerov prihaja do statistično značilnih 

razlik v glasbeni ozaveščenosti razrednih učiteljev glede na delovno dobo, izobrazbo, 

glasbeno izobrazbo in šolski okoliš ter v glasbeni ozaveščenosti staršev glede na starost, 

izobrazbo in glasbeno izobrazbo.  

 

Ugotovili smo, da obstajajo razlike med razrednimi učitelji v ozaveščenosti o pomenu 

glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok glede na šolski okoliš, delovno dobo, izobrazbo in 

glasbeno izobrazbo. Izsledki raziskave kaţejo, da šolski okoliš, v katerem razredni učitelji 
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poučujejo, delno vpliva na njihovo glasbeno ozaveščenost, pri čemer so tisti, ki poučujejo na 

podeţelski osnovni šoli, nekoliko bolj glasbeno ozaveščeni kot tisti, ki poučujejo v mestni 

šoli; da delovna doba vpliva na glasbeno ozaveščenost razrednih učiteljev, pri čemer je 

glasbena ozaveščenost višja pri tistih z daljšo delovno dobo (več kot 30 let) kot pri razrednih 

učiteljih, ki imajo krajšo delovno dobo (manj kot 10 let; 10–20 let; 21–30 let); da glasbena 

izobrazba vpliva na glasbeno ozaveščenost razrednih učiteljev, pri čemer je glasbena 

ozaveščenost učiteljev, ki imajo glasbeno izobrazbo (končana niţja glasbena šola, končana 

srednja glasbena šola), v povprečju višja kot pri razrednih učiteljih, ki glasbene izobrazbe 

nimajo; da izobrazba vpliva na glasbeno ozaveščenost razrednih učiteljev, ki je višja pri 

tistih s končano univerzitetno izobrazbo kot pri tistih, ki imajo drugačno izobrazbo 

(višješolski študijski program – pedagoška akademija, magistrski študijski program 2. 

stopnje). Obenem ugotavljamo, da starost razrednih učiteljev ne vpliva na njihovo glasbeno 

ozaveščenost, saj se v tem primeru ne kaţejo statistično pomembne razlike. 

 

V teoretičnem delu izpostavljamo tudi stališča staršev do glasbene vzgoje in njihovo vlogo 

za glasbeni razvoj otrok. Poudarek dajemo razvojnemu vidiku, ki izpostavlja pomen 

druţinskega okolja, ki s pozitivno naravnanostjo do glasbe in z zgledi v zgodnji fazi 

otrokovega razvoja vpliva na njegove ţelje in interes za glasbeno udejstvovanje. Stališča in 

vrednote staršev do glasbe izpostavljamo kot pomemben dejavnik za otrokov glasbeni 

napredek in njegovo sprejemanje glasbene vzgoje v šoli kot pomembnega umetnostnega 

predmeta. V nadaljevanju poudarjamo pomembnost vloge staršev pri skupnem glasbenem 

udejstvovanju z njihovim otrokom (obiskovanje različnih glasbenih prireditev, koncertov in 

kulturnih srečanj) ter pogovoru in izmenjevanju svojih mnenj o doţivetem doma. Na ta 

način starši namreč pomembno prispevajo k razvoju otrokovega interesa za glasbeno 

udejstvovanje.  

 

Glavne ugotovitve raziskave, vezane na starše, so: da starost, izobrazba in glasbena 

izobrazba staršev vplivajo na njihovo glasbeno ozaveščenost. V zvezi s tem ugotavljamo: da 

je glasbena ozaveščenost staršev, ki imajo končano glasbeno izobrazbo (končana niţja 

glasbena šola, končana srednja glasbena šola) ali se kako drugače glasbeno udejstvujejo, v 

povprečju višja od tistih, ki nimajo glasbene izobrazbe; da je glasbena ozaveščenost staršev, 

ki imajo univerzitetno izobrazbo višja v primerjavi s starši, ki imajo drugačno izobrazbo 
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(srednja šola, visokošolski študijski program, magistrski študijski program 2. stopnje); da je 

glasbena ozaveščenost staršev, ki sodijo v najvišjo starostno kategorijo (več kot 50 let) višja 

kot pri starših, ki so mlajši (manj kot 30 let; 30–40 let; 41–50 let).  

 

Zanimivo je, da so starši vseh štirih starostni kategorij precej enotni glede informiranosti o 

programih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Nekoliko niţji pomen daje navedenemu 

le najmlajša starostna kategorija staršev. Najstarejša starostna kategorija staršev (več kot 50 

let)  stališče, da predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih 

predmetnih področjih, v povprečju ocenjuje najvišje. Starši z višjo izobrazbo v povprečju 

najvišje ocenjujejo stališče, da otrok v okviru pouka glasbene vzgoje in ob stiku s kulturno-

umetniškimi ustanovami ter priznanimi umetniki različnih glasbenih področij lahko pridobi 

specifične glasbene izkušnje in znanja ter se nauči spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do 

drugih. Medtem pa starši z niţjo izobrazbo navedenemu ne pripisujejo večjega pomena. 

Rezultati kaţejo, da starši, ki se glasbeno udejstvujejo ali imajo glasbeno izobrazbo, v 

povprečju višje ocenjujejo pomen kakovostnega pouka glasbene vzgoje za celostni razvoj 

otroka kot starši, ki nimajo glasbene izobrazbe. 

 

Na temelju izsledkov kvantitativne raziskave smo preučili dejansko stanje ozaveščenosti 

razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje za celostni razvoj otrok v 

slovenskem prostoru. Izkazalo se je, da je stopnja glasbene ozaveščenosti razrednih učiteljev 

na visoki ravni, medtem ko so rezultati pokazali nizko stopnjo glasbene ozaveščenosti pri 

starših.  

 

Znotraj kvalitativne raziskave smo preizkusili kulturno-umetniški projekt, v okviru katerega 

smo na izbrani primorski osnovni šoli izvajali oblikovani model poučevanja glasbene vzgoje 

(ES), pri katerem so bili učenci med učnim procesom glasbene vzgoje v osebnem stiku z 

umetniki različnih glasbenih področij (skladatelj in pianist, učiteljica harfe, operni pevec, 

ljudski godec) in kulturno-umetniškimi ustanovami (Glasbena šola Koper, Gledališče Koper, 

Kulturni dom Nova Gorica, Cankarjev dom Ljubljana). Z navedenim projektom smo v 

okviru kvantitativne raziskave pri učencih četrtega razreda ugotavljali spremembe v odnosu 

do glasbene vzgoje, stališčih o pomembnosti predmeta glasbene vzgoje, interesu za glasbo, 

priljubljenosti predmeta glasbena vzgoja in v glasbenem znanju.  
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Raziskava je pokazala na večjo priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri učencih 

eksperimentalne skupine, na njihova pozitivnejša stališča do glasbe in njeno višje 

vrednotenje, pa tudi na večji interes za glasbo kot pri učencih kontrolne skupine. Izkazalo se 

je tudi, da se je navedeno pri učencih eksperimentalne skupine po izvajanju dodane 

vrednosti tovrstnega glasbenega poučevanja še povečalo, medtem ko se je pri učencih 

kontrolne skupine, kjer glasbenega modela nismo izvajali, zmanjšalo. Obenem smo 

ugotovili, da je trajnost doseţenega glasbenega znanja iz četrtega razreda boljša pri učencih 

eksperimentalne skupine kot pri učencih kontrolne. 

 

Učenci so od glasbenih strokovnjakov pridobili specifične glasbene izkušnje in nova 

glasbena znanja, ob tem nadgrajevali svoje glasbene sposobnosti in spretnosti. S tega vidika 

ţelimo razredne učitelje nadalje ozaveščati o pomembnosti kakovostnega glasbenega 

poučevanja, in sicer s primerom oblikovanega modela poučevanja glasbene vzgoje, ki jim 

lahko predstavlja dodano vrednost glasbenega pouka in uporabno vrednost pri delu z učenci. 

Starše pa ţelimo zaradi rezultatov, ki kaţejo niţjo stopnjo glasbene ozaveščenosti, preko 

njihovih otrok, udeleţenih v kulturno-umetniški projekt, ozaveščati o pomenu glasbene 

vzgoje za otrokov celostni razvoj.  

 

Ob ugotovljenem lahko povzamemo, da se z oblikovanim modelom pouka glasbene vzgoje 

veča ţelja in interes učencev po dodatnem glasbenem udejstvovanju. Rezultati z vidika 

napredka učencev eksperimentalne skupine pri štirih različnih komponentah (interes, 

priljubljenost, znanje, stališča) po izvajanju kulturno-umetniškega projekta potrjujejo 

povezavo med oblikovanim modelom glasbenega poučevanja, ki smo ga izvedli v okviru 

kvalitativne raziskave, in kakovostnim poučevanjem glasbenih vsebin v okviru dodane 

intenzitete glasbenega pouka.   

 

Izsledki kvalitativne in kvantitativne raziskave med učenci kaţejo na novost v slovenskem 

prostoru in s tem tudi moţnost izboljšanja kakovosti glasbenega pouka ob povezovanju 

glasbenih vsebin z vsebinami kulturno-umetnostne vzgoje. Na osnovi raziskave pričujoče 

študije lahko zaključimo, da ima glasbena ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev 

odločilno vlogo tako v smislu kakovosti glasbenega pouka kot tudi v pomembnem vplivu na 

glasbeni razvoj učencev. Slednjemu bi veljajo v prihodnosti posvetiti nadaljnje raziskave in 
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tovrsten model poučevanja glasbene vzgoje vključiti v učni program, in sicer v prvem in 

drugem triletju osnovne šole.  

 

Pridobljeni rezultati odpirajo nove moţnosti partnerskega povezovanja kulturno-umetniških 

ustanov z osnovno šolo in hkrati nakazujejo potrebo po uvedbi predstavljenega kulturno-

umetniškega projekta v okvir glasbenega poučevanja. Slednje predstavlja osnovo, da bi 

predmet glasbene vzgoje sprejemali in dojemali kot enakovrednega ostalim učnim 

predmetom in s tem zagotovili medpredmetno povezovanje ter višjo kakovost glasbenega 

poučevanja. Poleg navedenega z oblikovanim modelom poučevanja glasbene vzgoje 

razredne učitelje in starše ozaveščamo o pomembnosti glasbe za celostni razvoj otrok ter o 

njihovi pozitivni vlogi na oblikovanje stališč do glasbene vzgoje in vrednot pri učencih. Ob 

tem ozaveščamo razredne učitelje in starše tudi o pomenu aktivnega kulturno-umetniškega 

udejstvovanja s svojim otrokom. Iz tega sledi, da aplikacija kakovostnega pristopa 

glasbenega poučevanja s segmenti kulturno-umetnostne vzgoje pomeni nedvomno 

izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraţevalnega procesa. Menimo, da smo z uvajanjem 

novega pristopa glasbenega poučevanja razrednim učiteljem podali smernice za učinkovito 

uresničevanje ciljev glasbene vzgoje skozi kakovostno glasbeno poučevanje in partnersko 

interakcijo s kulturno-umetniškimi ustanovami ter priznanimi glasbenimi umetniki. 

 

Na osnovi naše raziskave lahko zaključimo, da ima visoka stopnja glasbene ozaveščenosti 

staršev in razrednih učiteljev pomembno vlogo pri otrokovem celostnem razvoju in jo velja 

nadalje raziskovati, kakovosti glasbenega pouka pa nameniti ustrezno pozornost z 

vključevanjem tovrstnih primerov dobre prakse v uradne programe ob zagotavljanju 

sistemske podpore in ustreznega financiranja. Dobljeni rezultati odpirajo nove moţnosti 

raziskovanja in morda potrebo po longitudinalni eksperimentalni raziskavi, v kateri bi bilo 

lahko vključenih več eksperimentalnih skupin, kjer bi se izvajalo vključevanje dodane 

vrednosti klasičnemu pouku, in sicer z elementi kulturno-umetnostne vzgoje. Na ta način bi 

lahko natančneje določili vpliv navedene dodane vrednosti na različna področja otrokovega 

razvoja ter korelacije med starši, učitelji in učenci. Omenjeno bi bila dobra osnova za 

ozaveščanje razrednih učiteljev in tudi staršev o pomembnosti kulturno-umetnostne vzgoje 

kot elementu glasbenega izobraţevanja za zagotavljanje višje kakovosti glasbenega 

poučevanja.  
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Za glasbeno področje je nujno potrebno, da se starši in učitelji zavedajo, da morajo 

učenci/otroci imeti pravico do kakovostne glasbene vzgoje. Posledično bi se lahko 

dolgoročno skozi interakcijo med starši, učitelji in učenci ob skupni pozitivni naravnanosti 

do glasbe skozi oblikovanje pozitivnih stališč in odnosa glasbene vzgoje in njenem 

vrednotenju vzpostavile povezave.  

 

Rezultati raziskave predstavljajo iztočnico, ki bi lahko kot nadgradnja pričujočim rezultatom 

v slovenskem izobraţevalnem sistemu ponudile učiteljem fleksibilen, optimalen in zanesljiv 

pristop do razumevanja pomena kakovostnega pouka glasbene vzgoje ter uporabe 

oblikovanega modela v glasbeno-pedagoški praksi poučevanja razrednih učiteljev. Obenem 

lahko omenjeno razrednim učiteljem predstavlja smernice za učinkovito uresničevanje ciljev 

glasbene vzgoje v povezovanju s kulturno-umetniškimi ustanovami in priznanimi umetniki.  

 

S tega vidika je potrebno razrednim učiteljem zagotoviti stalno strokovno izpopolnjevanje v 

smislu vseţivljenjskega učenja in izobraţevanje za timsko, ustvarjalno, samoiniciativno, 

iznajdljivo ter vedoţeljno delo v umetnosti za izvajanje skupnih dejavnosti na glasbenem 

področju, in sicer z vključevanjem kakovostnih partnerstev med osnovno šolo in kulturno-

umetniškimi ustanovami. In navsezadnje ţelimo z izvajanjem predstavljenega pristopa 

glasbenega poučevanja vplivati na glasbeno ozaveščanje razrednih učiteljev, učencev in 

staršev o pomenu kulturno-umetniškega udejstvovanja.   

 

Menimo, da je oblikovani model glasbenega pouka z vključevanjem umetnikov z različnih 

glasbenih področij in ob sodelovanju s kulturno-umetniškimi ustanovami zapolnil vrzel v 

glasbenem poučevanju, kar prispeva k razvoju glasbene didaktike kot znanstvene discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
390 

11 LITERATURA 

Advanced Education Council of British Columbia. (2000). British Columbia: The Evaluation 

Research Office. 

 

Ajtnik, M. (1997). Slovenskim glasbenim učiteljem. Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v 

osnovnih in srednjih šolah, 3(7), 5-7.  

 

Allen, M., Hung, S. in Wilson, M. (2000). A functional approach to instrumental and 

terminal values and the value-attitude-behaviour system of consumer choice. European 

journal of Marketing, 36(1/2), 111-135 

 

Amabile, T. M. (1996). Creativity in Context. Boulder (CO): Westview Press. 

 

Anderson, L.W., D. R. Krathwohl, P. W. Airsian, K. A. Cruikshank, R. E. Mayer, P. R. 

Pintrich, J. Raths in M. C. Wittrock (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing – A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: 

Longman.  

  

Apple, M. (2003). The State and the Politics of Education. New York: Routledge Falmer.  

 

Armstrong, T. (2000). Prebudite genija v svojem otroku: spodbujanje radovednosti, 

ustvarjalnosti in učnih sposobnosti. Trţič: Učila. 

 

Asmus, E. (1985). The Development of a Multidimensional Instrument for the Measurement 

of Affective Responses to Music. Psychology of Music, 13, 19–30.  

 

Bamford, A. (2006). The Wow Factor: Global Research compedium on the impact of the 

arts in education. Berlin: Waxmann Verlag.  

 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
391 

Bastian, H. G. (1998). Vpliv intenzivne glasbene vzgoje na razvoj otrok: začasen pregled 

šestletne (1992-1998) longitudinalne študije v osnovnih šolah v Berlinu. Glasba v šoli: 

revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 4(3), 5–

9.  

 

Barle-Lakota, A. (2002). Kdo oblikuje uradno šolsko znanje: vsebinska prenova v Sloveniji. 

V D. Fink Hafner in D. Lajh (ur.), Analiza politik, (str. 103–118). Ljubljana: Fakulteta za 

druţbene vede.  

 

Beuermann, D. (1995). Odkrivanje glasbeno nadarjenih otrok. Glasba v šoli: revija za 

glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 1(1), 42-47.  

 

Blaţič, M., Ivanuš-Grmek, M., Kramar,  M. in Strmičnik,  F. (2003). Didaktika: visokošolski 

učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo. 

 

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Classification of Educational 

Goals. New York: David MyKay Company, Inc.  

 

Bodner, M., Deer, C., Leng, X., Patera, J. Peterson, M., Ticheli, F., Vuong, S. in Shaw, G., 

L. (2002). The Music–Math Connection. Early Childhood Connections, 8(3),  9–17.  

 

Bornstein, M. H. (1997). Vocabulary Competence in Early Childhood: Measurement, Latent 

Construct, and Predictive Validity. Child Development, 69, 654–671.  

 

Boxill, E. H. (1989). Music Therapy for Living/principle of Normalization Embodied in 

Music Therapy. St. Louis: MMMB Music. 

 

Brand, M. (1986). Relationship between Home Musical Environment and Selected Musical 

Attributes of Second-Grade Children. Journal of Research in Music Education, 34, 112–

120.  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
392 

Brand, E. (2008). Improving interpersonal communication through music. V S. Malbran in 

G. Mota (ur.),  Proceedings of the 22
nd

 International Society of Music (str. 71–79). Bologna. 

 

Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in 

lutk. Koper: Pedagoška fakulteta.  

 

Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Koper: Univerzitetna zaloţba Annales, 

Pedagoška fakulteta.  

 

Brejc, M. in Zavašnik Arčnik, M. (2010). Samoevalvacija v šolah.  Zasnova in uvedba 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraţevanih organizacij (vrtcev 

in šol) – KVIZ. Ljubljana: RIC.  

 

Brophy, J. (1999). Toward a model of the value aspects of motivation in education: 

Developing appreciation for particular learning domains and activities. Educational 

psychologist, 34(2), 75–85.  

 

Bruscia, E. K. (1991). Case Studies in Music Therapy. New Hampshire: Barcelona 

Publishers.  

 

Burnard, P. (1995). Task design and experience in composition. Psychology of music, 5(2), 

32–36.  

 

Burnard, P. (2007). Routes to Understanding Musical Creativity. V L. Bresler (ur.), 

International Handbook Research in Arts Education, (str. 1199-1214). Dordrecht: Springer.  

 

Bunt, L. (1994). Music Therapy, An Art beyond words. London, New York: Routlege.  

 

Campbell, D. (2000). The Mozart Effect for children. New York: Harper Collins Publishers. 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
393 

 

Campbell, D. (2004). Mozart za otroke. Prebujanje otrokove ustvarjalnosti in mišljenja s 

pomočjo glasbe. Ljubljana: Tangram. 

 

CAPE UK. (2005). Innovation through Partnership, A review of Progress. Arts council 

England. Pridobljeno s http:// www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-

file/Arts%20Council%20England%20annual%20review%202005.pdf 

 

Cergol, S. (2003). Kakovost v šoli – učna klima. Educa, 9(4), 17–30.  

 

Costa-Giomi, E. (2004). Effects of three years of piano instruction on children's academic 

achievement, school performacne and self-esteem. Psychology of Music, 32(2/139), 139–

152.  

 

Cutietta, R., (2001). Raising Musical kids: a quide for parents. Oxford: University Press.  

 

Cvetek, S. (2004). Kompetence v poučevanju in izobraţevanju učiteljev. Sodobna 

pedagogika,  55 (Posebna izdaja), 144–160.  

 

Čagran, B. (1995). Kriteriji opredeljevanja učiteljeve osebnosti. Pedagoška obzorja, 10(3-4), 

31-37.  

 

Čagran, B. (1996). Tuji jeziki na razredni stopnji osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Čepin, A. (2007). Razvoj glasbenih sposobnosti. Pedagoška obzorja - Didactica Slovenica: 

časopis za didaktiko in metodiko, 22(1–2), 170-172. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Černoša, S. (2012). Razvoj sistema izobraţevanja v Sloveniji v luči uresničevanja skupnih 

evropskih ciljev: analiza uresničevanja ciljev – izobraţevanje in usposabljanje 2010. 

Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

 

http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Arts%20Council%20England%20annual%20review%202005.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Arts%20Council%20England%20annual%20review%202005.pdf


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
394 

Davidson, P. (1996). The holiday and work experiences of woman with young children.  

Leisure studies, 15(2), 89–103.  

 

Davidson, J. W., Howe, M. J. A., Moore in Sloboda, J. A. (1996). The role of parental 

influences in the development of musical performance. British Journal of Developmental 

Psychology, 14, 399–412.  

 

DCSM Annual Report.  (2005). Pridobljeno s http://www.culture.gov.uk/global/publications/ 

archive_2005/DCMS_AR2005.htm, 

 

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Massachusetts: Cambridge University Press. 

 

Demšar, P. (1994). Otrokovi ţelji po petju, rajanju, poslušanju glasbe največkrat ustreţejo ţe 

starši. Didakta: revija o vzgoji in izobraţevanju, 3(14/15), 83–84. 

 

Denac, O. (1994). Glasbena nadarjenost otroka v luči psiholoških in pedagoških vidikov 

nadarjenosti. V M. Blaţič (ur.), Nadarjeni: stanje, problematika, razvojne moţnosti (str. 

161-166). Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

 

Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Denac, O. (2011). Z igro v čarobni svet glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Denac, O. (2012). Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva: 

visokošolski učbenik. Maribor: Pedagoška fakulteta.  

 

Dizier, P. M. (1989). Essai d'evaluation de la reappropriation, par l'institutrice maternelle, 

des activites seveil musical. Orphee apprenti, 7(8), 16-18. Bruxelles: Council de la Music.  

 

Donaldson, T. in Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review, 20(1), 65–91.  

http://www.culture.gov.uk/global/


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
395 

Elliot, J. D. (1995). Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York: 

Oxford University Press.   

 

Erčulj, J. (1996). Ravnatelj naj motivira za kakovostnejše delo. Vzgoja in izobraţevanje: 

revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraţevalnega dela, 27(1), 26–29.  

 

Erčulj, J., Trunk Širca, N. in Marinšek, S. (2000). Mreţe učečih se šol. V J. Erčulj in N. 

Trunk Širca (ur.), S sodelovanjem do kakovosti: mreţe učečih se šol (str. 27-36). Ljubljana: 

Šola za ravnatelje. 

 

Eurydice (2010). Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, ECAEA P9.  

 

Evropski parlament (2009). European Parliament Resolution of 24
th

 March 2009 on Artistic 

Studies in the European Union. INI/2008/2226. Brussels: European Parliament. 

 

Florjančič, J., Andrejčič, R., Brekič, J., Devetak, G., Jesenko, J. Gričar, J., Kaltnekar, Z., 

Kavčič, B., Ljubič, T., Marolt, J., Mayer, J., Mikeln, P., Pavlin, N., Repovţ, L., Slabe, F., 

Štrajhar, M., Vila, A. in Vukuvič, G. (1998). Operativni management. Kranj: Moderna 

organizacija. 

 

Fratnik-Kobe, N. (2009). Glasbena terapija pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju. Glasba v šoli in vrtcu, 14(3/4), 33–34.  

 

Freeman, R. E. (2011). Strategic management: a stakeholder approach. Cambridge: 

Cambridge University press.  

 

Fullan, M. (2009). The challenge of change: start school improvement now. Thousand Oaks: 

Corwin. 

 

Furlan, I. (1984). Primijenjena psihologija učenja: uvod u pedagošku psihologiju. Zagreb: 

Školska knjiga.  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
396 

Gardner, H. (1995). Razseţnosti uma: teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram. 

 

George, D. (1997). Nadarjeni otrok kot izziv. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Glasser, W. (1994). Učitelj v dobri šoli. Radovljica: Regionalni izobraţevalni center.  

 

Gorše, M. (2007). Vloga in pomen učiteljev pri odkrivanju nadarjenih učencev. Pedagoška 

obzorja - Didactica Slovenica: časopis za didaktiko in metodiko, 22(3/4), 103-113. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Green, L. (2006). Popular Music Education in and for Itself, and for other Music: Current 

Research in the Classroom. International Journal of Music Education, 24(2), 101–118.  

 

Guba, E. G. in Lincoln,Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. 

Handbook of qualitative reserach. Thousand Oaks: Sage.  

 

Gullaer, I. (2000). Building the Singing Voice. Auckland: Monographics. 

 

Habe, K. (2005). Vpliv glasbe na kognitivno funkcioniranje (Doktorska disertacija). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Hallam, S. (2001). The power of music: A study commissioned by The Performing Right     

Society. London: PMRS.  

 

Hallam, S. (2006). Music Psychology in Education. London: Institute of Education.  

 

Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact of the intellectual, social and personal 

development of children and young people. International Journal of music Education, 28(3), 

269–290.  

 

Hargreaves, D. (1990). The Development Psihology of Music. Cambridge: University Press. 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
397 

Harvey, L. in Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher 

Education, 18(1), 147-148. London: Routledge Taylor & Francis Group.  

 

Hawkis, D., Best. R. in Coney K. (1995). Consumer behaviour. Chicago: IRWIN.  

 

Hennesy, B. A. in Amabile, T. M. (1998). Reward, Intristic Motivation and Creativity.  

American Psychologist, 53(6), 674–675.  

 

Hoepfner, R. (1970). Measuring Normal Affective States in Children. ERIC, Ed, 039 622. 

Pridobljeno s http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED039622.pdf 

 

Hopkins, D. (2005). The practice and theory of school improvement. International handbook 

of educational change. Dordrecht: Springer. 

 

Horne, S. E. (1980). Behavioural Objectives in the Affective Domain: a new model. British 

Educatonal research Journal, 6(2), 189–196.  

 

Hrţenjak, M. (2004). Kulturna vzgoja: evalvacijska študija (Cultural education: An 

evaluation Study in Slovene). Ljubljana: Mirovni inštitut.  

 

Hrţenjak, M. in Vendramin, V. (2005). Kulturna vzgoja: dostopnost kulture ter povezanost 

med kulturo in izobraţevanjem – iskanje konceptualnih in sistemskih rešitev. Ljubljana: 

Mirovni inštitut. 

 

Imai, M. (1986). Kaizen: Teh Key to Japan's Copetitive Success. New York: McGraw-Hill. 

 

Jaušovec, N. (1986). Razvijanje ustvarjalnosti. Maribor: Pedagoška fakulteta.  

 

Jug, A. (2008). Subjektivne teorije kot kazalnik kakovosti vzgojno-izobraţevalnega dela. 

Sodobna pedagogika, 59(2), 44–58.   

 

Juriševič, M. (2006). Učna motivacija in razlike med učenci. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
398 

Klauer, K. J. (1974). Methodik der Lehrzieldefinition und Lehrstoffanalyse, Studien zur 

Lehrforschung, št. 10. Dusseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann. 

 

Kovač, E. (2000). Etika in vzgoja. Sodobna pedagogika, 51(1), 52–62.  

 

Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more 

holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education 20, 77–97. 

Pridobljeno s http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X03001185 

 

Kramar, M. (2009). Pouk. Nova Gorica: Educa.  

 

Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi: vstop v kurikularne teorije. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Kroflič, R. (1987). Model evalvacije visokošolskih vzgojno-izobraţevalnih programov. 

Vzgoja in izobraţevanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno 

izobraţevalnega dela, 18(5), 3–9.  

 

Kubale, V. (2003). Priročnik za sodobno oblikovanje in artikulacijo učnega procesa. 

Maribor: samozaloţba v sodelovanju z zaloţbo Piko's printshop.  

 

Kump, S. (1994). Modeli zagotavljanja kakovosti: Kakovost visokega šolstva. Novosti, 

17(5/6), 25-41.  

 

Kump, S. (1995). Samoevalvacija v visokem šolstvu. Ljubljana: ACS. 

 

Kultura in umetnost v izobraţevanju – popotnica 21. stoletja. (2008). Ljubljana: Pedagoški 

inštitut. 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
399 

Kulturna vzgoja: dostopnost kulture ter povezovanje med kulturo in izobraţevanjem - iskanje 

konceptualnih rešitev (2005).  

Pridobljeno s http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pagaeuploads/Ministrstvo/raziskave-

analize/umetnost/Kulturna_vzgoja__november_2005.pdf  

 

Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi (2010). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, EACEA P9 Eurdyce.   

   

Bucik, N. Poţar Matijašič, N. in Pirc, V. (ur.). (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: 

priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in  srednjih šol. Ljubljana: Minstrstvo 

za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.   

Pridobljeno s http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf 

 

Kutnjak, B. (1997). Kakovostna šola. V A. Širec (ur.), Kakovost dela v šoli kot rezultat 

uspešnega pedagoškega vodenja (str. 80–87). Maribor: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Kuzma, M. (2003). Pomoč z glasbo. Didakta, I. 12(68/69), 14–16.  

 

Lambert, L. (2005). Leadership for lasting reform. Educational Leadership, 62(5), 62–65.  

 

Lamont, A. (1998). Responses to Katie Overy's Paper, Can Music Really Improve the Mind. 

Psychology of Music, 26(2), 201–203.   

 

Lamont, A., Hargreaves, D., Marshall, N. in Tarrant, M. (2003). Young people’s music in 

and out of school. British Journal of Music Education, 20(3), 229–241.  

 

Lango, J. (2007). Glasba in multimedija. Glasba v šoli,  7(3-4), 41–54.  

 

Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske  

tehnologije (Doktorska disertacija). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pagaeuploads
http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publik


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
400 

Lebič, L. (2006). Vzgoja za umetnost. Glasba v šoli in vrtcu, 12(1), 64–68.  

 

Lehman, C. A., Sloboda, J. A. in Woody, R. H. (2007). Psychology for Musicians: 

Understanding and Acquiring the Skills. Oxford: Oxford University Press.  

 

Leon, S. (2010). Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20. stoletja. Ljubljana: 

Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete. 

 

Lešnik, I. (2009). Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju 

osnovne šole (Doktorska disertacija). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Levitin, D. J. in Tirovalas, A. K. (2009). Current Advances in the Cognitive Neuroscience of 

Music. The Year in Cognitive Neuroscience, 1156, 211–231.  

Pridobljeno s http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2009-Levitin-Tirovolas-Current_ 

advances_in_the_cognitive.pdf 

 

Likert, R. (1932). A technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology 

140, 1-55.  

 

Lortie, D. C. (1975). A Sociological study. Journal of Teacher Education, 26, 360-363.  

 

Lyon, G. R. (2008). Learning disabilities: from identification to intervention. New York: 

The Guil-ford Press. 

 

MacBeath, J. (2006). School inspection and self-evaluation. Working with the new 

relationship. London, New York: Routledge. 

 

MacBeath, J. in Mcglynn, A. (2006). Samoevalvacija. Kaj je tu koristnega za šole? 

Ljubljana: Drţavni izpitni center. 

 

MacBeath, J., Jakobsen, A. in Schratz, M. (2000). Self-evaluation in European schools. A 

story of change. London, New York: Routledge. 

http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2009-Levitin-Tirovolas


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
401 

Madsen, C. K. (2003). The Magic of Motivation: Practical Implications from Research. 

American Music Theacher, 53, 22–27.  

 

Marentič-Poţarnik, B. (1999). Kakovost s konstruktivistične perspektive. Vzgoja in 

izobraţevanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraţevalnega dela, 

30(6), 8-2.  

 

Marentič-Poţarnik, B. (2000/a). Profesionalizacija izobraţevanja učiteljev - nujna 

predpostavka uspešne prenove. Vzgoja in izobraţevanje: revija za teoretična in praktična 

vprašanja vzgojno izobraţevalnega dela 31(4), 4–11.  

 

Marentič-Poţarnik, B. (2000/b). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.  

 

McPherson, G. E. in Zimmerman, B. J. (2002). Self-regulation of musical learning: A social 

cognitive perspective. V R. Colwell in C. Richardson (ur.),  The new handbook of research 

of music teaching and learning (str. 37-52). New York: Oxford University Press.  

 

McPherson, G. E. and Davidson, J. W. (2006). Playing an Instrument. V  G. E. McPherson, 

(ur.), The Child as Musician: A Handbook of Musical Development (str. 331-351). Oxford: 

Oxford Universitiy Press.  

 

McPherson, G. E. (2008). The role of parents in children's musical development. Illinois: 

University of Illinois. 

 

Medveš, Z. (2000). Kakovost v šoli. Sodobna pedagogika, 51(4), 8–28.  

 

Medveš, Z. (14. 4. 2001). Kakovost izobraţevanja je odvisna predvsem od šole in učitelja. 

Delo, 11.  

 

Medveš, Z. (2002). Ravnatelj in samoevalvacija. Sodobna pedagogika, 53(1), 28–46.  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
402 

Messerschmidt, P. in Rubert, C. (1980). Musical preference and evaluvation. Psychology of 

music, 8, 13–18.  

 

Meuret, D. in Morlaix, S. (2003). Conditions of success of a school's self-evaluation: Some 

lessons of an European experience. School Effectiveness and School Improvement, 14(1), 

53–71.  

 

Mihelčič, P. (2012). Osnove glasbene teorije. Ljubljana: DZS. 

 

Miller, R. (2004). Solutions for Singers. Oxford: University Press. 

 

Mitchel, R. (1992). Testing of learning: How New Approches To Evaluation Can Improve 

American Schools. New York: The Free Press.  

 

Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije. 

 

Moog, H. (1976). The Musicial Experiences of the Preschool Child. London: B. Schlott. 

 

Moţina, T. (2003). Kakovost v izobraţevanju. Od tradicionalnih do sodobnih modelov 

ugotavljanja in razvijanja kakovosti v izobraţevanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center 

Slovenije. 

 

Moţina, T. (2010). Kakovost kot (z)moţnost. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.  

 

Moţina, D. in Moţina, S. (1998). Obnašanje potrošnikov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

 

Moţina, T. in Klemenčič, S. (2007/a). Razvoj kakovosti v izobraţevanju odraslih. Ljubljana: 

Andragoška spoznanja. 

 

Moţina, T. in Klemenčič, S. (2007/b). Samoevalvacija kakovosti izobraţevanja odraslih. 

Ljubljana: Republiški izpitni center. 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
403 

Mumel, D. (1999). Vedenje porabnikov. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta. 

Musek, J. in Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana: Educy. 

 

Musek Lešnik, K. in Bergant, K. (2001). Samoevalvacija v vzgojno-izobraţevalnih 

organizacijah. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. 

 

Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (2008). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 

Pridobljeno s  https://www.uradni-list.si/1/content?id=85932. 

 

Nahapiet, J. in Ghoshal, S. (2000). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational 

Advantage. V E. Lesser (ur.), Knowledge and Social Capital, Foundations and Application, 

(str. 346-347). Oxford: Butterworth, Heinemann.  

 

Nizovskaya, E. (2006). Vedenje in obnašanje potrošnikov. Moskva: Moskovska drţavna  

univerza. 

 

Novak, H. (1997). Zakaj odklonilni odnos učencev do glasbene vzgoje? Glasba v šoli: revija 

za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 3(8/9), 4-7.  

 

Oblak, B. (1987). Ustvarjalno učenje v glasbeni vzgoji na stopnji razrednega pouka osnovne 

šole (Doktorska disertacija). Ljubljana: Akademija za glasbo.  

 

Oblak, B. (1991). Pomen glasbene vzgoje v osnovni šoli in njena vloga pri usmerjanju 

učencev v pedagoške poklice. V D. Bole (ur.), Problematika glasbene vzgoje in glasbenega 

izobraţevanja v vertikali splošnega šolstva, (str. 9-12). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Oblak, B. (1995). Izvor in pojmovanje strukture učnega načrta za splošni glasbeni pouk. 

Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, 1, 17-27.  

 

Oblak, B. (1997). Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije 

za glasbo Univerze v Ljubljani, 2, 121–128.  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
404 

Oblak, B. (1999). Glasbena slikanica 1 (učbenik in priročnik za prvi razred devetletne šole), 

Ljubljana: DZS.  

 

Oblak, B (2006). Moja glasba 6. Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku Moja glasba 6. 

Domţale: Izolit.  

 

Okorn, F. (1994). Prenova glasbenega šolstva v Republiki Sloveniji v luči novih ciljev in 

nalog, mednarodnih listin ter vizije šolstva na stopnji osnovnega izobraţevanja (Magistrska 

naloga). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko. 

 

Olsoon, B. (2007). Social Issues in Music Education. V L. Breesler (ur.), International 

Handbook of Research in Arts Education (str. 989- 1003). Dordrecht: Springer. 

 

Pangrčič, P. (2006). Kako učitelji prve triade poučujejo glasbeno vzgojo. Pedagoška 

obzorja, 21(2), 55–59.  

 

Paterson, J. (2008). Why Choose Music? A Study in Parental Motivation Toward Formal 

Music Learning and the Cultural Beliefs Regarding Its Benefits. Sydney: Conservatorium of 

Music, University of Sydney. 

 

Pavlicevic, M. (1997). Music Therapy in Context. Music, Meaning and Relationship. 

London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.  

 

Pedagoška fakulteta Koper. (2015). Kompetence učiteljev razrednega pouka. Pridobljeno s 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/razredni_pouk/ 

 

Pedagoška fakulteta  Ljubljana. (2015). Kompetence učiteljev razrednega pouka. Pridobljeno 

s https://www.pef.uni-lj.si/67.html. 

 

Pedagoška fakulteta Maribor. (2015). Kompetence učiteljev razrednega pouka. Pridobljeno s 

http://www.pef.um.si/206/ razredni+pouk. 

 

http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje
https://www.pef.uni-lj.si/67.html


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
405 

Peklaj, C. (2001). Sodelovalno učenje ali Kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.  

 

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak S., Puklek-Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M. in Ajdišek, N.  

(2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraţevalnih ciljev v šoli. Ljubljana: 

Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete.  

 

Pesek, A. (1997). Igrajmo se pri glasbenem pouku. Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v 

osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 3(7), 11–13. 

 

Pirsig, R. M. (1974). Zen and the art of motorcycle maintenance: An inquiry into values. 

New York: Morrow.  

 

Pirsig, R. M. (2005). Zen in umetnost vzdrţevanja motornega kolesa. Raziskovanje vrednot. 

Ljubljana: Iskanja. 

 

PISA (2009). Pridobljeno s http://www.pei.si/UserFilesUpload/file//razisko valna_dejavnost/ 

PISA/PISA2009/PISA2009_prviRezultati.pdf  

 

Poropat, I. (1998). Uporaba ustvarjalnih metod pri poučevanju glasbene vzgoje na razredni 

stopnji obalnih osnovnih šol (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Portowitz, A., Lichtenstein, O., Egorova, L. in Brand, E. (2009). Underlying mechanisms 

linking music education and cognitive modifiability. Research Studies in Music Education, 

31(2), 107–128.  

 

Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, (2009). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 

Pridobljeno s http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministstvo/raziskave-

analize/kulturna_politika/Kulturna_vzgoja_2009.pdf). 

 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/razisko


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
406 

Pšunder, M. (1994/a). Vodenje razreda. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna zaloţba 

oddelka za slovensko knjiţevnost in jezik. 

 

Pšunder, M. (1994/b). Knjiţica za učitelje in starše. Maribor: Obzorja. 

 

Radoš, K. M. (1983). Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udţbenike I. 

 

Razdevšek Pučko, C., Rugelj, J. (2006). Kompetence v izobraţevanju učiteljev. Vzgoja in 

izobraţevanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraţevalnega dela, 

37(1), 34–41.  

 

Reezigt, G. J. in Creemers, B. P. M. (2005). A Comprehensive Framework for Effective 

School Improvement. School Effectiveness and School Improvement, 16(4), 407–424.  

 

Resman, M. (1990). Učitelj – usluţbenec, strokovnjak, oseba in osebnost. Učitelj, vzgojitelj-

druţbena in strokovna perspektiva. Bled: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.  

 

Resman, M. (2005). Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli. Sodobna pedagogika, 

56(3), 80–95.   

 

Road map for Arts Education (2006). UNESCO. Pridobljeno s http://portal.unesco.org/ 

culture/en/ev.php URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

Robinson, K. (1999). Culture, Creativity and the Young: developing public policy. 

Strasbourg: Council of Europe Publishing.  

 

Rotar Pance, B. (1995). Notranja in zunanja motivacija v glasbenem izobraţevanju. Vzgoja 

in izobraţevanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno-izobraţevalnega dela, 

26(6), 32-35.  

 

Rotar Pance, B. (1997/a). Struktura lika učitelja glasbe. Glasbeno-pedagoški zbornik 

Akademije za glasbo v Ljubljani 2, 143-150.  



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
407 

Rotar Pance, B. (1997/b). Motivacijska naravnanost. Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v 

osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 3(8/9), 7-10.  

Rotar Pance, B. (1999/a). Motiviran učitelj glasbe – motivirani učenci. V Vpliv kurikularne 

prenove na glasbeni pouk in na odnos do glasbe: zbornik Glasbeni forum 1998 (str. 43-46). 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Rotar Pance, B. (1999/b). Motivacijska naravnanost učiteljev za vzgojno-izobraţevalno delo 

na področju glasbe. Bilten Slovenskega muzikološkega društva, 12, 3-8.  

 

Rotar Pance, B. (2006/a). Motivacija - ključ h glasbi. Nova Gorica: Educa, Melior.  

 

Rotar Pance, B. (2006/b). Kulturna vzgoja. Povezovanje med kulturo in izobraţevanjem ter 

dostopnost kulture za otroke in mladino 1, Glasba: eksperiza. Ljubljana: Ministrstvo za 

kulturo.  

 

Rutkowski, J. (2003). Strategies For Nurturing The Young Child’s Singing Voice. Dallas: 

The Pennsylvania State University.  

 

Rupnik Vec, T. (2006). Vloga šolskega razvojnega tima v procesih zagotavljanja kakovosti v 

šoli, uvajanja sprememb in profesionalne rasti posameznega učitelja. Ljubljana: Filozofska 

fakulteta. 

 

Sagadin, J. (1986). Modeli evalvacije vzgojno-izobraţevalnih programov. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta. 

 

Sallis, E. (1993). Total Quality Management in Education. London: Kogan Page.  

 

Scheerens, J. (2008). Vzpostavljanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

vzgoji in izobraţevanju. V M. Brejc (ur.) Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h 

kakovosti v vzgoji in izobraţevanju (str. 34-46) Ljubljana: Šola za ravnatelje. 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
408 

Schollaert, R. (ur.) (2003). Disclosing the treasure within. Towards Schools as learning 

Communities. Antwerpen: Garant. 

 

Shapiro, S. (1998). Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zagreb: Mozaik knjiga. 

 

Sharp, C. in Le Métais J. (2000). The arts, creativity and cultural education: An 

international perspective (International review of curriculum and assessment frameworks 

project). London: Qualifications and Curriculum Authority. 

 

Sicherl Kafol, B. (1999). Glasbena vzgoja v celostnem vzgojno izobraţevalnem procesu na 

začetni stopnji osnovne šole (Doktorska disertacija). Ljubljana: Akademija za glasbo. 

 

Sicherl Kafol, B. (2000). Vpliv celostne glasbene vzgoje na področja afektivno-socialnega, 

psihomotoričnega in kognitivnega razvoja. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za 

glasbo, 3, 20-37.  

 

Sicherl Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Ljubljana: Debora 

 

Sicherl Kafol, B. (2004). Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji. Domţale: Zaloţba 

Izolit.  

 

Sicherl Kafol, B. (2015). Izbrana poglavja iz glasbene didaktike. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Skribe Dimec, D. (2004). Uvodnik. Preverjanje in ocenjevanje, 1(2-3), 4-5. 

 

Slivar, B. (2003). Dejavniki, strategija in učinki spoprijemanja učiteljev s stresom  

(Doktorska disertacija). Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

 

Slosar, M. (1995/a). Dejavniki uspešnosti razrednih učiteljev pri glasbeni vzgoji na razredni 

stopnji osnovne šole (Doktorska disertacija). Ljubljana: Akademija za glasbo.  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
409 

Slosar, M. (1995/b). Glasbeno strokovna pripravljenost razrednih učiteljev. Glasba v šoli: 

revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo 1(1), 

14–18.  

 

Slosar, M. (1997). Dejavniki uspešnosti razrednih učiteljev pri glasbeni vzgoji na razredni 

stopnji osnovne šole. V K. Destovnik in I. Matovič (ur.), Izobraţevanje učiteljev ob vstopu v 

tretje tisočletje: stanje, spremembe, rešitve (str. 233–241). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Slosar, M. (2007). Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje I. Ljubljana: Debora. 

 

Spychiger, M. (2001). Understanding musical activity and musical learning as sign 

processes: Toward a semiotic approach to music education. The Journal of Aesthetic 

Education, 35(1), 53–67.  

 

SSKJ. (2015). Slovar slovenskega knjiţnega jezika. Znanstvenoraziskovalni center 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. 

Ljubljana: DZS. 

 

Strmičnik, F. (2011). Didaktika, osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut, 

Filozofska fakulteta.   

 

Stufflebeam, D. L. (1983). Evaluation models: Viewpoint on Educational and Human 

Services Evalution. Boston: Kluwer –Njihoff Publishing. 

 

Stufflebeam, D. L. (2000). An Analysis of Alternative Approaches to evalution. Boston: 

Kluwer –Njihoff Publishing. 

 

Šinkovec, S. (2000). Osebnost učitelja. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, 2(7), 

5-8.  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
410 

Škerjanc, D. (1995). Stališča učiteljev do učnega načrta za glasbeno vzgojo in njegovih 

vzgojno-izobraţevalnih področij na stopnji razrednega pouka osnovne šole (Magistrska 

naloga). Ljubljana: Akademija za glasbo.  

 

Temmerman, N. (1993). School music experiences: How do they rate? Research Studies in 

Music Education, 1(1), 59–65.  

 

Temmerman, N. (1997).  School Music Experiences: How Do They Rate? International 

Journal of Music Education. Original Series, 30, 26–34.  

 

Tiana, A. (1999). INAP - Innovative Approaches in School evaluation. Socrates Programme 

Project 14, Brussels: The European Commission.  

 

Tomić, A. (1992). Načrtovanje učiteljevega dela – imperativ sodobne šole. Vzgoja in 

izobraţevanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraţevalnega dela, 

23(4), 15-25. 

 

Učni načrt: program osnovnošolskega izobraţevanja, Glasbena vzgoja (2011). Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Ule Nastran, M. (1992). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: znanstveno publicistično 

središče.  

 

Vanhoof, J., Van Petegem, P. in De Maeyer, S. (2009). Attitudes towards school self-

evaluation. Studies in Educational Evaluation, 35, 21–28.  

 

Venus, D. (1969). Unterweisung im Musikhoren. Berlin: Ratingen.  

 

Vidmar, T. (2004). Glasba kot eden najpomembnejših dejavnikov pri razvoju otroka v  

predšolski dobi. Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za 

glasbene šole in zborovstvo, 9(2/3), 56-61.  

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
411 

Voglar, M. (1987). Otrok in glasba. Ljubljana: DZS.  

 

Vugrinec, J. (2008). Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj 

kvalitativnega raziskovanja. Sodobna pedagogika, 59(5), 108-122.  

 

Zavod RS za zaposlovanje (2015). Učitelj glasbene vzgoje. Pridobljeno s 

http://www.ess.gov.si/ncips/ cips/ opisi_poklicev/opis_poklica?Filter=P&Kljuc=2767  

 

ZOFVI. (2012). Zakon o organizaciji in financiranju izobraţevanja. Uradni list RS št. 57/12. 

Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKON445  

 

Ţakelj, A (2007). Posodobitev učnih načrtov in vpeljevanje novosti v prakso. XIV. 

Strokovno srečanje ravnateljev.  

Pridobljeno s http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Posodobitev%20UN_Zakelj%2007-

11-13.ppt. 

 

Ţvar, D. (2000). Razvoj slovenskih šolskih zborov skozi čas. Glasba v šoli: revija za 

glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, 6(3/4), 23-30. 

 

Wagner, M. (1999). Glasbena socializacija kot naloga pedagogike. Glasba v šoli - zbornik. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Weber, E. W. (1997). Schulversuche mit erweitertem Musikunterricht in der Schweiz 

Personlichkeitsentfaltung durch Musikerziehung. Luzern: Musikedition Nepomuk. 

 

Webster, P. (1990). Creativity as Creative Thinking. Music Educators Journal, 76(9), 22–

28.  

 

Webster, P. (2002). Computer-based Technology and Music Teaching and Learning: 2000-

2005. V L. Bressler (ur.), International Handbook of Research in Art Education (str. 1311–

1328). Dordreht: Springer.  

 

http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Posodobitev%20UN_Zakelj%2007-11-13.ppt
http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Posodobitev%20UN_Zakelj%2007-11-13.ppt


Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
412 

Wolf, H. (1978). The music criticism of Hugo Wolf. New York: Holmes & Meier publishers.  

 

Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 
413 

12 PRILOGE 

Kazalo prilog 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše .......................................................................................... 414 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za razredne učitelje ......................................................................... 417 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za učence ........................................................................................ 423 

Priloga 4: Začetno preverjanje znanja za učence ........................................................................... 426 

Priloga 5: Glasbeno gledališče – Opera ......................................................................................... 431 

Priloga 6: Odkrivamo glasbeno dediščino ..................................................................................... 443 

Priloga 7: Kulturno-umetniške ustanove v moji okolici ................................................................ 449 

Priloga 8: Kulturno-umetniške ustanove v Ljubljani ..................................................................... 456 

Priloga 9: Umetna glasba ............................................................................................................... 461 

Priloga 10: Končno preverjanje znanja .......................................................................................... 467 

Priloga 11a: Korelacijska matrika za razredne učitelje .................................................................. 472 

Priloga 12b: Korelacijska matrika za razredne učitelje .................................................................. 474 

Priloga 13c: Korelacijska matrika za razredne učitelje .................................................................. 477 

Priloga 14a: Korelacijska matrike za starše ................................................................................... 478 

Priloga 15b: Korelacijska matrike za starše ................................................................................... 479 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
414 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše 

                                                                               
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani! 

 

Sem Iva Dobovičnik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Antona Ukmarja 

Koper. V okviru raziskovalnega dela doktorske disertacije pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Barbare Sicherl-Kafol raziskujemo vrednote, stališča in odnos staršev do glasbene 

umetnost v 1. in 2. triletju osnovne šole. Izvajam anketo, ki jo izpolnjujejo starši učencev 

izbranih podeţelskih in mestnih devetletnih osnovnih šol vseh slovenskih regij. Anketni 

vprašalnik je anonimen in namenjen izključno v raziskovalne namene, zato Vas prosim za 

iskrene odgovore. Prosim Vas, da odgovorite na vsa vprašanja.  

Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

1. Obkroţite črko pred izbranim odgovorom ali dopišite.     

 

Spol  

 

 

 

Starost  

 

 

Regija iz kjer prihajate.  

A) Goriška 

B) Obalna 

C) Gorenjska 

D) Osrednje slovenska 

E) Notranjsko-kraška 

F) Jugovzhodna Slovenija 

G) Spodnje posavska 

H) Zasavje 

I) Savinjska 

J) Koroška 

K) Podravska 

L) Pomurska 

 

  A  moški ♀    B   ţenski ♂ 

A manj kot 30 let B 30 do 40 let C 41 do 50 let D več kot 50 let 
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Izobrazba 

A) Končana srednja šola.  

B) Končan visokošolski študijski program. 

C) Končan univerzitetni študijski program. 

D) Končan magistrski študijski program druge stopnje. 

E) drugo ____________________________________ 

 

Moja glasbena izobrazba. 

A)  Obiskovanje niţje glasbene šole.  

B)  Končana niţja glasbena šola.  

C)  Obiskovanje srednje glasbene šole.  

D)  Zaključena srednja glasbena šola.  

E)  drugo ____________________________________ 

 

2. Obkroţite številko, ki za Vas najbolj velja, pri čemer ocena 1 pomeni »se sploh  ne 

strinjam«, ocena 5 pa pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 

 OCENA 

POMEMBNOSTI 

Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, 

orkester, drugo). 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Najraje poslušam zabavno glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes svojega otroka za 

glasbeno vzgojo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a prepevam. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja s 

področja glasbene vzgoje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a plešem.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam na večjo 

priljubljenost predmeta glasbene vzgoje pri svojem otroku. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Menim, da je na šoli mojega otroka premalo glasbenih interesnih 

dejavnosti.   

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje vpliva na razvoj 

otrokovega glasbenega posluha in znanj.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

se nadaljuje 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
416 

 OCENA 

POMEMBNOSTI 

Predmet glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost otroka tudi na 

drugih predmetnih področjih. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Poslušam vse zvrsti glasbe.     

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko otroci naučijo 

spoštovanja, sodelovanja in strpnosti do drugih.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente.  
 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S svojim otrokom redno obiskujem različne glasbene prireditve 

(npr. koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava 

ipd.). 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na otrokov 

celostni razvoj. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos mojega otroka do glasbe.    
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve s 

svojim otrokom. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a poslušam glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

doţivetja in izkušnje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi predmeti slabše 

vrednotena.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otroci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

O glasbi si s svojim otrokom izmenjujem mnenja in doţivetja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otrok pri urah glasbene vzgoje razvija veselje in pozitivna čustva 

do glasbe.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otroci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Glasbena vzgoja je enako pomemben predmet kot ostali učni 

predmeti. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otroci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene 

izkušnje in znanja. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za razredne učitelje 

 

                                                                
                    

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAZREDNE UČITELJE 

 

Spoštovani! 

Sem Iva Dobovičnik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Antona Ukmarja 

Koper. V okviru raziskovalnega dela doktorske disertacije pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Barbare Sicherl-Kafol raziskujemo vrednote, stališča in odnos učiteljev razrednega 

pouka do glasbene vzgoje v 1. in 2 triletju osnovne šole. Izvajam anketo, ki jo izpolnjujejo 

učitelji razredne stopnje naključno izbranih podeţelskih in mestnih devetletnih osnovnih 

šol v Sloveniji. Anketni vprašalnik je anonimen in namenjen izključno v raziskovalne 

namene, zato Vas resnično prosim za iskrene odgovore. Prosim Vas, da odgovorite na 

vsa vprašanja.  

Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

1. Obkroţite črko pred izbranim odgovorom ali dopišite.     

 

Spol  

 

 

 

Tip šole, kjer poučujete.   

 

 

 

Starost  

 

  A  moški ♀    B   ţenski ♂ 

A  mestna   B   podeţelska 

A manj kot 30 let B 30 do 40 let C 41 do 50 let D več kot 50 let 
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Delovna doba  

 

Regija kjer poučujete. 

A) Goriška 

B) Obalna 

C) Gorenjska 

D) Osrednje slovenska 

E) Notranjsko-kraška 

F) Jugovzhodna Slovenija 

G) Spodnje posavska 

H) Zasavje 

I) Savinjska 

J) Koroška 

K) Podravska 

L) Pomurska 

 

 

Moja izobrazba. 

A) Višješolski študijski program (Pedagoška akademija) 

B) Univerzitetni študijski program razrednega pouka (Pedagoška fakulteta) 

C) Magistrski študijski program druge stopnje (smer: Poučevanje na razredni stopnji) 

D) drugo _________________________ 

Moja glasbena izobrazba. 

A)  Obiskovanje niţje glasbene šole.  

B)  Končana niţja glasbena šola.  

C)  Obiskovanje srednje glasbene šole.  

D)  Zaključena srednja glasbena šola.  

E)  Glasbene šole nisem obiskoval-a.  

F)  drugo ___________________________ 

2. Obkroţite število, ki za Vas najbolj velja, pri čemer ocena 1 pomeni »se sploh  ne 

strinjam«, ocena 5 pa pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 OCENA 

POMEMBNOSTI 

Izven delovnega časa sem glasbeno aktiven/-a (npr. pevski zbor, 

orkester, drugo). 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pri poučevanju glasbene vzgoje se počutim samozavesten/-a.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a prepevam.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri pripravi na pouk glasbene vzgoje si pomagam z učnim načrtom 

za glasbeno vzgojo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Izven delovnega časa redno obiskujem različne glasbene prireditve 

(npr. koncert orkestra ali pevskega zbora, opera, baletna predstava 

ipd.).  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

A manj kot 10 let B 10 do 20 let C 21 do 30 let D več kot 30 let 

  se nadaljuje 
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 OCENA 

POMEMBNOSTI 

Učenci pri pouku glasbene vzgoje razvijajo veselje in pozitivna 

čustva do glasbe.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Priprave za glasbeno vzgojo pišem vestno in aţurno. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Zelo rad/-a igram na Orffove ali druge inštrumente.  

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri pouku glasbene vzgoje pogosto uporabljam didaktična gradiva 

(učbenik, delovni zvezek). 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z učitelji/-cami, ki poučujejo v drugih oddelkih, skupaj načrtujemo 

pouk glasbene vzgoje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Učenci v mojem razredu so zelo motivirani za pouk glasbene 

vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Bolj pogosto bi ţelel/-a obiskovati različne glasbene prireditve. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Trudim se, da učencem v enaki meri ponudim vse glasbene 

dejavnosti (petje in ritmična izreka, igranje na glasbila, poslušanje, 

gibanje/ples, ustvarjanje).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a poslušam glasbo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

znanja.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje pogosto sodelujem s 

predmetnim učiteljem glasbene vzgoje na šoli kot »notranjim« 

svetovalcem, usmerjevalcem in soizvajalcem glasbene vzgoje. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko vplivam 

na priljubljenost predmeta glasbena vzgoja pri svojih učencih. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Menim, da učencem pri glasbenem poučevanju omogočam 

pridobivanje glasbenih znanj.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Kakovostno glasbeno poučevanje vpliva na razvoj učenčevih 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri medpredmetnih povezavah vključujem tudi predmet glasbena 

vzgoja.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Čutim se dovolj strokovno usposobljenega/-o za poučevanje 

glasbene vzgoje na razredni stopnji osnovne šole. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Zelo rad/-a plešem.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Glasbena vzgoja vpliva na učno uspešnost učenca tudi na drugih 

predmetnih področjih. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Redno se udeleţujem seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja s 

področja glasbene vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

se nadaljuje 
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 OCENA 

POMEMBNOSTI 

 

Na ure glasbene vzgoje se temeljito pripravim. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Menim, da lahko pozitivno vplivam na interes učencev za glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z razredom, ki ga poučujem, nastopamo na šolskih glasbenih 

prireditvah. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V okviru pouka glasbene vzgoje lahko učence naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Za uspešno načrtovanje pouka glasbene vzgoje mora učitelj poznati 

sodobne tehnike načrtovanja, cilje učnega načrta in predznanje 

učencev. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Najraje poslušam zabavno glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z upoštevanjem vsebin učnega načrta se izognem neprimerni 

improvizaciji in rutinskemu delu.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z razredom, ki ga poučujem, redno obiskujemo različne glasbene 

prireditve.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Kakovostni pouk glasbene vzgoje pomembno vpliva na učenčev 

celostni razvoj. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Na naši šoli je premalo glasbenih interesnih dejavnosti.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Moje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja pomembno 

vplivajo na kakovostno uresničevanje ciljev glasbene vzgoje, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za glasbeno vzgojo. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

V prvem in drugem triletju bi moralo biti več ur glasbene vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri pouku glasbene vzgoje uporabljam raznovrstne in aktivne 

oblike ter glasbene metode poučevanja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poslušam vse zvrsti glasbe.   
 

 1 

 

2 

 

 3 

 

4 

 

5 

Predmet glasbena vzgoja je v primerjavi z drugimi učnimi predmeti 

slabše vrednoten. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

O glasbi si z učenci izmenjujemo mnenja in doţivetja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Učenci lahko ob osebnem stiku s priznanimi umetniki in kulturno-

umetniškimi ustanovami pridobijo specifične/posebne glasbene 

izkušnje in znanja.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Seznanjen/-a sem z glasbenim delovanjem učencev izven šole. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

se nadaljuje 
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 OCENA 

POMEMBNOSTI 

 

Pri učenju nove pesmi uporabljam avdio tehnologijo, CD, 

posnetke. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z lastnim pozitivnim odnosom do glasbene vzgoje lahko pozitivno 

vplivam na odnos učencev do glasbe.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pri učenju nove pesmi uporabljam metodo posnemanja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Učenci lahko z aktivno udeleţbo na glasbenih delavnicah pridobijo 

glasbene izkušnje in znanja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Učne oblike in metode prilagajam učni snovi in učencem.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dobro sem informiran/-a o programih na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pred petjem dam učencem ustrezno intonacijo. 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Odprt/-a sem za timsko in sodelovalno delo tudi izven šolskih 

okvirov. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pred petjem se z učenci vedno upojemo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V pouk glasbene vzgoje vključujem sodobno tehnologijo in nove 

pristope poučevanja.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Učenci so v okviru pouka glasbene vzgoje premalo v stiku s 

priznanimi umetniki in kulturno-umetniškimi ustanovami. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V četrtem razredu glasbeno vzgojo pogosto namesto učitelja 

razrednega pouka poučuje glasbeni pedagog (učitelj glasbene 

vzgoje).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Izpolnite tabelo.   

Kako pogosto pri poučevanju glasbene vzgoje uporabljate navedene glasbene    

metode in učne oblike? Ob zapisani glasbeni metodi oz. obliki poučevanja v tabeli 

obkroţite število po načelu: 1 – nikoli; 2 – občasno; 3 – redko; 4 – pogosto; 5 – zelo 

pogosto.  
 

 

GLASBENE METODE 

POUČEVANJA: 

 

1 - nikoli 

 

2 - občasno 

 

3 - redko 

 

4 - pogosto 

 

5 - zelo 

pogosto 

Demonstracija ritmične 

izreke 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Doţivljajsko poslušanje 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Delo z grafičnim/notnim 

zapisom 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Petje s posnemanjem 

(imitacijo) 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

se nadaljuje 
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GLASBENE METODE 

POUČEVANJA: 

 

1 - nikoli 

 

2 - občasno 

 

3 - redko 

 

4 - pogosto 

 

5 - zelo 

pogosto 

 

Analitično poslušanje 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pevsko izmišljanje na 

dano besedilo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Posnemanje igranja na 

otroška glasbila. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Poustvarjalno igranje 

inštrumentalnih vsebin 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Gibalno/likovno/besedno  

ustvarjanje ob glasbi.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

    UČNE OBLIKE: 

 

1 - nikoli 

 

2 - občasno 

 

3 - redko 

 

4 - pogosto 

 

5 - zelo 

pogosto 

individualna/skupna  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

frontalna 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

delo v dvojicah 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

skupinska 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

4. Kako pogosto so zastopane posamezne glasbene dejavnosti v Vašem razredu? 

Ob glasbeni dejavnosti v tabeli obkroţite število po načelu: 1 – nikoli; 2 – občasno; 3 – 

redko;  4 – pogosto; 5 – zelo pogosto.  

 

 

GLASBENE 

DEJAVNOSTI: 

 

1 - nikoli 

 

2 - občasno 

 

3 - redko 

 

4 - pogosto 

 

5 - zelo 

pogosto 

 

Poslušanje 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Petje in ritmična izreka 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Igranje na glasbila 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Gibanje ob glasbi 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ustvarjanje 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za učence 

         
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

Sem Iva Dobovičnik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Antona Ukmarja 

Koper. V okviru raziskovalnega dela doktorske disertacije raziskujemo interes, 

priljubljenost in stališča učencev do glasbene vzgoje. Izvajam anketo, ki jo izpolnjujejo 

izbrani oddelki četrtih razredov treh osnovnih šol primorske regije. Anketni vprašalnik je 

anonimen in namenjen izključno v raziskovalne namene, zato te prosim za iskrene 

odgovore. Prosim, da odgovoriš na vsa vprašanja.  

 

Za sodelovanje se ţe vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

1. Obkroţi črko pred izbranim odgovorom.     

Spol  

 

 

 

 

Tip šole  

 

 

 

Obiskujem glasbeno šolo.  

 

 

 

 

Sodelujem v šolski glasbeni interesni dejavnosti. (pevski zbor, plesna skupina, 

folklora, orffova skupina …) 

 

 

  A  deček ♀    B   deklica ♂ 

A  mestna   B   podeţelska 

A DA B NE 

 

A DA B NE 
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2. Obkroţi številko, ki zate najbolj velja, pri čemer ocena 1 pomeni »se sploh  ne 

strinjam«, ocena 5 pa pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCENA 

POMEMBNOSTI 

 

Rad/-a obiskujem glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki obiskujejo 

glasbeno šolo). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ţelel/-a bi obiskovati glasbeno šolo (odgovorijo tisti, ki glasbene 

šole ne obiskujejo). 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Rada/-a obiskujem šolsko glasbeno interesno dejavnost 

(odgovorijo tisti, ki obiskujejo šolsko glasbeno interesno 

dejavnost). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ţelel/-a bi obiskovati šolsko glasbeno interesno dejavnost 

(odgovorijo tisti, ki ne obiskujejo šolske glasbene interesne 

dejavnosti). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S svojimi starši redno obiskujem različne glasbene prireditve 

(koncert orkestra, koncert pevskega zbora, opera, baletna predstava 

ipd.). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

S starši bi ţelel/-a bolj pogosto obiskovati različne glasbene 

prireditve. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pri urah glasbene vzgoje mi je lepo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ţelel/-a bi več ur glasbene vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Glasbena vzgoja je moj priljubljen predmet. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V okviru pouka glasbene vzgoje bi ţelel/-a več ogledov različnih 

glasbenih prireditev.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V okviru pouka glasbene vzgoje bi ţelel/-a več obiskov priznanih 

umetnikov (skladatelj, dirigent, operni pevec ipd.). 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Glasbene dejavnosti pozitivno vplivajo na mojo učno uspešnost pri 

drugih predmetih.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Doma poslušam glasbo skupaj s starši. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Doma poslušam podobno glasbo kakor v šoli. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

       Legenda: 

1- Se sploh ne strinjam 

2- Se ne strinjam 

3- Ne vem 

4- Se strinjam 

5- Se popolnoma strinjam 

 

se nadaljuje 
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 OCENA 

POMEMBNOSTI 

 

Doma prepevam skupaj s starši. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Poznam ljudske pesmi svojega kraja. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pri predmetu glasbene vzgoje rad/-a prepevam.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pri predmetu glasbene vzgoje rad/-a igram na Orffove ali druge 

inštrumente.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pri predmetu glasbene vzgoje rad/-a poslušam glasbo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Menim, da se pri predmetu glasbene vzgoje veliko naučim.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, pozitivno vpliva na mojo 

priljubljenost do predmeta glasbene vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ţelel/-a bi več glasbenih dejavnosti tudi pri drugih učnih 

predmetih. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Učitelj, ki me poučuje glasbeno vzgojo, pozitivno vpliva na moj 

interes za glasbo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

V okviru pouka glasbene vzgoje se lahko naučim spoštovanja, 

sodelovanja in strpnosti do drugih.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Najraje poslušam zabavno glasbo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ţelel/-a bi več šolskih glasbenih interesnih dejavnosti.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Glasbo poslušam le, kadar mi je dolgčas.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poslušanje glasbe me sprosti in pomiri.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poslušanje glasbe me spravi v dobro voljo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Z obiskovanjem glasbenih prireditev lahko pridobim nova glasbena 

znanja.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Rad/-a sem pogosto v stiku z glasbo.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

O glasbi si s starši izmenjujemo svoja mnenja in doţivetja.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Poslušam vse zvrsti glasbe.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ţelel/-a bi več ur petja pri pouku glasbene vzgoje.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Skupaj s starši izbiram glasbo, ki bi jo rad poslušal.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Priloga 4: Začetno preverjanje znanja za učence 

 
 
*Obkroži črko pred izbranim odgovorom.*                       Šolsko leto 2014/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Spol:  
                                                                        

 
Tip šole:  

 
 

GLASBENA VZGOJA 
PREVERJANJE ZNANJA 

 

1. Zapiši imena skupin inštrumentov. 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Poimenuj male ritmične inštrumente. 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

   

a)  deček ♀  b)   deklica ♂ 

a)  mestna   b)   podeželska 

6  

 6 
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3. Zapiši tri značilnosti ljudske glasbe. 
 

        ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

 
 

 

4. Z rdečo barvico pobarvaj polja, na katerih so zapisana imena ljudskih 

glasbil. Z rumeno barvico pobarvaj polja, na katerih so zapisana imena 

inštrumentov simfoničnega orkestra.           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Če je trditev pravilna, obkroži DA. Če je trditev nepravilna, obkroži NE. 
 

 

Kitara sodi v skupino godal. DA NE 

Stržek je ljudsko glasbilo, izdelano iz orehove lupinice. DA NE 

Avtor ljudske pesmi ni znan.  DA NE 

Na lončeni bas igramo tako, da brenkamo po napeti nitki. DA NE 

Na klarinet igramo tako, da vanj trobimo. DA NE 

Ljudska glasbila so izdelana iz naravnih materialov. DA NE 

 

 
 

6. Odgovori na vprašanja. 
 

Kdo je dirigent? 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 6 

 6 

trstenke 
 

orgle 
 

oboa 
 

kontrabas 
 

žvegla 
 

glinena 
piščal 

 

 3 

 1 
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Iz česa je sestavljena melodija? 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Kdo je solist? 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Katere pevske zbore poznaš? 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

7. Glasbene pojme na levi strani poveži z ustreznim opisom na desni.  

 

refren Izvajamo jo enakomerno in odločno. 
pavza Glasbena prireditev. 
zborovodja Del pesmi, ki se ponavlja. 
koncert Tišina v glasbi.  
koračnica  Glasbeno delo. 
skladba Oseba, ki vodi pevski zbor. 

 
 
 
8. Poimenuj inštrumente na slikah. 

 

 
 

 

 
 

   

  
 

   

 1 

 

6  

 1 

 

5  

 6 

 1 
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9. Smiselno dopolni povedi.  

 
     Na tubo igramo tako, da vanjo _______________ . 

     Na prečno flavto igramo tako, da vanjo ________________ .  

     Na klavir igramo tako, da _______________ na ______________. 

     Na ksilofon igramo tako, da nanj _______________ . 

     Na kitaro igramo tako, da _____________ s prsti po ______________ . 

    

 

10.  Obkroži črko pred pravilno trditvijo. 

 
A    Pozavna, rog in tuba so trobila.  
 
B    Orgle ne sodijo med instrumente s tipkami. 
 
C    Harfa, kitara in gong so brenkala. 
 
Č    Med godala sodijo violina, violončelo in kontrabas.  
 

 
 

 

11.  Reši spodnjo nalogo.  
 

a) Preberi pesem in v slikovnem zapisu:  

- z zeleno barvico obkroži kroga, ki predstavljata najnižji ton.  

- z modro barvico obkroži vse kroge, ki predstavljajo kratke tone.  
 

 
 

  

 7 

 4 
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JESENSKA 
(J. Bole – B. Oblak) 

 
 

                                                                         Madžarski napev                                                                                                          
 

 

 
 
 

 
 
 

b) Smiselno dopolni trditve.  
 
 
 

Prepiši naslov zgornje pesmi. ____________________ 
 
Koliko kitic ima pesem? (zapiši z besedo)  _____________ 
 
Simboli (krogi) v slikovnem zapisu predstavljajo _____________ tonskih višin.  
 
Simboli (krogi) v slikovnem zapisu označujejo  ___________.  
 
Večji simboli (krogi) označujejo _____________ tone.  
 
Glede na višino poznamo ______________ in _____________ tone. 
 
Glede na dolžino poznamo _____________ in _____________ tone. 
 

1. Spet pri-šla je   
2. Vsa na-ra-va 

k nam je-sen,  
poj-de spat,   

vsa v škrlat o-   
da se bo spo- 

de-ta, 
či-la, 

  

 

   

  

                 

 

 

  

                

 

                        

   

 

 

 

 

 

  

                 

                    

li-stje pa-da 
in ko pri-de 

že z dreves, 
spet pomlad, 

zima se o- 
zno-va bo ro- 

be-ta. 
di-la. 
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Priloga 5: Glasbeno gledališče – Opera 

TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 

Učenci:  

 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 poznajo obravnavane glasbene oblike;  

 razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja; 

 poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so 

pomembne za njihov kraj ali širše slovensko 

okolje: koncert, glasbeno gledališče – opera, balet; 

 razumejo pojma glasbena in besedna vsebina; 

 prepoznajo in poimenujejo izbrani repertoar 

slovenskih in tujih glasbenih del. 

 

Učenci:  

 razlikujejo ljudsko in umetno glasbo;  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

instrumentalno glasbo; 

 razlikujejo pevske glasove in sestave ter 

instrumentalne skupine in posamezna glasbila v 

instrumentalnih skupinah; 

 razlikujejo nekatere sestave: mladinske in odrasle 

pevske zbore, pevske skupine, soliste, instrumentalne 

skupine, orkestre;  

 pojejo enoglasne ljudske ter umetne pesmi iz 

slovenske in tuje glasbene zakladnice;  

 razlikujejo absolutno in programsko glasbo. 

 

 

Tematski sklop: GLASBENO GLEDALIŠČE 

Učna tema:  SPOZNAVANJE GLASBENE OBLIKE – OPERA 

Učne enote: Operna predstava 

Glasbene metode: pevska demonstracija, doţivljajsko poslušanje, analitično poslušanje, petje 

s pripevanjem, poustvarjalno petje, pogovor, razlaga 

Oblike dela: individualna, frontalna, skupinska 

Učna sredstva:  projekcija, radio, zvočni posnetki, partitura operne arije, video posnetki, 

kostumi  

Čas izvajanja:   90 minut (2 šolski uri) 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti srečanja z opernim pevcem: 

- se seznanijo z glasbenim 

poklicem-operni pevec; 

- spoznajo delovnik v 

operi; 

- spoznajo opero kot 

kulturno-umetniško 

ustanovo in njeno 

notranjost;  

- razumejo opero v 

povezavi z ljudsko glasbo; 

- analitično poslušajo 

ljudsko pesem ob 

spremljavi citer;  

- uporabljajo značilnosti 

ljudske glasbe;  

- doţivljajsko poslušajo 

demonstracijo opernega 

petja; 

- vrednotijo razlike med 

posneto ali v ţivo odpeto 

pesmijo;  

- razumejo opero v 

 PREDSTAVITEV DELOVANJA OPERNEGA PEVCA 

V začetnem delu je potekala krajša predstavitev priznanega 

umetnika s področja opernega petja. Operni pevec Marko Kobal 

deluje v Opernem nacionalnem teatru v Ljubljani in je solist ţe od 

leta 1994. Sodeloval je z različnimi domačimi in tujimi orkestri ter 

posnel tri zgoščenke. Učencem in učiteljicam sem v uvodni 

predstavitvi povedala, da bodo doţiveli prvi neposreden stik z 

opernim pevcem in bolj podrobno spoznali opero kot glasbeno 

obliko.  

 

 GLASBENI POKLIC – OPERNI PEVEC 

Operni pevec je v začetnem delu z učenci govoril o bontonu v 

operni hiši, nato pa so mu učenci zastavljali vprašanja, ki so jih 

zanj predhodno pripravili. 

 

Spraševali so ga, če igra kakšen inštrument; če je bil na kakšni 

turneji; kaj se zgodi, če je operni pevec odsoten; kako si zapomni 

pesmi; koliko let nastopa kot operni pevec; če ima pred nastopom 

veliko treme; kaj se zgodi, če se kdo izmed gledalcev nespodobno 
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povezavi z vokalno 

glasbo; 

- uporabljajo nove 

glasbene pojme v povezavi 

z opero; 

- razlikujejo med 

samospevom in ljudsko 

glasbo; 

- razlikujejo med ljudskimi 

glasbili in klasičnimi 

inštrumenti;  

- naštejejo znane 

slovenske in tuje operne 

pevce; 

- razumejo opero v 

povezavi z inštrumenti,  

- vedo, kje se nahaja 

orkester v operi;  

- vedo, kakšno vlogo ima 

orkester v operi; 

- razlikujejo med opernim 

orkestrom in simfoničnim 

orkestrom,  

- spoznajo opero kot 

glasbeno obliko;  

- razumejo sestavine v 

operi; 

- razumejo pojem glasbeno 

gledališče, 

- analitično poslušajo 

operno arijo in primer 

orkestralnega odlomka iz 

opere; 

- razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme: pevski 

glasovi: sopran, alt, tenor, 

bas; orkestrski sestavi; 

manjši sestavi: duo/duet, 

trio/tercet, kvartet; 

‐ - analitično poslušajo 

vokalno, instrumentalno in 

vokalno-instrumentalno 

glasbo; 

‐ - razlikujejo vokalno, 

instrumentalno, vokalno-

instrumentalno glasbo;    - 

spoznajo pojme uvertura, 

premiera, finale. 

 

obnaša in moti predstavo; koliko časa potrebuje za vajo; koliko 

časa traja ena predstava; v kakšnem jeziku pojejo; kdo ga je 

navdušil, da se je odločil za ta poklic; koliko časa vadi; zakaj se je 

odločil, da bo postal operni pevec; če pozna kakšne druge operne 

pevce; če je pel v kakšnem zboru; če rad poje; kateri je njegov 

najvišji in najniţji ton; če je kakšna njegova operna arija svetovno 

znana; kdaj je nazadnje nastopal; če poje sam ali v zboru.  

 

 
Med poslušanjem in razlago opernega pevca  

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 
Operni pevec je odgovarjal na vprašanja učencev; da zna igrati na 

klavir, ker je to neka osnova za pevca – solista, da se lahko sam 

sebi korepetira; vsak operni pevec ima v operi zamenjavo tako, da 

se lahko v vsakem trenutku pred predstavo zamenja, če je odsoten; 

odgovoril je, da je pred nastopom zmeraj trema in da brez tega ne 

gre; zgodilo se je ţe, da nekateri niso poslušali zato so morali 

operno predstavo prekiniti in obenem povedal, kadar bodo prišli na 

operno predstavo, naj se kulturno vedejo do nastopajočih na odru; 

vadi vsak dan; obrazloţil je, da se človek teţko odloči, da bi postal 

operni pevec temveč mora to ţiveti in navedel je, da naj bi bila to 

prirojena zadeva saj mora pevec ţe 70 % svojega talenta prinesti s 

seboj ostalo pa nadomesti z delom in vajo – operni pevec se mora 

torej »roditi« itd. Za tem pa je še na kratko razloţil, kako potka 

njegov dan v operi. 

 

 OPERA KOT KULTURNO-UMETNIŠKA USTANOVA 

Preko projekcije sem pokazala ustanovo operne hiše in učenci so 

ugotovili, da je to opera. Operni pevec jih je popravil, da je to 

Slovensko narodno gledališče opera in balet Ljubljana, ki je bilo 

zgrajeno leta 1892. 

  

Nato smo se sprehodili po vodniku operne hiše, v okviru katere je 

operni pevec podal razlago, kaj vsebuje opera v svoji notranjosti. 

Ob posnetku je pokazal oder in zaveso, parter, kje se nahaja 

orkester, nato je pokazal loţe prvega in drugega reda, stranski 

balkon, ki se nadaljuje v osrednji balkon in spet v stranski balkon 
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ter galerijo nad balkonom. Dodal je, da je to sestavni del tiste 

opere, kar vidijo poslušalci in gledalci. Povedal je še, da je to 

prenovljena opera. Nato je ob shemi komentiral še notranjost opere 

in dodal, da iz stranske loţe lahko vidimo orkester, osrednja loţa, 

ki se jo vidi iz parterja, pa je predsedniška loţa, namenjena 

predsedniku drţave, če pride na predstavo. V vsako loţo lahko gre 

4–5 poslušalcev oziroma gledalcev in vsak ima svoj prostor. Parter 

je razdeljen na levo in desno stran, in sicer enako, kot so 

razdeljene loţe na levo in desno stran. 

 

 
Demonstracija ob shemi notranjosti operne hiše 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 OPERA V POVEZAVI Z LJUDSKO GLASBO  

Nato je sledilo predvajanje izseka zvočnega posnetka. Učencem 

sem podala navodilo, da pozorno prisluhnejo, če slišijo kakšen 

poseben inštrument. Vprašala sem, če kdo izmed učencev ve, 

kakšen bi lahko bil naslov predvajane pesmi. Učenci so pravilno 

dogovorili, da je naslov Slovenec sem. Ugotovili so tudi, da je to 

ljudska glasba in povedali, da ljudsko glasbo vedno spremljajo 

godci na ljudska glasbila; prenašala se je iz roda v rod; avtor in 

skladatelj nista znana; ves čas se je spreminjala.  

 

Operni pevec je obrazloţil, da se je ljudska glasba spreminjala 

skozi obdobja. Ljudska glasba je zmeraj najpomembnejša in 

največji temelj za vse glasbene zvrsti, ki so sledile v poznejših 

obdobjih. Izvajana je na ljudska glasbila, ki so jih izdelovali ljudje, 

zato se tudi imenuje ljudska glasba, od tod torej poimenovanje. 

Dodal je, da v ljudski glasbi je pomembno tudi to, da ni velikih 

nihanj v dinamiki (piano ali forte). Oni so peli bolj v ravni 

dinamični liniji, a se je glasba skozi stoletja spreminjala in je prišlo 

do dinamike, do ritmičnih novitet. Torej za ljudsko glasbo lahko 

rečemo, da je nekakšen temelj za vso glasbo.  

 

V zvezi s tem sem pokazala njegovo prvo avtorsko zgoščenko Moj 

oča so jih peli, ki je povezana z ljudsko glasbo. Predvajala sem 
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zvočni posnetek ljudske pesmi iz zgoščenke in prosila učence, da 

pozorno prisluhnejo, če bodo pesem prepoznali. Ob tišjem 

predvajanju pesmi je operni pevec komentiral, da v začetnem delu 

slišijo citre; to je alpski inštrument, ki ga vidijo na sliki. Povedal 

je, da nanje igra eden najbolj znanih slovenskih citrarjev Tomaţ 

Plahutnik, s katerim sta posnela 22 ljudskih pesmi, da ne bi šle v 

pozabo. Učenci so po predvajanju pesmi navdušeno zaploskali. 

Pravilno odgovorili, da je naslov te pesmi Kje so tiste stezice. 

Vprašala sem jih, če bi si ţeleli slišati en košček te pesmi tudi »v 

ţivo« s strani opernega pevca. Učenci so pokazali velik interes in 

navdušenje za to. Med tem ko je prepeval, so učenci slušno 

zaznali, da je velika razlika med tem, kar je posneto ali pa odpeto 

»v ţivo«. Ob petju opernega pevca so z velikim navdušenjem 

zaploskali in s tem pokazali visoko motiviranost.  

 

 
Opera v povezavi z ljudsko glasbo 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 OPERA V POVEZAVI Z VOKALNO GLASBO 

Nato smo prešli na opero v povezavi z vokalno glasbo. Učence 

sem vprašala, če kdo izmed njih ve, kaj je to vokalna glasba. 

Odgovarjali so, da je vokalna glasba pomeni petje. Obrazloţila 

sem, da vokal pomeni glas in od tod pojem vokalna glasba. Nato 

sem učence vprašala, kaj vidijo na sliki in nekdo je odgovoril, da 

solistka poje ob spremljavi klavirja. Operni pevec je učencem 

razloţi, kaj je to samospev. Povedal je, da samospev pomeni glas 

ob spremljavi določenega inštrumenta, ki pa ni ljudsko glasbilo, 

ampak je to inštrument, kot jih izdelujejo v tovarnah (lahko je 

klavir, čembalo, harfa …). 

 
Povedal je, da je posnel zgoščenko s samospevi, pri kateri gre za 

čas čitalništva, in sicer konec 20. stoletja, ko so delovali dobri 

tekstopisci. Po poslušanju je obrazloţil razlike med samospevom 

in ljudsko pesmijo. Pri ljudski pesmi je jakost glasu vseskozi 

pribliţno enaka, ni dinamike (glasno, tiho). Pri samospevu pa je ţe 

v notni partituri zapisano, kje je »forte« in kje »piano«, tako da je 
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v tem primeru dinamika ţe prisotna. Razlika je tudi v tem, da ta 

inštrument ni ljudski, ampak je to inštrument, ki se je razvil iz 

ljudskih glasbil in je zelo primeren za korepetiranje ali spremljanje 

raznoraznih inštrumentov in petja.  

 

 
Opera v povezavi z vokalno glasbo 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 ZNANI SLOVENSKI IN TUJI OPERNI PEVCI 

Učence sem vprašala, če kdo pozna kakšnega znanega slovenskega 

opernega pevca. Na sliki projekcije sta bila dva predstavnika, in 

sicer Janez Lotrič in Marjana Lipovšek. Operni pevec ju predstavil 

in povedal, kako je sodeloval z njima. Na projekciji sem prikazala 

še dva vrhunska tuja operna pevca, in sicer Luciana Pavarottija in 

Mario Callas. Tudi o njiju je operni pevec povedal nekaj besed. 

 

 OPERA V POVEZAVI Z INŠTRUMENTI  

Učence sem vprašala, če si je kdo zapomnil, kje se nahaja orkester 

v operi. Učenec je pravilno odgovoril, da se nahaja pod odrom, 

niţje. Opernega pevca sem vprašala, kakšno vlogo ima orkester v 

operi. Ob sliki je najprej ob sliki razloţil, da se na odru nahajajo 

vsi zboristi, solisti, vsi tisti, ki sodijo na oder. Orkester pa se v 

operi zmeraj nahaja v t.i. jami, kjer je pododrje (pod odrom) in 

skozi to odprtino prihaja zvok orkestra med poslušalce. Če bi bil 

operni orkester previsoko ali višje, bi preglasil soliste in zboriste, 

ki so na odru. Zaradi slednjega je orkester zniţan in s tem malo 

uduši zvok. V nadaljevanju je razloţil, da operni orkester zmeraj 

spremlja soliste, pevce in zbor. 

 
V operi je zmeraj najbolj vaţen oder; to so solisti in zboristi ali pa 

baletni plesalci, ne pa orkester, med tem ko je simfonični orkester 

vedno v ospredju in na odru. Takšna je torej razlika med opernim 

in simfoničnim orkestrom.  

 

Operni pevec ob na mojo pobudo ob sliki razloţil tudi, kakšno 

vlogo ima v operi dirigent. Povedal je, da je vedno na sredini, 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
436 

ampak se ga iz parterja teţko vidi in da je on tisti, ki ima v 

predstavi vse niti v rokah, saj mora imeti v glavi vso dogajanje na 

odru in v orkestru. Dirigent mora imeti torej pregled čez celotno 

predstavo, saj jo on vodi. 

 

 
Opera v povezavi z inštrumenti 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

V nadaljevanju smo prisluhnili še operni ariji njegove tretje 

avtorske zgoščenke z naslovom Nabucco skladatelja Giuseppeja 

Verdija. Nabucco je naslovna vloga, saj imajo v operi naslovne, 

glavne, majhne in stranske vloge. Operni pevec je povedal, da 

lahko v ozadju slišijo operno arijo v zadnjem dejanju. Povedal je, 

da jo izvajajo v italijanščini in da je zelo dolga. Med poslušanjem 

posnetka so učenci ugotavljali, katere inštrumente slišijo v ozadju: 

prečna flavta in godala.  

 

 OPERA KOT GLASBENA OBLIKA 

Učence sem vprašala, če vedo, ali je opera gledališko ali glasbeno 

delo. Učenci so odgovorili, da zajema oboje. Skupaj smo 

odgovorili na vprašanje ob projekciji, in sicer da je opera 

predstava s pevci, plesalci in orkestrom in vsebuje kar tri 

komponente – petje, ples in orkester.  

 

Opernega pevca sem vprašala, kako si najlaţje zapomni vse 

elemente: besedilo, petje, dramatizacijo. Odgovoril je, da je to 

odvisno od vsakega posameznika. Osebno si najlaţje zapomni 

tako, da se hkrati uči melodijo in tekst, saj oboje nekako sovpada. 

Obstajajo pa tudi pevci, ki se najprej naučijo tekst in šele nato 

vzamejo v roke partiture in se začnejo učiti z notami.  

 

 SESTAVINE OPERE 

V nadaljevanju smo prešli na vse sestavine opere: libreto 

(besedilo) in partitura (note). Učencem sem razdelila v pregled 

klavirski izvleček, ki ga dobi vsak solist. Melodija je povzeta iz 

celotne partiture, napisana pa je le za klavir. Razloţil je, da ravno 
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iz tega se začnejo učiti opero. Spodaj je tekst in pod tekstom je 

klavirski part. Povedal je, da to dobijo, kadar začnejo študirati 

opero in ima 200–250 strani, kar je potrebno znati na pamet.  

 

 
Primer partiture in libreta za učenje opere 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Naslednja sestavina opere je glasba, ki vsebuje petje in igranje na 

inštrumente. Opernega pevca, če vadijo z orkestrom ali so te vaje 

ločene. Razloţil je, da najprej vadiš sam in šele kasneje pride do 

korepeticij, šele potem so vaje z orkestrom, sledijo reţijske vaje in 

na koncu je premiera. Razloţil je, kako je operni orkester 

sestavljen: čisto spodaj so godala, pihala, trobila in na vrhu tolkala. 

Te skupine inštrumentov so razporejene po jakosti; najprej so 

najneţnejši inštrumenti, čim bolj proti odru pa so agresivni 

inštrumenti, tako da se zvok lepo zlije s publiko, a ga tudi 

nastopajoči slišijo celoten na oder. V nadaljevanju sem vprašala, 

kako se pripravlja operna premiera. Operni pevec je odgovoril, da 

se umetniški vodja, dirigent in reţiser nekako dogovorijo, katere 

predstave oziroma premiere bodo v določenem letu/sezoni. Kadar 

se to nekako izlušči, izberejo zasedbo. Zasedba pomeni to, da vsak 

dobi svojo določeno vlogo, nato dobi partituro. Tako ima operni 

pevec v določeni sobi korepeticijske vaje ob spremljavi klavirja. 

Ko se nauči svoj part, pridejo kasneje na vajo lahko dueti, terceti 

ali seksteti, odvisno od tega, kako je sam skladatelj napisal opero. 

Tako se več solistov zdruţi in vsak poje svojo lastno vlogo, da se 

navadijo eden na drugega. Solisti morajo znati tudi druge vloge, ki 

so zapisane v operi. Ko se to naučijo, imajo vajo kjer je prisoten 

tudi operni zbor, in sicer v dvorani, ki je zaradi velikega števila 

pevcev predvidena za to. Nato pride reţiser, ki nekako reţira samo 

predstavo in ko pridejo nastopajoči prvič na oder, sledijo reţijske 

vaje. Potem pride na vrsto sedeţna vaja, kar pomeni, da vsi sedijo 

in imajo samo muzikalno vajo. Po sedeţni vaji nastopijo vaje z 

igro – to pomeni, da igrajo z rekviziti, a brez kostumov. Zraven je 

ţe orkester, ne samo klavir. V nadaljevanju je vaja s kostumi in 

zadnja vaja s klavirjem, ki lahko traja neomejeno, da se odpravijo 

morebitne pomanjkljivosti (zgodilo se je ţe, da je trajala več kakor 

12 ur).  
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Po tej vaji je ponovno glavna vaja z orkestrom, ki prav tako 

pomeni, da je to neomejena vaja in da dirigent reče, dokler stvari 

ne funkcionirajo na odru, kot mora biti, se ne gre naprej. Nato 

pride generalka, pri kateri se nič ne ustavljajo in gre predstava od 

začetka do konca brez prestanka.  

 
Po generalki je premiera; to je prva predstava, na katero pridejo 

poslušalci in gledalci. Nekdo izmed učencev je vprašal, kako jim 

uspe vse te različne jezike med seboj povezati, in operni pevec je 

odgovoril, da imajo v operi lektorja ali lektorico, ki obvlada te 

jezike, zato hodijo na lektorske vaje, kjer te natančno spremljajo, 

kako izgovarjaš določene besede. Pomembno je, da veš, kaj poješ, 

saj je v operi tudi igra. Ena izmed učenk je vprašala, če se med 

predstavo je kdaj zmotil, in operni pevec je pritrdil, in povedal, da 

imajo za ta namen na sredini odra šepetalca, da ga lahko dobro 

slišijo.  

 

Opernega pevca sem vprašala kakšno vlogo ima ples oziroma balet 

v operi. Povedal je, da pred 25. leti balet ni imel takšne teţe v 

operi. V današnjem času je tako, da ima balet svoje predstave, oni 

pa imajo operne predstave. V operi se lahko zgodi, da so 

skladatelji zapisali tudi določen inštrumentalni del v operi, kjer se 

vključi tudi balet (navedel je primer boţične zgodbe Hrestač). 

Tako je opera tudi sestavni del plesnega trenutka. Pri baletu imajo 

tako kot pri petju tudi soliste, baletni zbor in imajo enake sestavine 

kot opera. Obenem je povedal, da je to zelo teţak poklic.  

 

Opernega pevca sem vprašala, kako lahko opredeli pojem 

dramaturgija kot naslednjo sestavino opere. Razloţil je, da je v 

operi in predvsem v drami in dramskih gledališčih pomembna 

dramaturgija. V operi imajo tudi dramaturginjo, ki obrazloţi 

določene like v operi, in sicer, če je slednji zloben, dobrosrčen, 

škodoţeljen … V zvezi s tem je povedal, da v operi dramaturgija 

ni v prvem planu, ampak je v operi zmeraj poglavitno petje. V 

dramskih uprizoritvah pa je dramaturgija zelo pomembna, medtem 

ko je v operi na prvem mestu petje. Opernega pevca sem vprašala, 

kakšno vlogo ima dramaturg v operi, in razloţil je, da dramaturg 

pove zgodbo, kakor si jo je zamislil in kakšni liki bodo nastopali. 

Prvič, ko se srečajo vsi skupaj, je zraven tudi dramaturg. Ob 

projekciji smo si ogledali različne like iz različnih oper. Povedal 

je, da se na sliki po izrazih zelo dobro vidi, kako vsak lik zgleda. 

 

Povedala sem, da je naslednja sestavina opere scena in opernega 

pevca vprašala, kdo pripravlja sceno. Obrazloţil je, da pri je 
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pripravi opere tudi scenografija. Scenograf je tisti, ki za določeno 

predstavo naredi sceno. Po navadi ţe predhodno v opero prinese 

maketo in nariše, kako bi naj scena zgledala. V Ljubljani je atelje, 

v katerem izdelujejo sceno. Tam so mizarji, kleparji in drugi 

poklici, ki so zadolţeni za to, da se scena naredi. Scenograf v 

ateljeju nadzoruje delo.  Scenograf je tisti, ki je torej odgovoren za 

sceno. Ob slikah je razloţil, kako izdelujejo takšno sceno na 

primeru opere Hrestač.   

 

Opernega pevec je v nadaljevanju razloţil, kdo je reţiser. Reţiser 

pove, kdaj boš opravil kakšno dejanje in gib ob določeni glasbi 

(kdaj se boš bojeval, kdaj se boš usedel, kdaj boš nazdravil, kdaj se 

boš mečeval …). Nekdo izmed učencev je vprašal, kaj je 

razčlembena vaja in operni pevec je odgovoril, da vsi solisti, ki so 

v tisti operi, se razčlenijo. Najprej scenarist pove, kako bo zgledala 

scena; reţiser pove kakšna reţija bo; kostumograf pove kakšni 

kostumi bodo in dramaturg pove, kakšni liki bodo. Razčlembena 

vaja je torej vaja z vsemi tistimi, ki so zraven predstave.  

 

Naslednja sestavina opere so kostumi (kostumografija). Operni 

pevec je razloţil, kako poteka proba s kostumi. Kadar pride solist v 

opero, gre najprej v gledališki atelje, kjer so krojači in šivilje. Tam 

vzamejo mere vsakega posameznika. Ko kostumograf pove, kako 

naj kostumi izgledajo. Na vsaki predstavi ima solist lahko tudi šest 

različnih kostumov. Iz gledališkega ateljeja prinesejo kostume na 

oder, saj se proba zmeraj odvija na odru, takrat namreč priţgejo 

vse reflektorje, da vidijo, kako kostumi barvno izgledajo na sami 

sceni. Pomembno je tudi, kako se kostum vidi iz publike, ali če je 

morebiti treba še kaj popraviti. Nekdo izmed učencev je vprašal, 

kaj se zgodi, če se kostum med igranjem strga. Operni pevec je 

odgovoril, da imajo v operi tudi garderoberke in vsaka izmed njih 

je zadolţena za enega solista. Garderoberka solista obleče in če se 

med predstavo kaj strga, tudi popravi in zašije.  

 

 
 

Kostum vloge dvornega norčka iz Verdijeve opere Rigoletto  

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Operni pevec je povedal, da so tudi rekviziti zelo pomembni, saj je 

opera »ţiva stvar«. Med rekvizite spadajo meči, sablje, kozarci, 

pahljača, denar, roţe, itd. Povedal je, da imajo rekviziterja, ki mora 

solistom in zboristom pripraviti rekvizit. Ta je povezan tudi z 

vsebino opere, navedel je primer opere Ples v maskah ter ob sliki 

pokazal, da je maska tipičen rekvizit v tej operi. Poudaril je, da so 

rekviziti, ki so na sliki (škarje, vilica, kladivo) večji kot sicer, da so 

bolj vidni.  

 

 OPERNA PREDSTAVA  

Preden se predstava začne, so zavese zagrnjene in lahko slišimo 

uverturo, ki jo igra orkester – to je uvodna skladba. Pri tem se 

prepleta glasba ki zajema celo opero in določen del melodije, ki se 

potem pojavlja skozi celotno opero. Pogledali smo si video 

posnetek uverture iz opere z naslovom Carmen.  

 

Povedala sem, da se po uverturi prične operna predstava. Ob sliki 

sem vprašala učence, kako imenujemo nekoga, ki poje sam, in 

učenci so odgovorili, da je to solist. Operni pevec je povedal, da je 

v operi najbolj pomemben solist, a v operi ni samo en solist, 

ampak jih je več; lahko je tercet, kvintet, sekstet, nonet … lahko pa 

je tudi ansambel. Slednje pomeni, da je več kakor deset solistov. 

lahko se jim pridruţi tudi zbor, temu pa pravimo ansambel.  

 

V nadaljevanju smo si pogledali video posnetek izseka opere v 

prvem dejanju, kjer so učenci lahko videli kostum dvornega 

norčka in operno arijo iz Rigoletta, v kateri nastopa operni pevec, 

ki jih je obiskal. Pred predvajanjem posnetka je povedal učencem 

krajšo vsebino izseka te operne arije. Ker je moral biti malo grbast, 

je imel posebej izoblikovane čevlje, te pa je tudi prinesel s seboj in 

pokazal učencem. 

 

 

 
Zanimivost izoblikovanih čevljev za vlogo iz opere Rigoletto 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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V nadaljevanju predvajali še video posnetek dueta, saj za operno 

arijo nastopi duet iz enake opere kot v prvem posnetku – Rigoletto. 

Po poslušanju posnetka je povedal, da je v duetu, tercetu, itd. 

pomembna ritmična vertikala, da so vsi med seboj povezani z istim 

ritmom z orkestrom, s solisti in z zborom. Učencem sem ob sliki 

povedala, da je sestavni del opere tudi operni pevski zbor.  

 
V zaključnem delu je sledilo predvajanje video posnetka iz opere 

Kneza Igorja, na katerem so učenci lahko videli baletni zbor in 

solista, ki se je pojavil na sredini. Povedal je, da je ta operna 

predstava velika, zato so jo izvedli v Cankarjevem domu in 

Kriţankah. Razloţil je, da bodo v zaključnem delu operne 

predstave (finale) lahko videli zdruţeni pevski zbor, baletni zbor, 

itd., torej vse, kar operna predstava zdruţuje. Učencem sem 

povedala, da je bil to zaključni del operne predstave ali finale in da 

takrat poslušalci in gledalci vedno zaploskajo. Učenci so močno 

zaploskali in se tako zahvalili opernemu pevcu za njegovo 

predstavitev. 

  

Učenci so izrazili ţeljo, če lahko operni pevec zapoje izsek iz 

Rigoletta. Zapel je samo del, da so učenci slišali, kako zveni. 

Poudaril je, kako velika je razlika med ljudsko pesmijo, 

samospevom in operno arijo, saj je pri slednji potrebna velika 

jakost zvoka. Povedal je tudi, da v operi ni mikrofonov, temveč je 

potrebno z glasom ustvariti takšen zvok.  

 

 PREIZKUSI SE KOT OPERNI PEVEC 

V zaključnem delu je sledil še manjši nastop skupine učencev, ki 

so se ţeleli preizkusiti v  vlogi opernih pevcev. In nato še nastop 

učenke, ki je igrala prečno flavto in pela Mojčino pesem. Operni 

pevec je za darilo vsakemu izmed učencev in učiteljicam podaril 

zgoščenko z ljudskimi pesmimi in podal navodilo, da se mora vsak 

izmed njih naučiti eno ljudsko pesem iz te zgoščenke.  

 

 

Petje skupine učencev v vlogi opernih pevcev 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 



Dobovičnik, I. (2016). Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene 

vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. 

 

 
442 

 

 

Petje učenke in igranje na prečno flavto 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 

Stik učencev z opernim pevcem in njihova vprašanja 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Priloga 6: Odkrivamo glasbeno dediščino 

TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 

Učenci:  

 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 se orientirajo v grafično-slikovnem in notnem 

zapisu;  

 ustvarijo preproste spremljave z ljudskimi glasbili;  

 razvijajo harmonski posluh ob dvoglasnem petju in 

skupinski inštrumentalni igri;  

 stopnjujejo orientacijo na ljudskih glasbilih;  

 ustvarijo preproste spremljave z ljudskimi glasbili. 

 

 

Učenci:  

 razumejo in uporabljajo glasbene pojme;  

 pojejo enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne 

pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice; 

 razlikujejo med ljudsko in umetno glasbo;  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

instrumentalno glasbo;  

 pri petju in igranju na glasbila upoštevajo elemente 

interpretacije;  

 na glasbila igrajo preproste spremljave ter krajše 

glasbene vzorce; 

 pri petju in igranju na glasbila upoštevajo elemente 

interpretacije;  

 glasbena in zunajglasbena doţivetja izraţajo z 

gibanjem in plesom. 

 

Tematski sklop: ODKRIVAMO GLASBENO DEDIŠČINO 

Učna tema:  LJUDSKA GLASBA V NAŠEM KRAJU 

Učna enota: Ljudska pesem, ljudska glasbila in ljudski ples  

Glasbene 

metode: 

demonstracija igranja na ljudska glasbila; pevska demonstracija, petje s 

posnemanjem; delo z notnim besedilom; posnemanje igranja na ljudska 

glasbila; posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi; pogovor, razlaga, 

Oblike dela: individualna, frontalna, skupinska 

Učna sredstva: Slovenska in istrska ljudska glasbila, partiture istrskih ljudskih pesmi z 

besedilom, projekcija, kanele, ţaga, vrtalnik 

Čas izvajanja:   180 minut (4 šolske ure) 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti srečanja z ljudskim godcem: 

Učenci: 

- oblikujejo pozitiven 

odnos do nacionalne in 

svetovne glasbene 

dediščine; 

- izkazujejo osebno 

angaţiranost za glasbo 

ter glasbeno izraţanje;  

- razumejo in 

uporabljajo glasbene 

pojme: ljudska in 

umetna glasba; ljudska 

pesem; ljudska glasbila, 

ljudski godec;  

- uporabljajo značilnosti 

ljudske glasbe;  

- poznajo način igranja 

na ljudsko glasbilo;  

 PREDSTAVITEV DELOVANJA LJUDSKEGA GODCA  

Ob začetku srečanja z ljudskim godcem Marinom Kranjcem ta 

predstavil in seznanil učence s svojim dolgoletnim aktivnim 

delovanjem na področju ljudske glasbe. V različnih godčevskih 

skupinah je igral slovensko in istrsko ljudsko glasbo, danes pa je vodja 

in član slovenske istrske folk skupine Vruja. Nastopal je tudi na 

drţavnih proslavah, meddrţavnih srečanjih in simpozijih ter 

predstavitvah naše drţave v tujini. Po osnovnih šolah izvaja delavnice z 

namenom, da bi učenci pridobiti neposredne informacije ter da bi širil 

vedenje in poznavanje  slovenskega ljudskega izročila. Povedal je, da je 

poleg narečja in jezika ljudska glasba tista, s katero se lahko 

predstavimo, kdo smo, od kod smo, kaj smo, in da je ljudska glasba 

bogastvo in neprecenljiva vrednota.  

 

 UVODNA MOTIVACIJA Z IGRANJEM NA LJUDSKO  

     GLASBILO 

Ljudski godec je v uvodnem delu učne ure zaigral na ljudsko glasbilo – 

violino. Nato je učence vprašal, kakšno glasbilo je uporabil pri igranju, 
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- prepoznajo ljudska 

glasbila; 

-razlikujejo med 

ljudskimi glasbili in 

klasičnimi inštrumenti;  

- pojejo ter poglabljajo 

zanesljivost petja eno- 

in dvoglasnih ljudskih 

pesmi; 

- z izvajanjem ljudske 

pesmi utrjujejo terčno 

dvoglasje; 

- raziskujejo različne 

zvoke in ritme;  

- pojejo novo ljudsko 

pesem; 

- pojejo ljudske pesmi z 

metodo posnemanja in 

po notnem zapisu;  

- pojejo in poslušajo 

ljudsko dvoglasje;  

- se urijo v različnih 

načinih igranja na 

ljudska glasbila;  

- z ljudskimi glasbili 

spremljajo petje in 

ritmično izreko besedil. 

kdo igra na ljudska glasbila, iz kakšnih materialov so ljudska glasbila 

izdelana in po čem se razlikujejo v primerjavi z inštrumenti 

simfoničnega orkestra. Učenci so odgovarjali na zastavljena vprašanja, 

ljudski godec pa je učence dopolnjeval.  

 

 PREDSTAVITEV SLOVENSKE IN ISTRSKE LJUDSKE  

     GLASBE 

V glavnem delu je potekala predstavitev slovenske ljudske in istrske 

glasbe. Godec je učence vprašal, katere so značilnosti ljudske glasbe. 

Učenci so odgovarjali, da se ljudska glasba prenaša iz roda v rod po 

ustnem izročilu, ljudske pesmi spremljajo godci, ljudska glasbila pa so 

narejena iz naravnih materialov. 

  

Povedal jim je, da je ljudska glasba zelo širok pojem, saj zajema ljudska 

glasbila in njihovo izdelavo, pesmi, plese, narečja in še veliko drugega. 

Obrazloţil je, da vsa glasba izhaja iz ljudske, tudi popularna. Obrazloţil 

je tudi, da so znanstveniki, ki se ukvarjajo z ljudsko glasbo 

etnomuzikologi in etnomuzikologija je znanost, ki se ukvarja z ljudsko 

glasbo. 

 

Nato je povedal, da je v pesmih velikokrat vzpostavljena povezava 

mesto – vas. V mestu se namreč velikokrat pojavi nek nov ljudski ples, 

ki ga ljudje z vasi prevzamejo in ga tudi tam začno plesati (enako velja 

za ljudska glasbila in pesmi). Zaključil je z mislijo, da tako obstaja tudi 

urbana/mestna ljudska glasba in ne le ljudska glasba po vaseh.  

 

 UVOD V PREDSTAVITEV LJUDSKIH GLASBIL 

Za uvod v predstavitev in demonstracijo ljudskih glasbil je zaigral 

delček istrske ljudske pesmi Moja mati ćuha kafe na diatonično 

harmoniko »trieštino« in vprašal, če jo poznajo. Skupaj so ugotovili, da 

se to ljudsko glasbilo imenuje diatonična harmonika, »treština« ali 

»plonarica«.  

 

Učence je vprašal, kdo igra na ljudska glasbila, in učenci so odgovorili, 

da so to ljudski godci, ki grajo na veselicah, ob veselih dogodkih ali pa 

za lastno veselje. Povedal je, da imamo v Istri več narečnih 

poimenovanj za godce in sicer: zingelci, cicmarje, muţikanti, piščauce.  

 

Primer violine: Pokazal je violino in demonstriral ljudski način igranja 

nanjo. Razloţil je, da igramo nanjo brez podbradnika in brez mostička, 

poglavitna je drţa, lok pri igranju drţimo višje. Značilnost klasične 

glasbe je »vibrato«, v ljudskem načinu igranja violine pa tega ni. 

Zaigral je na dva načina in učencem pred tem podal navodilo, da 

pozorno prisluhnejo in poskusijo ugotoviti, kateri je ljudski in kateri 

klasični način igranja.  
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Igranje na ljudsko glasbilo 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 
Godec je nato vprašal, kakšna je bila razlika med prvim in drugim 

načinom igranja. Učenci so odgovarjali, da je prvi način igranja 

klasični, saj je ton vibriral, drugi način pa ljudski, saj ni bilo zaznati 

vibrata; klasični način igranja je bolj neţen, ljudski bolj poskočen, 

ljudski način igranja je bil dvoglasen. 

 

Ljudski godec je obrazloţil, da je prvi način igranja klasični in sicer po 

eni struni, medtem ko je ljudski način igranja tudi s praznimi strunami – 

bordun (prazna struna, ki ves čas zveni) – med obrazloţitvijo je tudi 

demonstriral.  

 

 PREDSTAVITEV IN DEMONSTRACIJA LJUDSKIH 

GLASBIL 

V nadaljevanju je potekala predstavitev velike večine ljudskih glasbil iz 

Istre in navezava na slovenska ljudska glasbila, ki jih je ljudski godec 

razstavil. 

 

Povedal je, da ljudska glasbila razdelimo v štiri skupine glede na to, kaj 

proizvede ton: strunska glasbila (kordofoni), zračna glasbila (aerofoni), 

glasbila z opno (membranofoni), samozvočila (idiofoni). 

 

            
             Ljudska glasbila 1                          Ljudska glasbila 2 

      (Vir: Dobovičnik, I., 2014)            (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Na vsako od njih je ljudski godec zaigral del melodije in sproti opisoval 

posamezno ljudsko glasbilo ter demonstriral pravilno drţo in način 

igranja. Med razlago in demonstracijo je potekal razgovor z učenci o 

poimenovanju posameznega ljudskega glasbila, materialih, iz katerih je 

posamezno ljudsko glasbilo izdelano, izvoru, imenu in o načinu 

izdelave posameznega ljudskega glasbila.  

 

 
Demonstracija igranja na dude 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 
Predstavil je predstavnike strunskih ljudskih glasbil: violina iz kanele in 

primerjava iste melodije z violino, mali bas – »bajs«, mandolina, 

orglice, tamburica, oprekelj, citre, kanta bas, enojni jeziček; zračna 

glasbila: orglice, »piskalin«, piščal, dvojna piščal, klarinet iz trstike 

(predhodnik klarineta), rog iz lubja (predhodnik trobente), istrske dude, 

sopela in roţenica (lesena pihala z dvojnim trsnim jezičkom; iz teh 

glasbil se je razvila oboa), okarine različnih velikosti; glasbila z opno: 

»simbalo«, lončeni bas, strgalo za prat perilo, škrebetulja – raglja 

(enojna ali dvojna), klepetalo, »drumelca«, koruzne goslice.  

 

Med predstavitvijo je na posamezno ljudsko glasbilo zaigral določen 

izsek ljudske pesmi in učenci so ugibali, katero pesem so slišali in če je 

melodija enoglasna ali dvoglasna. Omenil je ljudsko petje v tercah in 

igranje na ljudska glasbila v istrskih lestvicah, pri čemer se izmenjuje 

cel in pol ton. Med pogovorom so učenci spoznali glasbene pojme: 

ljudska in umetna  glasba, ljudsko glasbilo, ljudski godec, ljudska 

pesem, ljudska terca ljudski ples.  

  

 DEJAVNOSTI UČENCEV 

Ljudski godec je učence spodbudil, da se spomnijo, katere ljudske 

pesmi so se ţe učili pri pouku glasbene vzgoje in katere ljudske plese 

so ţe plesali. Učenci so odgovorili, da poznajo dve slovenski ljudski 

pesmi Barčica in Izidor ovčice pasel. Slednjo smo ponovili v terčnem 
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dvoglasju. Nato je ljudski godec izbral pet prostovoljcev in vsakemu 

posamezniku razdelil ljudsko glasbilo ter pokazal način igranja nanj. 

Najprej se je na oder postavila prva skupina v obliki pevskega zbora ter 

ob spremljavi ljudskih glasbil zapela omenjeno pesem v ljudskem 

dvoglasju. Nato se je skupina pevcev in učencev, ki so spremljali na 

ljudska glasbila zamenjala, da so lahko vsi učenci stopili na oder in se 

predstavili.   

 

 
Petje in spremljava ljudske pesmi  

Izidor ovčice pasel z ljudskimi glasbili  

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

V zaključnem delu so se učenci naučili novo istrsko ljudsko pesem z 

naslovom Še te paši. Ljudski godec je učencem razdelil besedilo z 

notno partituro. Najprej je razloţil vsebino in pomen posamezne pesmi 

ter morebitne neznane besede, ki so se pojavljale znotraj besedila. 

Učenje je potekalo po metodi odmeva. 

 

Petim prostovoljcem je razdelil pet ljudskih glasbil. Vsakemu izmed 

učencem je pokazal ustrezen ritem in način igranja na posamezno 

ljudsko glasbilo, sam pa jih je spremljal na glavnik.  

 

Plesna viţa, ki se mu reče Še te paši pleše na to melodijo rečemo Še te 

paši (pomeni 7 korakov).  Druga kitica je v italijanskem narečju. Tretja 

kitica s spremljavo harmonike in z lastnim petjem. Učenci gledajo 

besedilo in pojejo pesem ob spremljavi. Prva kitica je v hrvaškem 

narečju, ki se govori v Istri, druga kitica v italijanskem, tretja pa v enem 

od šavrinskih govorov, nato je zborček pred tablo v ljudski terci zapel 

Izidor ovčice pasel, ostali pa so jih spremljali na ljudska glasbila. 
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                            Učenje istrske ljudske pesmi Še te paši 

                                    (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 
                           Spremljanje ljudske pesmi Še te paši  

                        (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Priloga 7: Kulturno-umetniške ustanove v moji okolici 

 
TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 

Učenci:  

 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so 

pomembne za njihov kraj ali širše slovensko okolje: 

koncerti, gledališče, glasbeno gledališče;  

 poznajo glasbene ustanove in moţnosti vključitve v 

glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem 

okolju;  

 poznajo tehnične glasbene medije in zvočne zbirke;  

 razumejo pojma glasbena in besedna vsebina. 

Učenci:  

 doţivljajsko in zbrano poslušajo krajše glasbene 

vsebine;  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

instrumentalno glasbo. 

  

 

 

Tematski sklop: KULTURNE-UMETNIŠKE USTANOVE V MOJI OKOLICI  

Učna tema:  GLEDALIŠČE KOPER 

Učne enote: Glasba v gledališču  

Glasbene metode: doţivljajsko poslušanje, analitično poslušanje, pogovor, razlaga 

Oblike dela: individualna, frontalna, skupinska 

Učna sredstva:  vstopnice, letaki, video posnetek glasbenega muzikala, kostumi, 

rekviziti maskerke, scenografija, publikacija predstav in otroškega 

festivala Svetilnik 

Čas izvajanja:   90 minut (2 šolski uri) – v okviru kulturnega dne 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti ob stiku s kulturno-umetniško 

ustanovo: 

Učenci: 

- stopijo v stik s 

kulturno-umetniškimi 

ustanovami v Kopru;  

- vedo, katere prireditve 

si lahko ogledajo v 

kulturno-umetniških 

ustanovah v njihovi 

okolici;  

- razlikujejo skupine 

inštrumentov;  

- vedo, kakšen je 

bonton v kulturno-

umetniški ustanovi;  

- spoznajo gledališče 

kot kulturno-umetniško 

ustanovo;  

- odgovorijo na 

vprašanja o gledališču,  

- spoznajo različne 

poklice v gledališču;  

- vedo, kateri poklici v 

gledališču so 

pomembni, da lahko 

ustvarijo predstavo;  

 OGLED ZUNANJOSTI KULTURNU-UMETNIŠKIH 

USTANOV V KOPRU 

Z učenci četrtih razredov in njihovimi učiteljicami smo se odpravili 

v Koper in si ogledali kulturno-umetniške ustanove. Ustavili smo se 

pri Stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja, ob kateri sem učencem 

razloţila, da se v notranjosti odvijajo razni koncerti inštrumentalne 

in vokalne glasbe, zato sodi Stolna cerkev v Kopru med kulturno-

umetniške ustanove v naši okolici. Nato smo se odpravili h Glasbeni 

šoli Koper. Učence sem vprašala, kako se imenuje ustanova kjer se 

trenutno nahajajo in kdo hodi v glasbeno šolo, kateri inštrument 

igrajo, kaj si lahko ogledamo v glasbeni šoli, katere skupine 

inštrumentov poznamo.  

 

                                                                                    

   Pred Stolno cerkvijo v Kopru               Pred Glasbeno šolo Koper 

     (Vir: Dobovičnik, I., 2014)                (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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- vedo kako je nastalo 

gledališče;  

- spoznajo, kdaj je 

nastalo naše 

profesionalno koprsko 

gledališče;  

- vedo ,v kakšnih 

oblikah je lahko glasba 

prisotna v gledališču; 

- razumejo, kateri 

elementi sestavljajo 

glasbeno gledališče ali 

muzikal;  

- analitično poslušajo 

izsek iz muzikala 

Parole, parole;  

- analitično ugotavljajo, 

kateri glasbeni elementi 

so prisotni v 

predvajanem muzikalu;  

- vedo, kaj je ţanr;  

- seznanijo se s 

predstavami in z 

otroškimi festivali, ki 

jih ponuja koprsko 

gledališče;  

- uporabijo pojem 

premiera; 

-  se seznanijo z 

maskerkinim delom v 

gledališču;  

- se seznanijo, kako 

maskerka pripravi 

masko; 

- ugibajo, kateri lik, bi 

lahko predstavljal 

učenec, ki ima določen 

element maske;  

- si ogledajo prostore v 

gledališču: prostor, kjer 

se hranijo kostumi, 

prostor, kjer se hranijo 

rekviziti in scenografija, 

ter glavno dvorano v 

gledališču. 

 

Dodala sem, da si lahko ogledamo tudi nastope in koncerte 

inštrumentalistov, solo pevcev, komornih skupin, različnih pevskih 

zborov, itd. Povedala sem, da sta v notranjosti Glasbene šole Koper 

manjša in velika koncertna dvorana, kjer se po navadi odvijajo 

nastopi in koncerti. 

 

Poleg navedenega so v notranjosti razporejene učilnice, v katerih 

učitelji poučujejo določen inštrument. Povedala sem, da se v 

sprejemnem prostoru glasbene šole nahajajo tudi plakati s slikami 

vseh inštrumentalnih skupin, v vitrinah pa so tudi nekateri 

predstavniki trobil in pihal. 

 

 GLEDALIŠČE KOPER 

Najprej smo se ustavili pred stavbo gledališča in obnovili pravila 

kulturnega bontona in vedenja v kulturno-umetniški ustanovi. V 

Gledališču Koper so za nas pripravili predstavitev, ki jo je vodila 

gledališka igralka. Učence je v uvodnem delu vprašala, če 

obiskujejo gledališče in kako pogosto; kaj se počne v gledališču; 

kdo vse dela tam.   

 

               
   Predstavitev Gledališča Koper                  Sodelovanje učencev        

      (Vir: Dobovičnik, I., 2014)               (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Učenci so odgovarjali, da so gledališče ţe obiskali, vendar ga 

nekateri obiskujejo bolj pogosto kot drugi; da si v gledališču lahko 

ogledamo predstave; da so v gledališču igralci. Nekdo izmed njih je 

omenil tudi scenarista in gledališka igralka je učenca popravila, da 

scenarist resnično piše scenarij, ampak ne dela v gledališču, temveč 

piše scenarij za filme, v gledališču pa tekst napiše dramatik. Nekdo 

izmed učencev je omenil maskerja, za katerega so ugotavljali, da 

ima takšno vlogo, da liči; učenci so omenili lučne mojstre, šepetalce, 

kostumografe in garderoberje, ki pripravijo vse kostume, nekateri 

sešijejo zlikajo, operejo, tudi skrojijo kostume in so prisotni zadaj za 

predstavo, da pomagajo obleči igralce med potekom predstave.  

 

V nadaljevanju je vprašala, kdo je tisti, ki je odgovoren za celotno 

predstavo, in učenci so pravilno odgovorili, da je to reţiser. 

Vprašala je, če so ţe slišali za rekviziterja in učenci so povezali 
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znanje, ki so ga pridobili ob srečanju z opernim pevcem ter 

odgovorili, da je to oseba, ki pripravlja rekvizite. Dodala je, da mora 

rekviziter poskrbeti, da so vsi rekviziti na svojem mestu. V 

nadaljevanju je vprašala učence, kdo ustvari sceno in učenka je 

odgovorila, da je to scenograf. Gledališka igralka je obrazloţila, da 

scenograf zasnuje sceno in si zamisli, kako bi scena stala na odru. 

Sceno pa naredijo tehnični mojstri.  

 
Povedala je, da so našteli kar nekaj poklicev in da so vsi izmed 

naštetih pomembni, da lahko nastane predstava. Omenila je tudi 

inspicienta, ki je eden zelo pomembnih poklicev v gledališču, saj je 

odgovoren za vse in je glavni odgovorni predstave. To pomeni, da je 

od njega odvisno, kdaj se bo predstava začela, da preveri, če so vsi 

igralci na svojih mestih, če imajo vse potrebno, če so pripravljeni 

itd. On je tisti, ki odloča, kdaj se bo predstava sploh začela.  

 

V nadaljevanju je sledil pogovor o začetkih gledališča. Povedala je, 

da je slovensko gledališče nastalo z dramama Ţupanova Micka in Ta 

veseli dan ali Matiček se ţeni. Šele 100 let po tem v Ljubljani 

ustanovilo prvo dramatično društvo, prvi poklicni gledališki igralec 

pa je bil Ignacij Borštnik. Po njem imamo danes največje nagrade za 

gledališče pri nas, to je Borštnikova nagrada. Vsako leto poteka 

festival Borštnikovo srečanje, kjer se predstavijo najboljše predstave 

gledališke sezone v Sloveniji. 

 

V nadaljevanju je povedala, da je naše profesionalno koprsko 

gledališče nastalo leta 2001. V nadaljevanju je odgovorila, da 

gledališče v njegovi osnovni delimo na amatersko in profesionalno. 

Amatersko se z gledališčem ukvarjajo ljudje, ki niso šolani igralci, 

reţiserji, itd., ampak se s tem ukvarjajo ljubiteljsko. To pomeni, da 

nimajo nekega repertoarja, in ob tem razloţila, da repertoar pomeni 

načrt celotne sezone.  

 

Razloţila je, da poleg amaterskega gledališča obstaja tudi 

profesionalno, kjer so igralci in reţiserji šolani. Gledališče kot 

ustanova pa je zavezano, da vsako sezono uprizori določeno število 

predstav.  

 

 GLASBA V GLEDALIŠČU 

Učence na kakšen način je v gledališču prisotna glasba. Učenci so 

dogovarjali, da je lahko glasba v ozadju kot podlaga za ples in v 

obliki zvočnih efektov. Nato je povedala, da takšnim predstavam, 

kjer se poje, igra in pleše pravimo glasbeno gledališče ali muzikal in 

je podobno glasbeni pravljici, v kateri so učenci ţe nastopali v 

okviru naše osnovne šole.  
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Obrazloţila je, da so zvočni efekti lahko samo kakšni manjši 

trenutki v predstavi, ki potrebujejo poudarek. Lahko se zgodi, ko 

nekdo zapre vrata in ta udarec podkrepi še en zvok v obliki 

zvočnega efekta. Omenila je, da se lahko glasba pojavi tudi v uvodu 

ali v zaključku gledališke predstave.  

 

Vprašala je, če so ţe bili na kakšni gledališki predstavi, kjer ni bilo 

čisto nič glasbe in učenci so odgovorili, da so ţe bili na predstavi 

kjer niso niti govorili, ampak samo kazali z gibi. Igralka je razloţila, 

da takšnim predstavam, ki so neglasbene in tudi tistim, ki nimajo 

tipično zasnovane predstava, pravimo eksperimentalno gledališče. V 

eksperimentalnem gledališču počnejo nekaj, kar ni v navadi, kar je 

drugače in s čimer poskušajo pritegniti pozornost publike na nek 

drugačen način (eksperimentirajo).  

 

Povedala je da so v njihovem gledališču pred dvema sezonama 

pripravili predstavo z naslovom Parole, parole ali Ni bila peta, bila 

je deveta. Razloţila je, da se v tej predstavi igra, poje in pleše in v 

nadaljevanju si bodo lahko ogledali izseke, kjer je glasba kot 

podlaga ali samo zvočni efekt in tudi takšnega, kjer pojejo in 

plešejo. 

 

Učencem je pokazala nekaj izsekov iz omenjenega muzikala, oni pa 

so morali biti pozorni na elemente, povezane z glasbo. Po ogledu 

izseka iz muzikala je igralka povedala, da so si pravkar ogledali 

primer, ko je glasba dopolnjevala prizor in na nek način naredila 

prizor bolj zanimiv, kot bi bil brez glasbe.  

 

 
                               Izsek iz muzikala Parole, parole 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Nato je so si ogledali še prizor, ko ena izmed igralk znotraj prizora 

ob spremljavi klavirja.  
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Petje solistke v muzikalu  

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Po ogledu je rekla, da v njihovem gledališču vsako sezono 

pripravijo predstave različnih ţanrov za različne starosti. Razloţila 

je, da je ţanr npr. komedija, grozljivka. Povedala je, da imajo v 

njihovem gledališču tudi otroški festival, ki ga imenujejo Svetilnik, 

ki po navadi poteka v začetku sezone in je namenjen otrokom 

različnih starosti. Učencem je razdelila knjiţico predstav te sezone 

in publikacijo, ki jo po navadi izdajo ob novih predstavah. kadar 

imajo npr. premiero. 

 

Ob tem je učence vprašala kaj je to premiera in nekdo izmed njih je 

odgovoril, da je to otvoritev nove predstave. Igralka je potrdila, da je 

premiera prva uprizoritev.  

Ob koncu je vprašala učence, kako se je potrebno obnašati v 

gledališču. Učenci so odgovarjali, da ne smemo kričati, ampak se 

moramo vesti kulturno, imeti ugasnjene telefone … Pokazala je 

knjigo Gledališke olike s pravili, ki se jih je potrebno v gledališču 

drţati. Najbolj pomembno je, da ne jemo in pijemo med 

predstavami, saj je to nekaj najbolj nekulturnega, kar se lahko med 

predstavo zgodi. V tej povezavi je povedala, da se igralec na odru 

zelo trudi, da bi jim bila predstava čim bolj zanimiva. Opozorila je, 

da gledališče ni kino in da je med njima velika razlika. V gledališču 

je namreč igralec »ţiv« in sliši vse, kar publika v dvorani govori; če 

svetijo telefoni; šumijo vrečke hrane ipd. To vse igralec na odru 

sliši. Poleg tega je omenila, da v gledališču, ki je kulturno-

umetniška ustanova ne kričimo in ne tečemo po hodnikih ter opisala 

primer, ko so učenci prihajali v to dvorano, se je v sosednji dvorani 

odvijala predstava, zato bi bilo zelo moteče, če bi tekli mimo 

dvorane.  

 

Nato je predala besedo njihovi maskerki, ki je učencem pokazala 

nekaj različnih stvari: lasulje, kako oblikuje brade, kako se dela 

rane, itd. To počne vsakodnevno. Povedala je, da maskerka skrbi za 

masko igralcev, kar vključuje njihove lase, frizure, brade, brke, vse 

kar imamo na obrazu in tudi poslikave po telesu. Povedala je, da bo 

pokazala manjši del tega, kar počne v vlogi maskerke. Najprej je 
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razloţila proces, kako maska nastane. Kostumograf se po navadi 

odloči, kako bi morali izgledati obraz igralca, lasje  igralca in kako 

bi z masko dopolnili kostum. Maskerka je pokazala nekaj primerov, 

kako si nariše, kaj bo igralcem naredila na obrazu in laseh, če se 

predstava čez nekaj let ponovi, točno ve, kaj je potrebno narediti.  

 

 
Proces priprave maske za različne vloge  

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

V nadaljevanju je pokazala nekaj določenih primerov za pripravo 

maske in poklicala tri prostovoljce. Vsakemu izmed učencem je 

pokazla nekaj pripomočkov, ki jih uporablja pri svojem delu in 

ostali učenci so morali ugibati, kakšen lik bi lahko igrali. Učence je 

prosila, da si predstavljajo, kakor da ustvarjajo določeno predstavo 

in ne vedo, kateri lik igrajo. Prvemu izmed učencev je nadela brado 

in dodala, da če bi imel razcefran kostum, bi bil lahko brezdomec, 

če pa bi imel eleganten kostum, bi lahko predstavljal gospoda.  

 
Nato je pokazala še različne primere brkov in brad, ki jih izdeluje in 

uporablja za delo v gledališču. Če je menjava iz enega v drugi 

kostum igralca zelo hitra, je potrebno temu primerno prilagodi 

prenos maske (hitreje gre z elastiko in ne z lepljenjem). Naslednji 

učenki je nadela lasuljo in skupaj so ugotovili, da bi lahko bila 

kraljica ali princeska, ki prikazuje dobrosrčen in prikupen lik mlade 

gospodične. 

 

                              
Demonstracija priprave lika –             Demonstracija priprave lika –            

moţakar z brado                                      kraljica 

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014)                     (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Na učencu pa je demonstrirala, kaj bi se zgodilo, če je lik zasnovan 

tako, da mora biti plešast. V nadaljevanju je maskerka demonstrirala 

kaj naredi, če bi mogel igralec odigrati nekoga, ki je ranjen. 

Predhodno pripravi rane, in sicer na plastični foliji, in jih prilepi na 

tisto mesto, kjer naj bi bila rana.  

 

                                        

Demonstracija priprave lika, ki           Demonstracija priprave lika,        

je plešast                                            ki je ranjen 

  (Vir: Dobovičnik, I., 2014)                   (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Učenci so bili tudi pri garderoberki, ki je pokazala, kje so shranjeni 

vsi kostumi, kako se jih naredi, čisti, lika … Videli so tudi pododrje, 

kjer  so shranjeni rekviziti in scenografija.  

 

 
 Učenci s kostumi                                             

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 
                                     Rekviziti in scenografija 

                                    (Vir: Dobovičnik, I., 2014)  
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Priloga 8: Kulturno-umetniške ustanove v Ljubljani 

TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 
Učenci:  
 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so 

pomembne za njihov kraj ali širše slovensko okolje: 

koncerti, gledališče, glasbeno gledališče;  

 poznajo glasbene ustanove in moţnosti vključitve v 

glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem 

okolju;  

 poznajo tehnične glasbene medije in zvočne zbirke; 

 razumejo pojma glasbena in besedna vsebina. 

Učenci:  
 razlikujejo pevske glasove in sestave ter instrumentalne 

skupine in posamezna glasbila v instrumentalnih 

skupinah; 

 doţivljajsko in zbrano poslušajo krajše glasbene vsebine;  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

inštrumentalno glasbo. 

 

 

 

Tematski sklop: KULTURNO-UMETNIŠKE USTANOVE V LJUBLJANI 

Učna tema:  CANKARJEV DOM  

Učna enota: Otroška opera Kaznovana radovednost 

Glasbene metode: analitično poslušanje, doţivljajsko poslušanje, inštrumentalno 

izvajanje, vokalno izvajanje – petje, pogovor, razlaga, 

Oblike dela: individualna, frontalna 

Čas izvajanja:   90 minut (2 šolski uri) – v okviru kulturnega dne 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti stika s kulturno-umetniškimi 

ustanovami v Ljubljani: 

Učenci: 

- stopijo v stik s kulturno-

umetniškimi ustanovami v 

Ljubljani; 

- vedo, katere prireditve si 

lahko ogledajo v kulturno-

umetniških ustanovah v 

njihovi okolici;  

-razlikujejo pevske glasove 

v okviru otroške opere; 

- razlikujejo skupine 

inštrumentov v okviru 

otroške opere;  

- uporabljajo znanje za 

določanje glavnih sestavin 

operne predstave; 

- vedo, kakšen je bonton v 

kulturno-umetniški 

ustanovi;  

- spoznajo Cankarjev dom 

kot kulturno-umetniško 

ustanovo;  

- odgovorijo na vprašanja o 

Cankarjevem domu,  

- spoznajo različne poklice 

v Cankarjevem domu;  

-spoznajo, kdaj je nastal 

Cankarjev dom;  

 

 OGLED USTANOVE SNG OPERA IN BALET  LJUBLJANA 

Z učenci četrtih razredov in njihovimi učiteljicami, smo se v okviru 

kulturnega dne odpravili v Ljubljano. Predhodno so se učenci pri 

pouku glasbene vzgoje pogovarjali o namenu glasbenih ustanov v 

Ljubljani, kjer skrbijo za glasbene prireditve, programe, izobraţevanje 

in preučevanje glasbene vzgoje. Učencem je bilo predhodno 

pojasnjeno, da lahko ljubitelji glasbe obiskujejo koncerte in glasbeno-

gledališke predstave. Najprej smo se sprehodili do Nacionalnega 

gledališča opera in balet Ljubljana, saj nas je v predhodnem srečanju 

obiskal priznani operni pevec Marko Kobal, ki deluje v okviru 

omenjene kulturno-umetniške ustanove. Z učenci smo si ogledali 

zunanjosti ustanove in ponovili, katere glasbeno-gledališke predstave 

in glasbeni poklici so povezani z operno hišo. 

 

 
11.31: Ogled ustanove SNG Opera in balet Ljubljana 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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- vedo, v kakšnih oblikah je 

lahko glasba prisotna v 

otroški operi; 

- spoznajo, kateri elementi 

sestavljajo glasbeno 

gledališče ali muzikal;  

- doţivljajsko in analitično 

poslušajo otroško opero 

Kaznovana radovednost;  

- analitično ugotavljajo, 

kateri glasbeni elementi so 

prisotni v predvajani 

otroški operi;  

- vedo, kaj je ţanr;  

- seznanijo se s predstavami 

in z otroškimi festivali, ki 

jih ponuja Cankarjev dom;  

- razloţijo pojem premiera; 

- si ogledajo prostore v 

Cankarjevem domu.  

 

Nato smo se odpravili do naslednje kulturno-umetniške ustanove – 

Cankarjev dom – in si ogledali zunanjost zgradbe ter ponovili, da se v 

njegovi notranjosti odvijajo različne kulturno-umetniške prireditve in 

koncerti različnih glasbenih slogov. Pred vstopom v Cankarjev dom 

smo ponovili še pravila kulturnega obnašanja in bontona med ogledom 

glasbene prireditve.  

 

 

 

   
     V Cankarjevem domu      Pred vstopom v Linhartovo dvorano 

  (Vir: Dobovičnik, I., 2014)    (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 OGLED OTROŠKE OPERE IN NJENA VSEBINA 

Otroška opera je vsebinsko povezana s predhodnim obiskom opernega 

pevca, ki nam je podal veliko strokovnega znanja s področja opere. 

Učenci so ţe v okviru pouka glasbene vzgoje dobili navodilo, naj bodo 

pozorni na sestavine opere, postavitev orkestra, sceno, rekvizite, 

soliste, pevski zbor, način izvajanja, vsebino … Poleg tega pa so 

pozorno prisluhnili vsebini otroške opere, o kateri se bodo pogovarjali 

pri pouku glasbene vzgoje in poustvarjali njeno vsebino. Z učenci 

četrtih razredov in njihovimi učiteljicami smo si ogledali otroško opero 

Pavla Šivica z naslovom Kaznovana radovednost.  

 

V operi so nastopali: triglasni otroški pevski zbor Glasbene matice 

Ljubljana pod vodstvom zborovodkinje Irme Močnik; Inez Osina – 

mezzosopran, Klemen Adalje – bartion in komorni orkester študentov 

Akademije za glasbo v Ljubljani (klarinet, akordeon, godalni kvintet, 

tolkala). Omenjena opera je bila zapisana leta 1987 in je bila v tem letu 

prvič glasbeno-scensko uprizorjena.  

 

»Gre  za prvo uprizoritev te opere za otroke, s čimer skrbimo za 

prepoznavnost in razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti. 

Verjamemo, da je izbor opere, ki je primerna za mlajše občinstvo, 

ključnega pomena za to, da otroci opero vzljubijo. Z uprizoritvijo 

bomo javnosti predstavili kvalitetno slovensko glasbeno delo, eno 

redkih slovenskih oper za otroke. Nastopajoči otroci bodo bogatejši za 
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svojo prvo operno izkušnjo« (Katja Konvalinka, predsednica 

Slovenskega komornega glasbenega gledališča). 

 

                     
Petje, ples in orkester v okviru      Otroški pevski zbor in solist v  

              otroške opere                             okviru otroške opere 

  (Vir: Dobovičnik, I., 2014)             (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

»Otroška pravljična opera Pavla Šivica Kaznovana radovednost govori 

o sodelovanju človeka z naravo ter njenimi predstavniki, palčki. Če 

človek do narave goji spoštljiv odnos, mu ta vse povrne in skrbi za 

njegovo preţivetje ter njegovo varnost. Narava ima svoje zakonitosti in 

te naj bi človek spoštoval. Ker se človek vmešava v naravne 

zakonitosti in ţeli izvedeti stvari, ki mu jih ni nujno potrebno vedeti, se 

mu narava maščuje. Če bomo ljudje spoštovali Zemljo in ţiveli v 

harmoniji z naravo ter drug z drugim, bomo vedno preskrbljeni in 

varni, zato ne bo nobenega razloga za strah. Namesto strahu za 

preţivetje bo več prostora za boljše medosebne odnose in ljubezen« 

(Katja Konvalinka, predsednica Slovenskega komornega glasbenega 

gledališča). 

 

 OGLED NOTRANJIH PROSTOROV CANARJEVEGA  

     DOMA 

Po predstavi je sledil predhodno dogovorjen voden ogled skozi vse 

dvorane Cankarjevega doma, kjer so učenci izvedeli nekaj o njegovem 

nastanku pa tudi da v tam organizirajo in posredujejo kulturno-

umetniške, sejemske, kongresne, protokolarne ter druge prireditve, 

razstave in festivale. Ker je ta ustanova predvsem kulturno središče, 

kulturi in umetnosti namenjajo letno več kakor dve tretjini 

razpoloţljivih terminov v dvoranah; s svojim programom ţelijo 

izboljšati kakovost ţivljenja in kulturno-umetniško vzgajati mlade; pri 

uresničevanju kulturno-umetniških projektov pa sodelujejo tudi s 

sorodnimi ustanovami doma in po svetu, itd. 

 

Učenci so si ogledali veliko sprejemno dvorano Cankarjevega doma in 

vodička je učence vprašala, kaj bi se lahko v tej dvorani dogajalo. 

Učenci so odgovorili, da so to plesi. Vodička je dodala, da res 

gostujejo veliko plesov, različne razstave, prireditve itd.  
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     Med razlago v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Učenci so videli so tudi Kosovelovo dvorano in ugotovili, da jih 

spominja na kino. Vodič je povedal, da imajo v tej dvorani vsako leto 

filmski festival Liffe, da v njej potekajo koncerti klasične glasbe, rock 

koncerti, gledališke predstave, operne predstave, balet … Lahko pa v 

njej potekajo predavanja in izobraţevanja s področja glasbene vzgoje. 

Povedal je, da je vsako leto septembra ali oktobra pri njih tudi knjiţni 

sejem. Poleg tega je razkril posebnost Cankarjevega doma, ki je 

protiatomsko zaklonišče v primeru vojne. Povedal je, da imajo v 

Cankarjevem domu pet dvoran in da so v okviru današnjega dne učenci 

sedeli ţe v dveh dvoranah. 

 

 

Med razlago v Kosovelovi dvorani 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Pravljično opero so si ogledali v Linhartovi dvorani, ki je njihova 

druga največja dvorana in je namenjena koncertom različnih glasbenih 

zvrsti, gledališkim predstavam, sodobnemu plesu, razvedrilnemu 

programu, kongresom itd. Rekel je, da trenutno sedijo v Kosovelovi 

dvorani, ki je po velikosti na četrtem mestu (skoraj najmanjša) in je 

imenovana po pisatelju Srečku Kosovelu. V Cankarjevem domu so še 

tri dvorane, in sicer dvorana Duše Počkaj, namenjena sodobnemu 

gledališču in plesu, Štihova dvorana z amfiteatrsko arhitekturo, 

namenjena koncertom, gledališkim predstavam, literarnim večerom, 
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največja dvorana pa se imenuje Gallusova dvorana in je namenjena 

najzahtevnejšim prireditvam: koncerti simfonične, komorne orgelske, 

jazz in druge glasbe, operi, baletu, dramam, plesu, recitacijam itd. 

 

Ob zaključku je razloţil, da poteka predstava tako na odru kot tudi v 

zaodrju, saj se morajo tam nastopajoči zelo hitro preobleči ali na novo 

maskirati. V zaodrju imajo tudi reţiserje in šepetalce.  

 

 OGLED STAVBE SLOVENSKE FILHARMONIJE 

Po odhodu iz Cankarjevega doma smo se ustavili še pred Slovensko 

filharmonijo. Razloţila sem, da je to koncertna ustanova, ki ima svoj 

simfonični orkester – Simfonični orkester Slovenske filharmonije, 

Slovenski komorni pevski zbor, dirigente, soliste in komorne skupine. 

Učencem sem povedala, da Slovenska filharmonija domuje v stavbi, 

prej imenovani Tonhalle, zgrajeni leta 1891 na mestu nekdanjega 

drţavnega gledališča, ki je zgorelo v poţaru.  

 

 

Ogled ustanove Slovenska filharmonija 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Priloga 9: Umetna glasba 

TEMELJNI STANDARDI MINIMALNI STANDARDI 

Učenci:  

 pri delu izkaţejo osebno angaţiranost; 

 prepoznajo in poimenujejo izbrani repertoar 

slovenskih in tujih glasbenih del;  

 poglabljajo glasbeni spomin;  

 poznajo obravnavane glasbene oblike skladba, 

kanon, rondo;   

 razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja; 

 ustvarijo glasbeno obliko kanon in rondo; 

 prepoznajo in poimenujejo izbrani repertoar 

slovenskih in tujih glasbenih del. 

Učenci:  

 razlikujejo pevske glasove in sestave ter instrumentalne 

skupine in posamezna glasbila v instrumentalnih 

skupinah; 

 pojejo enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi 

iz slovenske in tuje glasbene zakladnice; 

 razlikujejo med ljudsko in umetno glasbo;  

 razlikujejo vokalno, instrumentalno ter vokalno-

instrumentalno glasbo; 

 razlikujejo absolutno in programsko glasbo;  

 pri petju in igranju na glasbila upoštevajo elemente 

interpretacije;  

 vedo, da je glasba urejena v oblikovnih delih (motiv, 

tema) in oblikah, ki imajo svoja  imena;  

 razumejo pomen lestvic ter razlikujejo dur in mol. 

 

Tematski sklop: UMETNA GLASBA  

Učna tema:  UMETNO GLASBO USTVARJAJO SKLADATELJI 

Učne enote: Skladatelj; Skladba; Kanon in rondo 

Glasbene metode: doţivljajsko poslušanje, analitično poslušanje, inštrumentalna 

demonstracija, petje s pripevanjem; pogovor, razlaga 

Oblike dela: individualna, frontalna, skupinska 

Učna sredstva:  klavir, notne partiture 

Čas izvajanja:   90 minut (2 šolski uri) 

Operativni cilji: Potek, vsebine in dejavnosti srečanja s skladateljem: 

Učenci: 

- razumejo in 

uporabljajo glasbene 

pojme: skladba, 

skladatelj, pavza, kanon, 

rondo, tema, variacija, 

komponiranje, 

simfonija,  

polifonija;  

- poznajo glasbeni 

poklic skladatelja;  

- spoznajo razlike med 

komorno in orkestralno 

glasbo;  

- razumejo pojem 

umetna glasba;  

- razlikujejo med 

ljudsko in umetno 

glasbo;  

- poznajo nekatere 

domače in tuje 

 PREDSTAVITEV DELOVANJA SKLADATELJA  

Ob začetku srečanja je slovenski skladatelj Bojan Glavina predstavil 

področje svojega umetniškega delovanja. Povedal je, da deluje kot 

slovenski pianist, organist in skladatelj, njegov opus zaznamujejo 

predvsem dela za otroke in mladino, pa tudi za najrazličnejše komorne 

sestave, zbor in orkester. Aktiven je tudi kot pianist in korepetitor. Zelo 

uspešen je na pedagoškem področju, kjer deluje kot učitelj klavirja. Ob 

tem je razloţil razliko med komorno in orkestralno glasbo.  

 

 PREPOZNAVANJE IN UPORABA GLASBENIH POJMOV 

V nadaljevanju so učenci povedali, da je skladatelj tisti, ki sklada/zapiše 

melodijo pesmi. Skladatelj je njihov odgovor dopolnil s sopomenko za 

skladanje, in sicer komponiranje. Zelo zanimivi so bili odgovori učencev 

na vprašanje, katere skladatelje poznajo, saj so naštevali le tuje 

skladatelje: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig 

van Beethoven, Peter Iljič Čajkovski, medtem ko slovenskih skladateljev 

niso poznali. Skladatelj je naštel nekaj poznanih slovenskih skladateljev, 

ki pišejo skladbe za otroke: Janez Bitenc, Jakob Jeţ, Ambroţ Čopi, Mira 

Voglar, Tomaţ Habe. V nadaljevanju je na klavir zaigral izsek iz pete 

Beethovnove simfonije in razloţil, da je to simfonija in ne skladba, 

razlika med njima pa je, da je simfonija skladba, ki jo igra orkester. 
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skladatelje;  

- analitično poslušajo 

skladbe za posamezne 

inštrumente in 

instrumentalne skupine;  

- razlikujejo besedno in 

glasbeno vsebino pesmi;  

- razlikujejo 

instrumentalne sestave: 

trio, kvartet, kvintet itd.; 

- analitično poslušajo 

skladbo, zapisano za 

godalni kvartet; 

- razlikujejo 

predstavnike godal;   

- razumejo, da je glasba 

sestavni del filmov, 

risank ter radijskih in 

televizijskih programov;  

- spoznajo, kako nastane 

skladba;  

- doţivljajsko poslušajo 

skladbo Nočne ptice;  

- doţivljajsko poslušajo 

skladbo in si zamišljajo 

različne barve in 

predstave;  

- pojejo umetne pesmi;  

- spoznajo, kako nastane 

skladba;  

- razlikujejo med 

pesmijo in skladbo;  

- razlikujejo dur in mol; 

- razlikujejo med temo 

in variacijo;  

- analitično poslušajo 

poznano melodijo Čuk 

se je oţenil v različnih 

variacijah; 

- spoznajo različne 

glasbene zvrsti;  

- razlikujejo med  resno 

in zabavno glasbo;  

- analitično poslušajo 

variacije, postavljene v 

različna obdobja; 

 

Na klavir je zaigral del Mozartove skladbe Mala nočna glasba, napisane 

za godalni kvartet. Učenci so samostojno odgovorili na vprašanje, da 

kvartet pomeni to, da igrajo štirje. Skladatelj je učencem povedal, da to 

skladbo igrata dva violinista, viola in violončelo. Skupaj so ugotovili, da 

so razlike med posameznimi godali v njihovi velikosti in jih lahko na ta 

način tudi ločimo.  

 

Nato je učence motiviral z igranjem skladbe Henryja Mancinija iz 

risanke Pink Panther. Povedal je, da je Henry Mancini pisal skladbe za 

filme in risanke. 

 

 
Igranje skladbe za godalni kvartet 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 POJASNITEV, KAKO NASTANE SKLADBA 

Skladatelj je pojasnil nastajanje skladbe. Najprej si je treba izmisliti 

neko melodijo, nato jo napisati z notami in šele potem nastane skladba. 

Obrazloţitev je navezal na miselne učenke in povedal, da si glasbo lahko 

izmisliš tudi brez not, kadar si spontano prepevaš med kakršnokoli 

dejavnostjo. Povedal je, da pravo ustvarjanje nastane šele takrat, ko 

melodijo zapišeš tudi z notami in tako ostane na papirju. V zvezi s tem je 

rekel, da je tudi pravljico, ki si jo sam izmisliš, dobro takoj zapisati. 

Tako jo lahko kadarkoli ponovno prebereš, da ne gre v pozabo. 

Skladatelji pišejo skladbo postopoma. Najprej začnejo z nekaj toni, ki v 

glasbi ponazarjajo eno besedo, ko je skupaj več besed, pa nastane stavek, 

in ko se več stavkov zdruţi, nastane celotna pripoved skladbe, a ne z 

besedami, temveč z notami. Obrazloţil je, da skladatelji skladajo tako, 

da začnejo z eno besedo oziroma z enim motivom v glasbi. Skladanje je 

ponazoril z zidanjem hiše. Besedo oziroma motiv v glasbi ponazarja 

opeka, ko več opek zdruţimo, nastane zid in na koncu celotna stavba, ki 

ponazarja skladbo. 
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- razlikujejo kanon in 

rondo; 

- poslušajo 

demonstracijo kanona 

na klavir;  

- pojejo kanon Marko 

skače;  

-analitično poslušajo 

rondo;  

- pojejo ljudske in 

umetne pesmi ob 

klavirski spremljavi v 

ustreznem tempu in 

dinamiki. 

 
Pojasnitev: Kako nastane skladba? 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 DOŢIVLJAJSKO POSLUŠANJE SKLADBE GOZDNE PTICE:  

Skladatelj je učencem povedal, da bo na klavir zaigral svojo skladbo z 

naslovom Gozdne ptice. Ob tem je učencem dal navodilo, naj pozorno 

prisluhnejo in poskusijo ugotoviti, če bodo res zaslišali kakšne ptice. 

Povedal je, da bo včasih morda kakšna ptica hitro zletela, kakšna bo 

začivkala v gozdu, včasih bo bolj temno, včasih se bo pa prikazalo 

sonce. Po igranju kratke skladbe je na klavirju demonstriral letenje 

gozdnih ptic. Učenci so z zanimanjem poslušali.  

 

            
Doţivljajsko poslušanje skladbe Gozdne ptice 

(Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

Skupaj so ugotavljali, da je tišina, ki ji pravimo pavza, tudi del glasbe. 

Skladatelj je razloţil, da je z glasbo mogoče prikazati tudi barve, 

nekatere so temne, druge so svetle, in to demonstriral na klavirju.  

 

 VPRAŠANJA UČENCEV V ZVEZI S SKLADATELJEM IN 

NJEGOVIM GLASBENIM POKLICEM  

Učenci so skladatelju postavili zanimiva vprašanja, koliko časa 

potrebuje, da napiše eno skladbo, kdaj dobi navdih za pisanje skladbe, 

kakšen naslov ima njegova zadnja skladba in ali je ţe napisal opero.  

 

je odgovoril, da je napisal več kot 350 skladb; da krajše skladbe kot 

Gozdne ptice lahko nastanejo v nekaj minutah, za daljše skladbe 

potrebuje več ur, za skladbo, kot sta Beethovnova simfonija ali opera, pa 
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tudi kakšno leto; navdih za pisanje skladbe dobi, kadar je dobre volje, 

kadar se mu zgodi kaj lepega, na kakšen lep dan – takrat začne igrati 

določeno melodijo na klavir in hitro zapiše note, da izmišljenega ne bi 

pozabil; napisal je opero z naslovom Figov dob, in sicer za orkester, 

pevski zbor in pevce soliste; in ogromno skladb za skoraj vse 

inštrumente, skladbe za otroške in odrasle pevske zbore. Povedal je, da 

je napisal skladbe tudi za trio, kvartet, kvintet in ob tem razloţil, kaj 

omenjeni glasbeni pojmi pomenijo.  

 

V zaključku je odgovoril, da ima njegova zadnja skladba naslov 

Variacije na poznano melodijo Čuk se je oţenil, ki jih bo predstavil v 

nadaljevanju. 

Ko se je nekdo izmed učencev napačno izrazil in namesto pojma skladba 

uporabil izraz pesem, ga je skladatelj popravil in razloţil razliko med 

pesmijo in skladbo: »Melodijo pesmi poješ v pevskem zboru, skladbo pa 

igraš na inštrument, v orkestru ali komorni skupini.«  

 

 OBRAZLOŢITEV POJMA VARIACIJA S POMOČJO 

IGRANJA NA KLAVIR 

Učenci so na vprašanje, kaj so to variacije, odgovorili, da so to neke 

spremembe. Skladatelj je bolj podrobno razloţil, kaj ta pojem pomeni, 

nato pa zaigral variacijo na poznano melodijo Vse najboljše. Razloţil je, 

da pri komponiranju variacije vedno izberemo eno melodijo, ki ji 

pravimo tema. Variacija pomeni, da se tema malo spremeni, ampak še 

vedno slišimo osnovno melodijo skladbe, ki zveni nekoliko drugače. Za 

bolj nazorno obrazloţitev je na primeru opisal, da je variacija enako kot 

če se nekdo izmed učencev preobleče iz modre majice v rumeno – še 

vedno si ista oseba, ampak nekoliko spremenjena.  

 

Ponovno je zaigral temo in rekel, da bodo kasneje slišali, kako se ta 

lahko spremeni. Učenci so po njegovem igranju na klavir ugotovili, da je 

bila ta variacija bolj poskočna. Skladatelj je pritrdil in dodal, da je 

zaigral Vse najboljše v valčku.  

 

Potem je zaigral isto skladbo v molu in rekel, naj bodo pozorni na to, 

kako zveni. Učenci so ugotovili, da je zvenela ţalostno. Skladatelj je 

povedal, da je v glasbi ţalostno mol, veselo pa dur.  

 

V nadaljevanju je učencem dal navodilo, naj prisluhnejo, kako zveni, če 

jo v stilu polke in rock 'n' roll-a. Učencem je povedal, da je nemški 

skladatelj napisal dvajset variacij na temo in jih nekaj naštel. Učenci so 

izrazili ţeljo, če bi lahko zaigral Vse najboljše v variaciji tarantela. 

Zanimivost pogovora je bila, da je ob vprašanju, kaj je tarantela, nekdo 

izmed učencev odgovoril »pajek«. Skladatelj je rekel, da je tarantela 

vrsta hitrega plesa na Sicilji in da poimenovanje res izvira iz tega 
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konteksta. Italijani so imeli na jugu Italije namreč zelo ţivahen, hiter 

ples, pri katerem je človek zgledal, kot da bi ga pičila tarantela – telo se 

namreč začne ob piku smrtonosnega pajka hitro in krčevito zvijati.  

 

Predstavil je še svoje variacije na melodijo Čuk se je oţenil. Nekatere so 

bile zabavne, nekatere pa resne. Najprej je zaigral temo – osnovno 

melodijo – nato variacijo (prvo spremembo), kot bi jo napisal Mozart, za 

tem Čajkovski in Chopin. Razloţil jim je, da so to skladatelji, ki so ţiveli 

pred 150–200 leti (v obdobju romantizma). V zaključku je zaigral še 

variacijo v kanonu, kot bi ga zapisal Bach.  

 

 GLASBA IMA SVOJE OBLIKE: KANON, RONDO 

Skladatelj je razloţil, da je pri glasbenih oblikah podobno kot pri 

knjiţevnosti; roman je debela knjiga, pravljice so kratke zgodbe. Tako so 

tudi v glasbi razne oblike; najdaljši obliki sta simfonija in opera, kratka 

oblika pa se imenuje miniatura (majhno). 

 

Učence je vprašal, če kdo ve, kaj je kanon. Nekdo izmed njih je 

odgovoril, da ena skupina tvori neko melodijo in ko prva skupina 

odpoje, na primer, dve vrstici prve kitice, začne druga skupina pevcev 

peti isto melodijo. Skladatelj je kanon obrazloţil še z demonstracijo 

igranja na klavir. Povedal je, da ima dve roki, ki predstavljata eno in 

drugo skupino. Najprej je začel igrati z eno roko, kot da poje ena 

skupina, in z njo je igral naprej, kasneje se je igranju iste melodije 

priključila še druga roka, ki je predstavljala drugo skupino. Tako sta se 

melodiji prepletali in je bilo slišati glasbeno obliko kanon.  

 

V nadaljevanju je vprašal učence, če kdo ve, kaj je rondo. Nekdo izmed 

učencev je odgovoril, da je rondo glasbena oblika, pri kateri se prvi del 

ponavlja, vsak naslednji del pa je drugačen. Skladatelj je obrazloţitev 

učenca dopolnil z razlago, da se prvi oziroma glavni del vedno ponavlja 

(osnovna melodija, nova melodija, osnovna melodija, nova melodija …) 

in se zato reče rondo, ker kroţi v obliki kroga. 

 

Na klavirju je zaigral variacijo Katarine Barbare in učenci so ugotovili, 

da je bila to variacija poznane pesmi. Nato je zaigral še polifonijo iste 

skladbe in razloţil, da to pomeni igranje več melodij hkrati. Učenci so 

izrazili ţeljo, če lahko skladatelj na klavir zaigra Pink Pantherja in 

evropsko himno. 
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Izraţanje zanimanja učencev za različne skladbe 

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 

 

 PEVSKO IZVAJANJE UČENCEV  

Učenci so se v zaključnem delu razdelili v dve skupini in zapeli Marko 

skače v kanonu ob ustrezni intonaciji, dirigiranju in klavirski spremljavi 

skladatelja. Nato so isto skladbo zapeli še le ob dirigiranju, brez 

klavirske spremljave.  

 

V zaključnem delu so se učenci postavili okrog klavirja inob spremljavi 

zapeli še nekatere poznane umetne in ljudske pesmi.   

 

 

Petje učencev ob spremljavi klavirja in dirigiranju 

 (Vir: Dobovičnik, I., 2014) 
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Priloga 10: Končno preverjanje znanja 

 
 
*Obkroži črko pred izbranim odgovorom.*                              Šolsko leto 2014/2015 

 
 
Spol:       
                     
 

Tip šole:  
 

 
 

GLASBENA VZGOJA 
PREVERJANJE ZNANJA 

 

1. Zapiši imena skupin inštrumentov. 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

2. Z zeleno barvico pobarvaj polja, na katerih so zapisana imena malih 

ritmičnih inštrumentov. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

a)  deček ♀  b)   deklica ♂ 

a)  mestna   b)   podeželska 

 6 

 činele 
 

   oprekelj dude 

 triangel 
 

čembalo 
 

 kraguljčki 
 

 palčke 

 ropotulja  kitara 
 

 tamburin 
 

 6 
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3. Zapiši tri razlike med ljudsko in umetno glasbo. 
 

       _____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 
 
 
4. Poimenuj ljudska glasbila. 

 
 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

5. Če je trditev pravilna, obkroži DA. Če je trditev nepravilna, obkroži NE. 
 

Kadar pevci v zboru pojejo več melodij, pravimo, da pojejo 

enoglasno.   

DA NE 

V operi je orkester postavljen na odru. DA NE 

Jakob Jež, Mira Voglar in Janez Bitenc so slovenski skladatelji.  DA NE 

Sopran, alt, tenor in bas so pevski glasovi. DA NE 

Izmed brenkal je samo kitara v simfoničnem orkestru.   DA NE 

 

   5 

 3 

6  
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6. Odgovori na vprašanja. 
 

Kdo je dirigent?   

______________________________________________________________ 

Kaj je opera? 

______________________________________________________________ 

Kdo je skladatelj? 

_______________________________________________________________  

Kakšna je razlika med vokalno in inštrumentalno glasbo? 

_______________________________________________________________ 

Katere kulturno-umetniške ustanove poznaš? (Zapiši vsaj tri.)  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

7. Glasbene pojme na levi strani poveži z ustreznim opisom na desni.  

 

kanon solmizacijski zlogi 
orkester glasbena prireditev 
libreto glasbena oblika 
koncert največji inštrumentalni sestav  
LA, SO, FA skladatelj 
komponist besedilo za opero 

 
 
 
8. Poimenuj inštrumente na slikah. 

    
 

 

  

 
 

   

1 

 1 

1 

1 

 

6  

1 
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9. Smiselno dopolni povedi.  

 
     Na kontrabas lahko zaigramo__________ tone kot na violončelo. 

     Na saksofon igramo tako, da vanj ___________.  

     Sestavni deli operne predstave so solist, operni pevski zbor in ___________. 

     Nekdo, ki poje sam, se imenuje ____________. 

     Krajše strune na harfi zvenijo ___________ kakor daljše strune. 

     Del glasbe je tudi tišina, ki jo imenujemo  ___________. 

 Tone zapisujemo z ___________, s katerimi določimo višino in dolžino določenega 

 tona. 

 

   

10.  Obkroži črko pred pravilno trditvijo. 

 
A    Rondo je inštrumentalna glasbena oblika, kjer se glavni del ponavlja in  
       izmenjuje z različnimi vmesnimi deli.  
 
B    V kvintetu igra skupina treh inštrumentov. 
 
C    Dinamika je glasbeni pojem, ki pomeni glasnost izvajanja. 
 
Č    Med brenkala sodijo violina, violončelo in kontrabas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 

 4 

 6 
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11.  Reši spodnjo nalogo.   
 
c) V notnem zapisu skladbe:  

 z modro barvico obkroži vse četrtinke; 

 z rdečo barvico obkroži vse osminke; 

 z zeleno barvico obkroži vse polovinke. 
 
 

                                             Čriček poje 
                                                      Manko Golar      
 
                                                     

   Veselo                                                                                                          Makso Pirnik 
            

 
 
 
 

      
 
 
 

d) Smiselno dopolni trditve.  
 
 

Prepiši naslov zgornje skladbe. ____________________ 
 

Koliko kitic ima skladba? (zapiši z besedo)  _____________ 
 
Kdo je zapisal besedilo skladbe Čriček poje? _________________ 
 
Kdo je skladatelj skladbe Čriček poje? ___________________ 
 
Kateri je najvišji ton v skladbi? Obkroži. DO     RE     MI     FA     SO    LA    TI  DO 
 
Kateri je najnižji ton v skladbi? Obkroži. DO     RE     MI     FA     SO     LA   TI  DO 

 
      V notnem zapisu skladbe Čriček poje je  _____________ tonskih višin.  
        

V katerem taktovskem načinu je zapisana skladba Čriček poje?  
 
______________________                                                                                                                                                                                                                                           

                                                      11  



 

 

 Priloga 11a: Korelacijska matrika za razredne učitelje 

TRDITVE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 

Z1 1 ,513** ,533** ,383** ,123 ,605** ,290** ,029 ,422** ,021 ,231** ,308** ,355** ,296** ,359** ,357** ,319** ,351** ,332** ,345** ,339** ,311** ,468** ,294** ,382** ,445** 

Z2 ,513** 1 ,674** ,575** ,408** ,576** ,588** ,332** ,570** ,135* ,297** ,582** ,536** ,556** ,560** ,474** ,321** ,555** ,590** ,611** ,578** ,565** ,713** ,478** ,500** ,479** 

Z3 ,533** ,674** 1 ,678** ,360** ,712** ,687** ,234** ,670** -,010 ,235** ,679** ,702** ,762** ,797** ,671** ,258** ,772** ,710** ,719** ,695** ,699** ,644** ,697** ,559** ,397** 

Z4 ,383** ,575** ,678** 1 ,507** ,584** ,576** ,415** ,574** ,161* ,255** ,628** ,476** ,690** ,557** ,548** ,335** ,552** ,599** ,581** ,602** ,505** ,564** ,471** ,450** ,398** 

Z5 ,123 ,408** ,360** ,507** 1 ,321** ,494** ,679** ,390** ,370** ,292** ,531** ,294** ,453** ,405** ,391** ,250** ,368** ,482** ,473** ,512** ,452** ,447** ,359** ,336** ,329** 

Z6 ,605** ,576** ,712** ,584** ,321** 1 ,580** ,218** ,627** ,101 ,268** ,569** ,605** ,614** ,671** ,618** ,310** ,601** ,625** ,634** ,622** ,610** ,592** ,545** ,524** ,471** 

Z7 ,290** ,588** ,687** ,576** ,494** ,580** 1 ,406** ,633** ,045 ,309** ,819** ,605** ,746** ,759** ,622** ,315** ,739** ,775** ,744** ,692** ,733** ,606** ,682** ,557** ,387** 

Z8 ,029 ,332** ,234** ,415** ,679** ,218** ,406** 1 ,444** ,381** ,295** ,508** ,243** ,429** ,275** ,301** ,248** ,252** ,366** ,395** ,393** ,403** ,330** ,288** ,327** ,324** 

Z9 ,422** ,570** ,670** ,574** ,390** ,627** ,633** ,444** 1 ,011 ,299** ,653** ,595** ,690** ,659** ,602** ,340** ,626** ,640** ,641** ,620** ,646** ,615** ,596** ,593** ,516** 

Z10 ,021 ,135* -,010 ,161* ,370** ,101 ,045 ,381** ,011 1 ,314** ,143* ,074 ,103 ,024 ,127 ,179** -,022 ,048 ,044 ,083 ,022 ,076 -,004 ,085 ,179** 

Z11 ,231** ,297** ,235** ,255** ,292** ,268** ,309** ,295** ,299** ,314** 1 ,448** ,287** ,322** ,312** ,270** ,313** ,224** ,289** ,262** ,250** ,311** ,321** ,269** ,296** ,383** 

Z12 ,308** ,582** ,679** ,628** ,531** ,569** ,819** ,508** ,653** ,143* ,448** 1 ,626** ,775** ,727** ,630** ,306** ,672** ,742** ,709** ,690** ,715** ,600** ,634** ,573** ,428** 

Z13 ,355** ,536** ,702** ,476** ,294** ,605** ,605** ,243** ,595** ,074 ,287** ,626** 1 ,688** ,774** ,660** ,286** ,720** ,657** ,691** ,662** ,670** ,534** ,665** ,623** ,489** 

Z14 ,296** ,556** ,762** ,690** ,453** ,614** ,746** ,429** ,690** ,103 ,322** ,775** ,688** 1 ,807** ,705** ,297** ,767** ,756** ,782** ,769** ,721** ,594** ,684** ,536** ,426** 

Z15 ,359** ,560** ,797** ,557** ,405** ,671** ,759** ,275** ,659** ,024 ,312** ,727** ,774** ,807** 1 ,770** ,250** ,874** ,805** ,824** ,792** ,786** ,640** ,763** ,569** ,405** 

Z16 ,357** ,474** ,671** ,548** ,391** ,618** ,622** ,301** ,602** ,127 ,270** ,630** ,660** ,705** ,770** 1 ,301** ,800** ,784** ,779** ,764** ,716** ,590** ,663** ,627** ,459** 

Z17 ,319** ,321** ,258** ,335** ,250** ,310** ,315** ,248** ,340** ,179** ,313** ,306** ,286** ,297** ,250** ,301** 1 ,317** ,286** ,289** ,277** ,260** ,353** ,243** ,374** ,461** 

Z18 ,351** ,555** ,772** ,552** ,368** ,601** ,739** ,252** ,626** -,022 ,224** ,672** ,720** ,767** ,874** ,800** ,317** 1 ,853** ,845** ,819** ,801** ,654** ,748** ,628** ,427** 

Z19 ,332** ,590** ,710** ,599** ,482** ,625** ,775** ,366** ,640** ,048 ,289** ,742** ,657** ,756** ,805** ,784** ,286** ,853** 1 ,911** ,884** ,842** ,745** ,732** ,641** ,474** 

Z20 ,345** ,611** ,719** ,581** ,473** ,634** ,744** ,395** ,641** ,044 ,262** ,709** ,691** ,782** ,824** ,779** ,289** ,845** ,911** 1 ,897** ,871** ,735** ,740** ,645** ,524** 

Z21 ,339** ,578** ,695** ,602** ,512** ,622** ,692** ,393** ,620** ,083 ,250** ,690** ,662** ,769** ,792** ,764** ,277** ,819** ,884** ,897** 1 ,833** ,739** ,704** ,664** ,463** 

Z22 ,311** ,565** ,699** ,505** ,452** ,610** ,733** ,403** ,646** ,022 ,311** ,715** ,670** ,721** ,786** ,716** ,260** ,801** ,842** ,871** ,833** 1 ,694** ,760** ,684** ,502** 

Z23 ,468** ,713** ,644** ,564** ,447** ,592** ,606** ,330** ,615** ,076 ,321** ,600** ,534** ,594** ,640** ,590** ,353** ,654** ,745** ,735** ,739** ,694** 1 ,601** ,601** ,524** 

Z24 ,294** ,478** ,697** ,471** ,359** ,545** ,682** ,288** ,596** -,004 ,269** ,634** ,665** ,684** ,763** ,663** ,243** ,748** ,732** ,740** ,704** ,760** ,601** 1 ,593** ,447** 

                                                                                                                                                                                                      »se nadaljuje« 
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TRDITVE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 

Z25 ,382** ,500** ,559** ,450** ,336** ,524** ,557** ,327** ,593** ,085 ,296** ,573** ,623** ,536** ,569** ,627** ,374** ,628** ,641** ,645** ,664** ,684** ,601** ,593** 1 ,615** 

Z26 ,445** ,479** ,397** ,398** ,329** ,471** ,387** ,324** ,516** ,179** ,383** ,428** ,489** ,426** ,405** ,459** ,461** ,427** ,474** ,524** ,463** ,502** ,524** ,447** ,615** 1 

Z27 ,192** ,431** ,534** ,529** ,553** ,473** ,578** ,552** ,576** ,174** ,263** ,644** ,535** ,687** ,622** ,650** ,260** ,658** ,770** ,766** ,799** ,750** ,628** ,602** ,601** ,543** 

Z28 ,298** ,541** ,708** ,565** ,475** ,597** ,752** ,378** ,635** ,050 ,275** ,722** ,681** ,789** ,794** ,763** ,261** ,812** ,889** ,872** ,863** ,847** ,716** ,773** ,698** ,544** 

Z29 ,327** ,491** ,504** ,383** ,349** ,433** ,539** ,286** ,517** ,053 ,251** ,517** ,533** ,489** ,530** ,531** ,386** ,567** ,596** ,589** ,556** ,616** ,573** ,610** ,552** ,586** 

Z30 ,297** ,530** ,650** ,546** ,471** ,579** ,683** ,365** ,594** ,112 ,286** ,664** ,632** ,676** ,747** ,730** ,310** ,770** ,824** ,834** ,815** ,803** ,714** ,678** ,686** ,497** 

Z31 ,395** ,545** ,785** ,510** ,330** ,671** ,733** ,255** ,618** -,036 ,223** ,671** ,735** ,754** ,863** ,752** ,245** ,847** ,789** ,807** ,745** ,763** ,609** ,744** ,581** ,456** 

Z32 ,187** ,455** ,522** ,575** ,559** ,493** ,577** ,468** ,511** ,112 ,240** ,629** ,514** ,637** ,615** ,588** ,265** ,634** ,687** ,685** ,672** ,621** ,521** ,544** ,493** ,371** 

Z33 ,262** ,354** ,441** ,361** ,272** ,393** ,443** ,226** ,405** ,100 ,283** ,422** ,427** ,441** ,527** ,460** ,267** ,552** ,518** ,515** ,476** ,540** ,446** ,485** ,385** ,374** 

Z34 ,150* ,329** ,397** ,480** ,521** ,391** ,500** ,454** ,390** ,131* ,293** ,550** ,434** ,504** ,493** ,514** ,271** ,481** ,572** ,560** ,545** ,510** ,423** ,461** ,392** ,338** 

Z35 ,388** ,376** ,452** ,410** ,281** ,482** ,423** ,242** ,493** ,162* ,298** ,420** ,474** ,416** ,441** ,473** ,469** ,452** ,400** ,412** ,381** ,492** ,445** ,450** ,463** ,545** 

Z36 ,352** ,522** ,558** ,498** ,458** ,545** ,573** ,437** ,589** ,134* ,181** ,604** ,538** ,598** ,584** ,600** ,342** ,629** ,674** ,673** ,652** ,657** ,589** ,505** ,715** ,464** 

Z37 ,235** ,367** ,331** ,211** ,214** ,330** ,303** ,090 ,309** ,026 ,157* ,320** ,382** ,301** ,370** ,307** ,154* ,366** ,318** ,352** ,339** ,315** ,316** ,381** ,337** ,300** 

Z38 ,441** ,608** ,697** ,541** ,386** ,615** ,683** ,333** ,632** -,011 ,266** ,660** ,621** ,632** ,684** ,607** ,352** ,697** ,711** ,720** ,707** ,700** ,659** ,675** ,622** ,456** 

Z39 ,096 ,023 -,113 ,018 -,009 ,074 -,083 -,009 ,012 ,170** ,300** -,052 ,075 -,094 -,109 -,045 ,272** -,113 -,088 -,082 -,098 -,044 ,077 -,021 ,102 ,229** 

Z40 ,441** ,449** ,503** ,313** ,269** ,531** ,437** ,154* ,540** ,037 ,340** ,461** ,517** ,428** ,469** ,489** ,384** ,485** ,440** ,460** ,481** ,470** ,497** ,466** ,543** ,483** 

Z41 ,351** ,616** ,705** ,614** ,498** ,626** ,721** ,440** ,678** ,045 ,248** ,736** ,629** ,742** ,734** ,668** ,274** ,732** ,785** ,801** ,765** ,756** ,691** ,676** ,619** ,466** 

Z42 ,292** ,480** ,662** ,515** ,342** ,608** ,641** ,292** ,601** ,079 ,309** ,604** ,612** ,648** ,705** ,631** ,270** ,713** ,705** ,705** ,673** ,718** ,588** ,700** ,531** ,398** 

Z43 ,333** ,381** ,446** ,293** ,245** ,461** ,382** ,177** ,424** ,110 ,285** ,399** ,516** ,408** ,451** ,469** ,153* ,440** ,477** ,451** ,420** ,443** ,392** ,443** ,446** ,361** 

Z44 ,314** ,502** ,694** ,521** ,418** ,587** ,709** ,351** ,605** ,028 ,267** ,661** ,646** ,745** ,766** ,702** ,293** ,750** ,771** ,739** ,736** ,759** ,588** ,701** ,578** ,465** 

Z45 ,380** ,515** ,698** ,543** ,407** ,643** ,676** ,334** ,598** ,087 ,281** ,656** ,668** ,723** ,748** ,700** ,295** ,738** ,777** ,744** ,775** ,732** ,645** ,651** ,639** ,449** 

Z46 ,262** ,473** ,677** ,489** ,375** ,587** ,669** ,255** ,525** ,037 ,194** ,573** ,609** ,706** ,707** ,638** ,304** ,716** ,704** ,717** ,667** ,688** ,544** ,670** ,508** ,395** 

Z47 ,085 ,308** ,368** ,414** ,413** ,330** ,478** ,317** ,252** ,187** ,199** ,446** ,386** ,420** ,467** ,456** ,206** ,490** ,499** ,512** ,499** ,418** ,365** ,395** ,406** ,128 

Z48 ,334** ,564** ,752** ,635** ,462** ,652** ,782** ,352** ,592** -,008 ,231** ,724** ,646** ,787** ,818** ,723** ,288** ,799** ,818** ,829** ,782** ,738** ,628** ,697** ,568** ,391** 

Z49 ,274** ,470** ,685** ,511** ,359** ,581** ,698** ,308** ,537** -,005 ,236** ,638** ,619** ,713** ,747** ,676** ,302** ,756** ,735** ,766** ,703** ,713** ,581** ,692** ,538** ,407** 

Z50 ,333** ,541** ,726** ,626** ,451** ,639** ,739** ,362** ,612** ,031 ,283** ,688** ,637** ,782** ,796** ,729** ,300** ,808** ,812** ,820** ,815** ,762** ,656** ,696** ,590** ,418** 

 

 
»se nadaljuje« 
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Priloga 12b: Korelacijska matrika za razredne učitelje 

        TRDITVE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 

Z51 ,277** ,540** ,705** ,623** ,462** ,599** ,753** ,378** ,565** ,003 ,232** ,713** ,631** ,770** ,765** ,696** ,265** ,789** ,796** ,801** ,782** ,762** ,633** ,693** ,576** ,407** 

Z52 ,399** ,502** ,552** ,491** ,458** ,581** ,539** ,335** ,516** ,100 ,293** ,506** ,503** ,531** ,517** ,523** ,383** ,568** ,582** ,634** ,559** ,597** ,556** ,553** ,491** ,498** 

Z53 ,379** ,538** ,675** ,505** ,379** ,592** ,638** ,323** ,586** ,007 ,277** ,584** ,618** ,616** ,672** ,616** ,437** ,646** ,647** ,678** ,608** ,666** ,587** ,674** ,527** ,535** 

Z54 ,335** ,545** ,658** ,614** ,489** ,608** ,679** ,380** ,598** ,058 ,262** ,671** ,619** ,647** ,685** ,647** ,333** ,665** ,709** ,717** ,679** ,666** ,570** ,640** ,513** ,424** 

Z55 ,288** ,489** ,588** ,465** ,404** ,482** ,608** ,364** ,533** ,053 ,268** ,574** ,581** ,631** ,614** ,550** ,409** ,590** ,615** ,615** ,569** ,654** ,551** ,643** ,471** ,460** 

Z56 ,242** ,547** ,589** ,601** ,509** ,517** ,679** ,424** ,537** ,159* ,265** ,672** ,544** ,647** ,657** ,593** ,335** ,671** ,719** ,707** ,701** ,664** ,602** ,605** ,519** ,417** 

Z57 ,312** ,544** ,618** ,477** ,472** ,511** ,644** ,298** ,502** ,039 ,272** ,613** ,576** ,638** ,657** ,591** ,290** ,686** ,697** ,697** ,668** ,653** ,599** ,618** ,478** ,416** 

Z58 ,161* ,249** ,276** ,197** ,219** ,140* ,306** ,120 ,203** -,034 ,343** ,264** ,300** ,238** ,275** ,274** ,278** ,300** ,316** ,315** ,303** ,313** ,310** ,319** ,330** ,287** 

TRDITVE Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 

Z1 ,192** ,298** ,327** ,297** ,395** ,187** ,262** ,150* ,388** ,352** ,235** ,441** ,096 ,441** ,351** ,292** ,333** ,314** ,380** ,262** ,085 ,334** ,274** ,333** ,277** ,399** 

Z2 ,431** ,541** ,491** ,530** ,545** ,455** ,354** ,329** ,376** ,522** ,367** ,608** ,023 ,449** ,616** ,480** ,381** ,502** ,515** ,473** ,308** ,564** ,470** ,541** ,540** ,502** 

Z3 ,534** ,708** ,504** ,650** ,785** ,522** ,441** ,397** ,452** ,558** ,331** ,697** -,113 ,503** ,705** ,662** ,446** ,694** ,698** ,677** ,368** ,752** ,685** ,726** ,705** ,552** 

Z4 ,529** ,565** ,383** ,546** ,510** ,575** ,361** ,480** ,410** ,498** ,211** ,541** ,018 ,313** ,614** ,515** ,293** ,521** ,543** ,489** ,414** ,635** ,511** ,626** ,623** ,491** 

Z5 ,553** ,475** ,349** ,471** ,330** ,559** ,272** ,521** ,281** ,458** ,214** ,386** -,009 ,269** ,498** ,342** ,245** ,418** ,407** ,375** ,413** ,462** ,359** ,451** ,462** ,458** 

Z6 ,473** ,597** ,433** ,579** ,671** ,493** ,393** ,391** ,482** ,545** ,330** ,615** ,074 ,531** ,626** ,608** ,461** ,587** ,643** ,587** ,330** ,652** ,581** ,639** ,599** ,581** 

Z7 ,578** ,752** ,539** ,683** ,733** ,577** ,443** ,500** ,423** ,573** ,303** ,683** -,083 ,437** ,721** ,641** ,382** ,709** ,676** ,669** ,478** ,782** ,698** ,739** ,753** ,539** 

Z8 ,552** ,378** ,286** ,365** ,255** ,468** ,226** ,454** ,242** ,437** ,090 ,333** -,009 ,154* ,440** ,292** ,177** ,351** ,334** ,255** ,317** ,352** ,308** ,362** ,378** ,335** 

Z9 ,576** ,635** ,517** ,594** ,618** ,511** ,405** ,390** ,493** ,589** ,309** ,632** ,012 ,540** ,678** ,601** ,424** ,605** ,598** ,525** ,252** ,592** ,537** ,612** ,565** ,516** 

Z10 ,174** ,050 ,053 ,112 -,036 -,112 ,100 ,131* ,162* ,134* ,026 -,011 ,170** ,037 ,045 ,079 ,110 ,028 ,087 ,037 ,187** -,008 -,005 ,031 ,003 ,100 

Z11 ,263** ,275** ,251** ,286** ,223** ,240** ,283** ,293** ,298** ,181** ,157* ,266** ,300** ,340** ,248** ,309** ,285** ,267** ,281** ,194** ,199** ,231** ,236** ,283** ,232** ,293** 

Z12 ,644** ,722** ,517** ,664** ,671** ,629** ,422** ,550** ,420** ,604** ,320** ,660** -,052 ,461** ,736** ,604** ,399** ,661** ,656** ,573** ,446** ,724** ,638** ,688** ,713** ,506** 

Z13 ,535** ,681** ,533** ,632** ,735** ,514** ,427** ,434** ,474** ,538** ,382** ,621** ,075 ,517** ,629** ,612** ,516** ,646** ,668** ,609** ,386** ,646** ,619** ,637** ,631** ,503** 

Z14 ,687** ,789** ,489** ,676** ,754** ,637** ,441** ,504** ,416** ,598** ,301** ,632** -,094 ,428** ,742** ,648** ,408** ,745** ,723** ,706** ,420** ,787** ,713** ,782** ,770** ,531** 

»se nadaljuje« 
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TRDITVE Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 

Z15 ,622** ,794** ,530** ,747** ,863** ,615** ,527** ,493** ,441** ,584** ,370** ,684** -,109 ,469** ,734** ,705** ,451** ,766** ,748** ,707** ,467** ,818** ,747** ,796** ,765** ,517** 

Z16 ,650** ,763** ,531** ,730** ,752** ,588** ,460** ,514** ,473** ,600** ,307** ,607** -,045 ,489** ,668** ,631** ,469** ,702** ,700** ,638** ,456** ,723** ,676** ,729** ,696** ,523** 

Z17 ,260** ,261** ,386** ,310** ,245** ,265** ,267** ,271** ,469** ,342** ,154* ,352** ,272** ,384** ,274** ,270** ,153* ,293** ,295** ,304** ,206** ,288** ,302** ,300** ,265** ,383** 

Z18 ,658** ,812** ,567** ,770** ,847** ,634** ,552** ,481** ,452** ,629** ,366** ,697** -,113 ,485** ,732** ,713** ,440** ,750** ,738** ,716** ,490** ,799** ,756** ,808** ,789** ,568** 

Z19 ,770** ,889** ,596** ,824** ,789** ,687** ,518** ,572** ,400** ,674** ,318** ,711** -,088 ,440** ,785** ,705** ,477** ,771** ,777** ,704** ,499** ,818** ,735** ,812** ,796** ,582** 

Z20 ,766** ,872** ,589** ,834** ,807** ,685** ,515** ,560** ,412** ,673** ,352** ,720** -,082 ,460** ,801** ,705** ,451** ,739** ,744** ,717** ,512** ,829** ,766** ,820** ,801** ,634** 

Z21 ,799** ,863** ,556** ,815** ,745** ,672** ,476** ,545** ,381** ,652** ,339** ,707** -,098 ,481** ,765** ,673** ,420** ,736** ,775** ,667** ,499** ,782** ,703** ,815** ,782** ,559** 

Z22 ,750** ,847** ,616** ,803** ,763** ,621** ,540** ,510** ,492** ,657** ,315** ,700** -,044 ,470** ,756** ,718** ,443** ,759** ,732** ,688** ,418** ,738** ,713** ,762** ,762** ,597** 

Z23 ,628** ,716** ,573** ,714** ,609** ,521** ,446** ,423** ,445** ,589** ,316** ,659** ,077 ,497** ,691** ,588** ,392** ,588** ,645** ,544** ,365** ,628** ,581** ,656** ,633** ,556** 

Z24 ,602** ,773** ,610** ,678** ,744** ,544** ,485** ,461** ,450** ,505** ,381** ,675** -,021 ,466** ,676** ,700** ,443** ,701** ,651** ,670** ,395** ,697** ,692** ,696** ,693** ,553** 

Z25 ,601** ,698** ,552** ,686** ,581** ,493** ,385** ,392** ,463** ,715** ,337** ,622** ,102 ,543** ,619** ,531** ,446** ,578** ,639** ,508** ,406** ,568** ,538** ,590** ,576** ,491** 

Z26 ,543** ,544** ,586** ,497** ,456** ,371** ,374** ,338** ,545** ,464** ,300** ,456** ,229** ,483** ,466** ,398** ,361** ,465** ,449** ,395** ,128 ,391** ,407** ,418** ,407** ,498** 

Z27 1 ,811** ,495** ,747** ,595** ,633** ,443** ,562** ,358** ,627** ,260** ,569** -,032 ,375** ,700** ,586** ,355** ,695** ,691** ,576** ,457** ,677** ,610** ,705** ,703** ,477** 

Z28 ,811** 1 ,633** ,843** ,788** ,652** ,479** ,520** ,462** ,680** ,353** ,740** -,060 ,506** ,789** ,719** ,494** ,812** ,818** ,724** ,463** ,823** ,745** ,815** ,816** ,627** 

Z29 ,495** ,633** 1 ,565** ,565** ,398** ,413** ,421** ,622** ,436** ,389** ,560** ,097 ,452** ,501** ,501** ,350** ,561** ,545** ,513** ,273** ,502** ,500** ,514** ,509** ,517** 

Z30 ,747** ,843** ,565** 1 ,713** ,657** ,502** ,544** ,429** ,688** ,360** ,672** ,014 ,504** ,749** ,689** ,469** ,734** ,754** ,618** ,504** ,757** ,704** ,769** ,716** ,558** 

Z31 ,595** ,788** ,565** ,713** 1 ,646** ,575** ,490** ,483** ,627** ,434** ,743** -,100 ,535** ,768** ,746** ,535** ,821** ,766** ,755** ,440** ,812** ,771** ,785** ,756** ,566** 

Z32 ,633** ,652** ,398** ,657** ,646** 1 ,510** ,680** ,407** ,640** ,285** ,651** -,014 ,366** ,746** ,647** ,404** ,640** ,629** ,597** ,524** ,700** ,596** ,698** ,714** ,520** 

Z33 ,443** ,479** ,413** ,502** ,575** ,510** 1 ,419** ,467** ,381** ,384** ,499** ,231** ,328** ,525** ,478** ,338** ,523** ,478** ,534** ,419** ,506** ,524** ,548** ,518** ,460** 

Z34 ,562** ,520** ,421** ,544** ,490** ,680** ,419** 1 ,414** ,487** ,271** ,526** ,133* ,281** ,559** ,458** ,300** ,499** ,507** ,466** ,470** ,588** ,527** ,584** ,599** ,444** 

Z35 ,358** ,462** ,622** ,429** ,483** ,407** ,467** ,414** 1 ,420** ,318** ,522** ,327** ,494** ,455** ,468** ,364** ,509** ,523** ,463** ,278** ,407** ,444** ,457** ,429** ,523** 

Z36 ,627** ,680** ,436** ,688** ,627** ,640** ,381** ,487** ,420** 1 ,321** ,657** -,024 ,489** ,734** ,550** ,424** ,634** ,688** ,535** ,443** ,664** ,575** ,642** ,641** ,471** 

Z37 ,260** ,353** ,389** ,360** ,434** ,285** ,384** ,271** ,318** ,321** 1 ,448** ,304** ,486** ,372** ,355** ,396** ,391** ,361** ,420** ,325** ,345** ,360** ,372** ,318** ,366** 

Z38 ,569** ,740** ,560** ,672** ,743** ,651** ,499** ,526** ,522** ,657** ,448** 1 ,053 ,619** ,784** ,694** ,496** ,742** ,708** ,657** ,393** ,730** ,699** ,721** ,697** ,590** 
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 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 
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 ,641

**
 ,601

**
 ,446

**
 ,571

**
 ,599

**
 ,641

**
 ,405

**
 ,616

**
 ,616

**
 ,635

**
 ,649

**
 1 

Z53 ,543
**
 ,659

**
 ,581

**
 ,634

**
 ,683

**
 ,489

**
 ,457

**
 ,423

**
 ,514

**
 ,509

**
 ,337

**
 ,660

**
 ,045 ,528

**
 ,670

**
 ,596

**
 ,382

**
 ,698

**
 ,666

**
 ,685

**
 ,334

**
 ,700

**
 ,702

**
 ,690

**
 ,683

**
 ,638

**
 

Z54 ,618
**
 ,691

**
 ,505

**
 ,672

**
 ,670

**
 ,616

**
 ,404

**
 ,547

**
 ,431

**
 ,606

**
 ,346

**
 ,683

**
 ,019 ,464

**
 ,763

**
 ,669

**
 ,445

**
 ,683

**
 ,713

**
 ,634

**
 ,499

**
 ,763

**
 ,658

**
 ,721

**
 ,757

**
 ,616

**
 

Z55 ,577
**
 ,663

**
 ,555

**
 ,581

**
 ,628

**
 ,525

**
 ,440

**
 ,391

**
 ,517

**
 ,497

**
 ,286

**
 ,620

**
 ,104 ,480

**
 ,647

**
 ,608

**
 ,380

**
 ,683

**
 ,617

**
 ,603

**
 ,306

**
 ,652

**
 ,615

**
 ,620

**
 ,646

**
 ,591

**
 

Z56 ,668
**
 ,717

**
 ,466

**
 ,682

**
 ,617

**
 ,665

**
 ,409

**
 ,557

**
 ,398

**
 ,602

**
 ,289

**
 ,636

**
 ,021 ,418

**
 ,789

**
 ,649

**
 ,387

**
 ,678

**
 ,700

**
 ,632

**
 ,529

**
 ,761

**
 ,639

**
 ,760

**
 ,812

**
 ,611

**
 

Z57 ,588
**
 ,689

**
 ,472

**
 ,659

**
 ,657

**
 ,554

**
 ,437

**
 ,445

**
 ,358

**
 ,552

**
 ,453

**
 ,599

**
 ,046 ,506

**
 ,723

**
 ,625

**
 ,468

**
 ,703

**
 ,696

**
 ,677

**
 ,446

**
 ,717

**
 ,698

**
 ,725

**
 ,732

**
 ,612

**
 

Z58 ,228
**
 ,292

**
 ,308

**
 ,323

**
 ,316

**
 ,264

**
 ,341

**
 ,318

**
 ,290

**
 ,171

**
 ,283

**
 ,305

**
 ,328

**
 ,355

**
 ,330

**
 ,231

**
 ,376

**
 ,286

**
 ,328

**
 ,354

**
 ,332

**
 ,334

**
 ,302

**
 ,373

**
 ,299

**
 ,385

**
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Priloga 13c: Korelacijska matrika za razredne učitelje 

TRDITVE Z53 Z54 Z55 Z56 Z57 Z58 

 
TRDITVE Z53 Z54 Z55 Z56 Z57 Z58 

Z1 ,379** ,335** ,288** ,242** ,312** ,161* 

 
Z30 ,634** ,672** ,581** ,682** ,659** ,323** 

Z2 ,538** ,545** ,489** ,547** ,544** ,249** 

 
Z31 ,683** ,670** ,628** ,617** ,657** ,316** 

Z3 ,675** ,658** ,588** ,589** ,618** ,276** 

 
Z32 ,489** ,616** ,525** ,665** ,554** ,264** 

Z4 ,505** ,614** ,465** ,601** ,477** ,197** 

 
Z33 ,457** ,404** ,440** ,409** ,437** ,341** 

Z5 ,379** ,489** ,404** ,509** ,472** ,219** 

 
Z34 ,423** ,547** ,391** ,557** ,445** ,318** 

Z6 ,592** ,608** ,482** ,517** ,511** ,140* 

 
Z35 ,514** ,431** ,517** ,398** ,358** ,290** 

Z7 ,638** ,679** ,608** ,679** ,644** ,306** 

 
Z36 ,509** ,606** ,497** ,602** ,552** ,171** 

Z8 ,323** ,380** ,364** ,424** ,298** ,120 

 
Z37 ,337** ,346** ,286** ,289** ,453** ,283** 

Z9 ,586** ,598** ,533** ,537** ,502** ,203** 

 
Z38 ,660** ,683** ,620** ,636** ,599** ,305** 

Z10 ,007 ,058 ,053 ,159* ,039 -,034 

 
Z39 ,045 ,019 ,104 ,021 ,046 ,328** 

Z11 ,277** ,262** ,268** ,265** ,272** ,343** 

 
Z40 ,528** ,464** ,480** ,418** ,506** ,355** 

Z12 ,584** ,671** ,574** ,672** ,613** ,264** 

 
Z41 ,670** ,763** ,647** ,789** ,723** ,330** 

Z13 ,618** ,619** ,581** ,544** ,576** ,300** 

 
Z42 ,596** ,669** ,608** ,649** ,625** ,231** 

Z14 ,616** ,647** ,631** ,647** ,638** ,238** 

 
Z43 ,382** ,445** ,380** ,387** ,468** ,376** 

Z15 ,672** ,685** ,614** ,657** ,657** ,275** 

 
Z44 ,698** ,683** ,683** ,678** ,703** ,286** 

Z16 ,616** ,647** ,550** ,593** ,591** ,274** 

 
Z45 ,666** ,713** ,617** ,700** ,696** ,328** 

Z17 ,437** ,333** ,409** ,335** ,290** ,278** 

 
Z46 ,685** ,634** ,603** ,632** ,677** ,354** 

Z18 ,646** ,665** ,590** ,671** ,686** ,300** 

 
Z47 ,334** ,499** ,306** ,529** ,446** ,332** 

Z19 ,647** ,709** ,615** ,719** ,697** ,316** 

 
Z48 ,700** ,763** ,652** ,761** ,717** ,334** 

Z20 ,678** ,717** ,615** ,707** ,697** ,315** 

 
Z49 ,702** ,658** ,615** ,639** ,698** ,302** 

Z21 ,608** ,679** ,569** ,701** ,668** ,303** 

 
Z50 ,690** ,721** ,620** ,760** ,725** ,373** 

Z22 ,666** ,666** ,654** ,664** ,653** ,313** 

 
Z51 ,683** ,757** ,646** ,812** ,732** ,299** 

Z23 ,587** ,570** ,551** ,602** ,599** ,310** 

 
Z52 ,638** ,616** ,591** ,611** ,612** ,385** 

Z24 ,674** ,640** ,643** ,605** ,618** ,319** 

 
Z53 1 ,709** ,768** ,589** ,665** ,321** 

Z25 ,527** ,513** ,471** ,519** ,478** ,330** 

 
Z54 ,709** 1 ,688** ,774** ,698** ,305** 

Z26 ,535** ,424** ,460** ,417** ,416** ,287** 

 
Z55 ,768** ,688** 1 ,658** ,580** ,329** 

Z27 ,543** ,618** ,577** ,668** ,588** ,228** 

 
Z56 ,589** ,774** ,658** 1 ,681** ,309** 

Z28 ,659** ,691** ,663** ,717** ,689** ,292** 

 
Z57 ,665** ,698** ,580** ,681** 1 ,464** 

Z29 ,581** ,505** ,555** ,466** ,472** ,308** 

 
Z58 ,321** ,305** ,329** ,309** ,464** 1 

 

Legenda: 

**    statistično značilno pri alfa = 0,01      rdeča = ni statistične povezave, 

*      statistično značilno pri alfa = 0,05      zelena = blizu ali na meji povezave 
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Priloga 14a: Korelacijska matrike za starše 

 

»se nadaljuje« 

TRDITVE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Q1 1 ,221
**

 ,483
**

 ,483
**

 ,451
**

 ,478
**

 ,190
**

 ,401
**

 ,360
**

 ,407
**

 ,363
**

 ,455
**

 ,202
**

 ,427
**

 ,525
**

 

Q2 ,221
**

 1 ,516
**

 ,519
**

 ,329
**

 ,156
**

 ,481
**

 ,429
**

 ,564
**

 ,317
**

 ,483
**

 ,387
**

 ,322
**

 ,438
**

 ,158
**

 

Q3 ,483
**

 ,516
**

 1 ,727
**

 ,640
**

 ,268
**

 ,506
**

 ,835
**

 ,707
**

 ,596
**

 ,775
**

 ,688
**

 ,345
**

 ,749
**

 ,455
**

 

Q4 ,483
**

 ,519
**

 ,727
**

 1 ,692
**

 ,306
**

 ,598
**

 ,698
**

 ,670
**

 ,496
**

 ,667
**

 ,631
**

 ,311
**

 ,658
**

 ,458
**

 

Q5 ,451
**

 ,329
**

 ,640
**

 ,692
**

 1 ,344
**

 ,475
**

 ,658
**

 ,512
**

 ,494
**

 ,596
**

 ,575
**

 ,254
**

 ,599
**

 ,465
**

 

Q6 ,478
**

 ,156
**

 ,268
**

 ,306
**

 ,344
**

 1 ,204
**

 ,212
**

 ,200
**

 ,291
**

 ,231
**

 ,320
**

 ,153
**

 ,279
**

 ,458
**

 

Q7 ,190
**

 ,481
**

 ,506
**

 ,598
**

 ,475
**

 ,204
**

 1 ,553
**

 ,641
**

 ,418
**

 ,527
**

 ,441
**

 ,418
**

 ,481
**

 ,266
**

 

Q8 ,401
**

 ,429
**

 ,835
**

 ,698
**

 ,658
**

 ,212
**

 ,553
**

 1 ,708
**

 ,613
**

 ,820
**

 ,744
**

 ,353
**

 ,784
**

 ,441
**

 

Q9 ,360
**

 ,564
**

 ,707
**

 ,670
**

 ,512
**

 ,200
**

 ,641
**

 ,708
**

 1 ,578
**

 ,740
**

 ,658
**

 ,470
**

 ,668
**

 ,337
**

 

Q10 ,407
**

 ,317
**

 ,596
**

 ,496
**

 ,494
**

 ,291
**

 ,418
**

 ,613
**

 ,578
**

 1 ,642
**

 ,673
**

 ,300
**

 ,665
**

 ,421
**

 

Q11 ,363
**

 ,483
**

 ,775
**

 ,667
**

 ,596
**

 ,231
**

 ,527
**

 ,820
**

 ,740
**

 ,642
**

 1 ,781
**

 ,414
**

 ,812
**

 ,421
**

 

Q12 ,455
**

 ,387
**

 ,688
**

 ,631
**

 ,575
**

 ,320
**

 ,441
**

 ,744
**

 ,658
**

 ,673
**

 ,781
**

 1 ,350
**

 ,834
**

 ,498
**

 

Q13 ,202
**

 ,322
**

 ,345
**

 ,311
**

 ,254
**

 ,153
**

 ,418
**

 ,353
**

 ,470
**

 ,300
**

 ,414
**

 ,350
**

 1 ,384
**

 ,202
**

 

Q14 ,427
**

 ,438
**

 ,749
**

 ,658
**

 ,599
**

 ,279
**

 ,481
**

 ,784
**

 ,668
**

 ,665
**

 ,812
**

 ,834
**

 ,384
**

 1 ,504
**

 

Q15 ,525
**

 ,158
**

 ,455
**

 ,458
**

 ,465
**

 ,458
**

 ,266
**

 ,441
**

 ,337
**

 ,421
**

 ,421
**

 ,498
**

 ,202
**

 ,504
**

 1 

Q16 ,473
**

 ,261
**

 ,638
**

 ,607
**

 ,651
**

 ,322
**

 ,364
**

 ,638
**

 ,486
**

 ,522
**

 ,610
**

 ,655
**

 ,236
**

 ,634
**

 ,559
**

 

Q17 ,393
**

 ,521
**

 ,726
**

 ,675
**

 ,539
**

 ,249
**

 ,447
**

 ,735
**

 ,723
**

 ,588
**

 ,816
**

 ,739
**

 ,369
**

 ,734
**

 ,407
**

 

Q18 ,019 ,190
**

 ,141
**

 ,126
*
 ,150

**
 ,129

*
 ,183

**
 ,159

**
 ,163

**
 ,114

*
 ,163

**
 ,151

**
 ,132

*
 ,170

**
 ,049 

Q19 ,388
**

 ,452
**

 ,798
**

 ,694
**

 ,656
**

 ,201
**

 ,540
**

 ,868
**

 ,708
**

 ,612
**

 ,828
**

 ,737
**

 ,367
**

 ,784
**

 ,388
**

 

Q20 ,442
**

 ,431
**

 ,725
**

 ,663
**

 ,620
**

 ,255
**

 ,536
**

 ,771
**

 ,662
**

 ,598
**

 ,722
**

 ,685
**

 ,367
**

 ,756
**

 ,453
**

 

Q21 ,318
**

 ,548
**

 ,675
**

 ,633
**

 ,496
**

 ,153
**

 ,563
**

 ,665
**

 ,802
**

 ,496
**

 ,695
**

 ,588
**

 ,441
**

 ,635
**

 ,301
**

 

Q22 ,424
**

 ,404
**

 ,761
**

 ,703
**

 ,679
**

 ,236
**

 ,533
**

 ,811
**

 ,669
**

 ,591
**

 ,780
**

 ,727
**

 ,356
**

 ,795
**

 ,460
**
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Priloga 15b: Korelacijska matrike za starše 

 

 

TRDITVE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Q23 ,407
**

 ,219
**

 ,566
**

 ,534
**

 ,591
**

 ,329
**

 ,346
**

 ,582
**

 ,444
**

 ,437
**

 ,523
**

 ,566
**

 ,233
**

 ,550
**

 ,442
**

 

Q24 ,285
**

 ,486
**

 ,607
**

 ,480
**

 ,433
**

 ,217
**

 ,409
**

 ,547
**

 ,579
**

 ,517
**

 ,642
**

 ,559
**

 ,349
**

 ,581
**

 ,293
**

 

Q25 ,380
**

 ,452
**

 ,760
**

 ,633
**

 ,606
**

 ,183
**

 ,531
**

 ,803
**

 ,695
**

 ,611
**

 ,812
**

 ,718
**

 ,365
**

 ,764
**

 ,382
**

 

Q26 ,397
**

 ,518
**

 ,762
**

 ,697
**

 ,586
**

 ,215
**

 ,546
**

 ,752
**

 ,803
**

 ,598
**

 ,749
**

 ,691
**

 ,429
**

 ,730
**

 ,399
**

 

Q27 ,398
**

 ,416
**

 ,732
**

 ,670
**

 ,646
**

 ,225
**

 ,477
**

 ,765
**

 ,640
**

 ,588
**

 ,716
**

 ,725
**

 ,314
**

 ,744
**

 ,475
**

 

Q28 ,392
**

 ,435
**

 ,748
**

 ,687
**

 ,617
**

 ,206
**

 ,505
**

 ,780
**

 ,683
**

 ,597
**

 ,798
**

 ,761
**

 ,364
**

 ,807
**

 ,438
**

 

Q29 ,384
**

 ,476
**

 ,699
**

 ,600
**

 ,510
**

 ,240
**

 ,451
**

 ,714
**

 ,675
**

 ,622
**

 ,758
**

 ,711
**

 ,393
**

 ,750
**

 ,372
**

 

Q30 ,454
**

 ,390
**

 ,700
**

 ,606
**

 ,559
**

 ,257
**

 ,416
**

 ,728
**

 ,643
**

 ,586
**

 ,742
**

 ,724
**

 ,350
**

 ,743
**

 ,457
**

 

Q31 ,394
**

 ,505
**

 ,762
**

 ,638
**

 ,571
**

 ,215
**

 ,484
**

 ,780
**

 ,716
**

 ,627
**

 ,800
**

 ,723
**

 ,417
**

 ,779
**

 ,403
**

 

TRDITVE Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 

Q1 ,473
**

 ,393
**

 ,019 ,388
**

 ,442
**

 ,318
**

 ,424
**

 ,407
**

 ,285
**

 ,380
**

 ,397
**

 ,398
**

 ,392
**

 ,384
**

 ,454
**

 ,394
**

 

Q2 ,261
**

 ,521
**

 ,190
**

 ,452
**

 ,431
**

 ,548
**

 ,404
**

 ,219
**

 ,486
**

 ,452
**

 ,518
**

 ,416
**

 ,435
**

 ,476
**

 ,390
**

 ,505
**

 

Q3 ,638
**

 ,726
**

 ,141
**

 ,798
**

 ,725
**

 ,675
**

 ,761
**

 ,566
**

 ,607
**

 ,760
**

 ,762
**

 ,732
**

 ,748
**

 ,699
**

 ,700
**

 ,762
**

 

Q4 ,607
**

 ,675
**

 ,126
*
 ,694

**
 ,663

**
 ,633

**
 ,703

**
 ,534

**
 ,480

**
 ,633

**
 ,697

**
 ,670

**
 ,687

**
 ,600

**
 ,606

**
 ,638

**
 

Q5 ,651
**

 ,539
**

 ,150
**

 ,656
**

 ,620
**

 ,496
**

 ,679
**

 ,591
**

 ,433
**

 ,606
**

 ,586
**

 ,646
**

 ,617
**

 ,510
**

 ,559
**

 ,571
**

 

Q6 ,322
**

 ,249
**

 ,129
*
 ,201

**
 ,255

**
 ,153

**
 ,236

**
 ,329

**
 ,217

**
 ,183

**
 ,215

**
 ,225

**
 ,206

**
 ,240

**
 ,257

**
 ,215

**
 

Q7 ,364
**

 ,447
**

 ,183
**

 ,540
**

 ,536
**

 ,563
**

 ,533
**

 ,346
**

 ,409
**

 ,531
**

 ,546
**

 ,477
**

 ,505
**

 ,451
**

 ,416
**

 ,484
**

 

Q8 ,638
**

 ,735
**

 ,159
**

 ,868
**

 ,771
**

 ,665
**

 ,811
**

 ,582
**

 ,547
**

 ,803
**

 ,752
**

 ,765
**

 ,780
**

 ,714
**

 ,728
**

 ,780
**

 

Q9 ,486
**

 ,723
**

 ,163
**

 ,708
**

 ,662
**

 ,802
**

 ,669
**

 ,444
**

 ,579
**

 ,695
**

 ,803
**

 ,640
**

 ,683
**

 ,675
**

 ,643
**

 ,716
**

 

Q10 ,522
**

 ,588
**

 ,114
*
 ,612

**
 ,598

**
 ,496

**
 ,591

**
 ,437

**
 ,517

**
 ,611

**
 ,598

**
 ,588

**
 ,597

**
 ,622

**
 ,586

**
 ,627

**
 

Q11 ,610
**

 ,816
**

 ,163
**

 ,828
**

 ,722
**

 ,695
**

 ,780
**

 ,523
**

 ,642
**

 ,812
**

 ,749
**

 ,716
**

 ,798
**

 ,758
**

 ,742
**

 ,800
**
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Legenda: 

**   statistično značilno pri alfa = 0,01      rdeča = ni statistične povezave, 

*     statistično značilno pri alfa = 0,05      zelena = blizu ali na meji povezave 

TRDITVE Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 

Q12 ,655
**

 ,739
**

 ,151
**

 ,737
**

 ,685
**

 ,588
**

 ,727
**

 ,566
**

 ,559
**

 ,718
**

 ,691
**

 ,725
**

 ,761
**

 ,711
**

 ,724
**

 ,723
**

 

Q13 ,236
**

 ,369
**

 ,132
*
 ,367

**
 ,367

**
 ,441

**
 ,356

**
 ,233

**
 ,349

**
 ,365

**
 ,429

**
 ,314

**
 ,364

**
 ,393

**
 ,350

**
 ,417

**
 

Q14 ,634
**

 ,734
**

 ,170
**

 ,784
**

 ,756
**

 ,635
**

 ,795
**

 ,550
**

 ,581
**

 ,764
**

 ,730
**

 ,744
**

 ,807
**

 ,750
**

 ,743
**

 ,779
**

 

Q15 ,559
**

 ,407
**

 ,049 ,388
**

 ,453
**

 ,301
**

 ,460
**

 ,442
**

 ,293
**

 ,382
**

 ,399
**

 ,475
**

 ,438
**

 ,372
**

 ,457
**

 ,403
**

 

Q16 1 ,634
**

 ,221
**

 ,686
**

 ,704
**

 ,493
**

 ,700
**

 ,686
**

 ,421
**

 ,625
**

 ,641
**

 ,711
**

 ,657
**

 ,563
**

 ,625
**

 ,620
**

 

Q17 ,634
**

 1 ,220
**

 ,810
**

 ,692
**

 ,735
**

 ,719
**

 ,516
**

 ,653
**

 ,774
**

 ,757
**

 ,690
**

 ,750
**

 ,763
**

 ,733
**

 ,814
**

 

Q18 ,221
**

 ,220
**

 1 ,229
**

 ,251
**

 ,105 ,201
**

 ,270
**

 ,156
**

 ,226
**

 ,170
**

 ,174
**

 ,218
**

 ,115
*
 ,163

**
 ,155

**
 

Q19 ,686
**

 ,810
**

 ,229
**

 1 ,819
**

 ,733
**

 ,861
**

 ,623
**

 ,616
**

 ,880
**

 ,809
**

 ,817
**

 ,846
**

 ,774
**

 ,761
**

 ,827
**

 

Q20 ,704
**

 ,692
**

 ,251
**

 ,819
**

 1 ,680
**

 ,870
**

 ,621
**

 ,527
**

 ,761
**

 ,761
**

 ,766
**

 ,786
**

 ,680
**

 ,690
**

 ,732
**

 

Q21 ,493
**

 ,735
**

 ,105 ,733
**

 ,680
**

 1 ,703
**

 ,486
**

 ,617
**

 ,709
**

 ,821
**

 ,663
**

 ,709
**

 ,678
**

 ,619
**

 ,715
**

 

Q22 ,700
**

 ,719
**

 ,201
**

 ,861
**

 ,870
**

 ,703
**

 1 ,658
**

 ,548
**

 ,821
**

 ,797
**

 ,811
**

 ,837
**

 ,716
**

 ,712
**

 ,764
**

 

Q23 ,686
**

 ,516
**

 ,270
**

 ,623
**

 ,621
**

 ,486
**

 ,658
**

 1 ,384
**

 ,558
**

 ,587
**

 ,640
**

 ,589
**

 ,473
**

 ,530
**

 ,541
**

 

Q24 ,421
**

 ,653
**

 ,156
**

 ,616
**

 ,527
**

 ,617
**

 ,548
**

 ,384
**

 1 ,689
**

 ,617
**

 ,602
**

 ,625
**

 ,706
**

 ,616
**

 ,667
**

 

Q25 ,625
**

 ,774
**

 ,226
**

 ,880
**

 ,761
**

 ,709
**

 ,821
**

 ,558
**

 ,689
**

 1 ,816
**

 ,785
**

 ,819
**

 ,776
**

 ,726
**

 ,813
**

 

Q26 ,641
**

 ,757
**

 ,170
**

 ,809
**

 ,761
**

 ,821
**

 ,797
**

 ,587
**

 ,617
**

 ,816
**

 1 ,791
**

 ,779
**

 ,731
**

 ,684
**

 ,759
**

 

Q27 ,711
**

 ,690
**

 ,174
**

 ,817
**

 ,766
**

 ,663
**

 ,811
**

 ,640
**

 ,602
**

 ,785
**

 ,791
**

 1 ,830
**

 ,723
**

 ,757
**

 ,778
**

 

Q28 ,657
**

 ,750
**

 ,218
**

 ,846
**

 ,786
**

 ,709
**

 ,837
**

 ,589
**

 ,625
**

 ,819
**

 ,779
**

 ,830
**

 1 ,825
**

 ,798
**

 ,839
**

 

Q29 ,563
**

 ,763
**

 ,115
*
 ,774

**
 ,680

**
 ,678

**
 ,716

**
 ,473

**
 ,706

**
 ,776

**
 ,731

**
 ,723

**
 ,825

**
 1 ,817

**
 ,879

**
 

Q30 ,625
**

 ,733
**

 ,163
**

 ,761
**

 ,690
**

 ,619
**

 ,712
**

 ,530
**

 ,616
**

 ,726
**

 ,684
**

 ,757
**

 ,798
**

 ,817
**

 1 ,857
**

 

Q31 ,620
**

 ,814
**

 ,155
**

 ,827
**

 ,732
**

 ,715
**

 ,764
**

 ,541
**

 ,667
**

 ,813
**

 ,759
**

 ,778
**

 ,839
**

 ,879
**

 ,857
**

 1 


