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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo obravnavali tematiko petja pri pouku glasbene umetnosti z vidika 

učiteljev razrednega pouka. V teoretičnem delu smo najprej predstavili vplive glasbe na 

različnih področjih otrokovega razvoja. Nato smo se osredotočili na opis dejavnikov, ki 

vplivajo na oblikovanje učiteljevega odnosa do petja (družina, vrstniki, učitelji, širše okolje). 

Dotaknili smo se vloge razrednega učitelja pri poučevanju petja in opredelili pevsko dejavnost 

skozi načrtovanje ter izvajanje pouka glasbene umetnosti. V nadaljevanju smo podrobneje 

opredelili vokalno tehniko in skrb za glas. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki smo ga sestavili na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj, ugotavljali 

mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovem odnosu do petja, njihovi usposobljenosti za 

poučevanje petja ter odnosu do lastnega glasu. Vzorec je zajemal 143 učiteljev razrednega 

pouka, ki poučujejo glasbeno umetnost od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2015/2016, iz 

naključno izbranih slovenskih osnovnih šol. Iz raziskave so bili izvzeti predmetni učitelji, ki 

poučujejo glasbeno umetnost na razredni stopnji. Rezultati so pokazali, da učitelji radi 

prepevajo ter se ob tem počutijo dobro in samozavestno. Največ anketirancev meni, da je prav 

družinsko okolje igralo največjo vlogo pri razvoju njihovega pozitivnega odnosa do petja. 

Stališča učiteljev glede nadgradnje njihovega znanja o petju in vokalni tehniki so se 

razlikovala glede na starostno skupino. Učitelji razrednega pouka iz starostne skupine 20–35 

let si večinoma želijo poglobiti znanje o petju in vokalni tehniki, medtem ko si učitelji iz 

starostne skupine 51–65 let tega ne želijo, ker menijo, da to področje večinoma že 

obvladujejo. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da večina učiteljev ustrezno skrbi za svoj 

glas, vendar pa imajo občasno težave s hripavostjo. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: razredni učitelj, razredni pouk, petje, glasbena umetnost, skrb za glas 



II 
 

ABSTRACT 

 

The subject of a matter in my thesis was singing in Musical Art through primary school 

teachers’ point of view. In theoretical part, we introduced how music leaves an impact on 

different areas of child development. Secondly, we focused on describing factors such as 

family, peers, teachers and the wider environment, that have an important role in developing 

the attitude of primary school teachers towards singing. We described the role of a primary 

school teacher in teaching children how to sing and we defined singing activity through the 

process of planning and performing it at Musical Art. Furthermore, we described vocal 

technique and vocal care. With the use of questionnaires in the empirical part that was based 

on theoretical facts and our own experiences, we aimed to discover teachers’ opinions on 

their: attitude towards singing, competence for teaching singing and attitude towards their 

vocal care. The pattern included 143 primary level teachers that teach Musical Art from first 

to fifth grade in year 2015/2016 from randomized Slovenian primary schools. The music 

teachers who teach Musical Art on primary level were taken out from the research. The 

results showed that teachers love to sing and that they feel good and confident while singing. 

The majority said that family played the key role in developing their positive attitude towards 

singing. The teachers’ opinions on upgrading their knowledge of singing and vocal technique 

have varied based on different age groups. The primary teachers from the group 20–35 years 

want to upgrade their knowledge of singing and vocal technique. Meanwhile, teachers from 

the group 51–65 years do not want to improve their knowledge because in their opinion they 

already know enough about singing and vocal technique. The results of the research also 

showed that primary teachers take care of their vocals properly but sometimes they suffer 

from hoarseness.  
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UVOD 

 

Glasba nas dandanes spremlja skoraj povsod in je prisotna v našem življenju že od samega 

rojstva. Njeni številni pozitivni učinki bogatijo otrokov celostni razvoj, saj se s pomočjo 

poslušanja, izvajanja in ustvarjanja glasbe otrok razvija na čustveno-motivacijskem, 

socialnem, spoznavnem ter telesno-gibalnem področju (Sicherl Kafol, 2001). Vendar pa 

glasba sama po sebi ne vpliva učinkovito na otroka brez ustreznega učnega okolja. V šolskem 

obdobju ga omogoča učitelj, ki usmerja in vodi glasbeni razvoj otroka pri pouku glasbene 

umetnosti. Uspešnost učiteljevega poučevanja je odvisna od njegove osebnosti, motiviranosti, 

strokovne usposobljenosti, interesa, inovativnosti in njegovega odnosa do predmeta. 

Slednjemu bomo v diplomskem delu namenili osrednjo pozornost, saj bomo raziskovali, 

kakšen je odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene umetnosti. Pomembno je, da 

ima učitelj pozitivna stališča do petja, na katera lahko vplivajo številni dejavniki, kot so 

družinsko okolje, šolsko okolje, vrstniki ter širše družbeno okolje (Rotar Pance, 2006). Z 

raziskavo želimo ugotoviti, kateri izmed navedenih dejavnikov igra ključno vlogo pri 

oblikovanju učiteljevega odnosa do petja. Učitelj predstavlja učencem model, njegov 

pozitiven odnos do petja se namreč odraža preko njegovega poučevanja in vedenja, ki pa v 

veliki meri vpliva na učenčev kasnejši odnos do petja. Če bodo učenci začutili žar in ljubezen 

do petja v učiteljevih očeh, bodo tudi sami z veseljem prepevali pesmi (Ajtnik, 1999, Borota, 

2013; Oblak, 2001; Denac, 2002). Za kakovostno poučevanje se mora učitelj zavedati lastne 

odgovornosti pri oblikovanju otroškega pevskega glasu, pri katerem je potrebna visoka raven 

pevskega znanja in obvladovanje prvin vokalne tehnike (Lešnik, 2009). V kulturo petja je 

treba učence uvajati postopno in sistematično že od prvega razreda naprej ter vključevati petje 

v njihove vsakodnevne aktivnosti. Osnova za petje in poznavanje vokalne tehnike je dober 

glas, za katerega mora učitelj ustrezno skrbeti, ga negovati in ne imeti za nekaj 

samoumevnega, saj so pedagoški poklici najbolj izpostavljeni nastanku glasovnih motenj 

(Hočevar Boltežar, 2008). V empiričnem deli bomo predstavili raziskave, ki zadevajo učitelje 

na področju petja, vokalne tehnike, glasovne higiene (Ficko, 2014; Lamont, Daubney in 

Spuce, 2012; Lešnik, 2009; Slosar, 1997; Soklič in Hočevar Boltežar, 2004; Prevc, 2012) in 

jih primerjali z rezultati naše raziskave. Rezultati, pridobljeni v raziskavi, bodo nudili 

učiteljem, študentom in prihodnjim raziskovalcem na tem področju boljši vpogled v učiteljevo 

vlogo pevca pri pouku glasbene umetnosti. 
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1 UČINKI GLASBE  

 

»Glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen ne samo do lepega, temveč 

tudi do skupnosti!« (Beethoven) 

 

Glasba je prisotna v človeški kulturi že od najzgodnejših obdobij, ko so ljudje uporabljali 

zvok za izmenjavo informacij o svetu in medsebojno razumevanje. Zvok je predstavljal in še 

danes je sestavni del življenja. Živimo v svetu slišnih in neslišnih, glasbenih in neurejenih, 

tujih in domačih, stresnih in prijetnih zvokov, ki uničujejo, in zvokov, ki imajo zdravilne 

učinke (Dewhurst-Maddock, 1999). Človeški glas ima pomembno moč, saj predstavlja 

posameznikovo identiteto v zvočnem svetu. Vsi zvoki, ki jih proizvajamo, toni, ki jih 

uporabljamo, besede, ki jih izbiramo, usmerjajo in oblikujejo našo identiteto (Pearce, 2011). 

 

O učinkih glasbe na otrokov celosten razvoj poročajo številne raziskave (Bastian, 1997; v 

Mori, Smolko in Kepec, 2003; Denac, 2002; Habe, 2005; Pesek, 1997; Sicherl Kafol, 2001). 

Ukvarjanje z glasbo ne kaže pozitivnih učinkov samo na področju glasbenega razvoja, ampak 

tudi na področju celostne vzgoje otrok, saj prispeva k otrokovemu socialnemu, 

emocionalnemu, intelektualnemu in fizičnem razvoju, predvsem pa ima glasba nepogrešljivo 

vlogo pri razvoju estetske občutljivosti otrokove oziroma človekove osebnosti (Pesek, 1997).  

 

Učinki glasbe na otrokov razvoj v prenatalnem obdobju in po rojstvu 

 

Slušno zaznavanje pri človeku se pojavi že pred rojstvom. Zadnje štiri mesece bivanja v 

maternici otrok že dobro sliši in se odziva na zvoke, še posebno na glasbo. Prav zato je 

sprostitev ob glasbi pomirjujoča ter koristna za mater in nerojenega otroka. Tudi mirna 

glasbena spremljava je priporočljiva v času poroda. Od prvega življenjskega krika, ko 

novorojenček vdihne, uporabi svoj glas, da vzpostavi stik s svetom. V tednih po rojstvu, ko 

dojenček odkriva posamezne zvoke, se njegove oči gibljejo zelo hitro in hkrati obrača glavo, 

da bi odkril izvor zvoka. Na tej zgodnji razvojni stopnji se zvoki skladiščijo v bazi slušnih 

podatkov v možganih in tako zagotavljajo vir za fizično in umsko usklajevanje ter 

intelektualni razvoj v kasnejšem življenju (Dewhurst-Maddock, 1999; Habe, 2006; Pearce, 

2011). 
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Učinki glasbe na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti 

 

Avtorica B. Sicherl Kafol (2015) pravi, da glasbene dejavnosti v šolskem okolju vplivajo na 

razvoj emocionalnega in socialnega življenja, v veliki meri pa na razvoj različnih glasbenih 

sposobnosti in spretnosti učencev. Glasbena dejavnost izvajanja omogoča razvijanje 

ritmičnega in melodičnega posluha ter razvijanje pevske in instrumentalne tehnike. Pri 

glasbeni dejavnosti poslušanja učenci razvijajo pozornost in občutljivost za zvočno okolje, 

glasbeni spomin, sposobnost estetskega doživljanja in vrednotenja glasbe ter sposobnost 

komunikacije z glasbenim delom. »V ustvarjalnih dosežkih učenci izražajo lastno doživljanje 

in (pre)oblikovanje zvočnega gradiva, razvijajo glasbeno mišljenje ter vzpostavljajo čustven 

in kritičen odnos do glasbe« (Sicherl Kafol, 2015, str. 10). D. Žvar (2001) poudarja, da si s 

petjem v pevskem zboru otrok ali odrasla oseba intenzivno razvija glasovne in muzikalne 

sposobnosti. 

 

Učinki glasbe na razvoj intelektualnih in kognitivnih sposobnosti 

 

V Berlinu so leta 1992 izvedli raziskavo (Bastian, 1997; v Sicherl Kafol, 2001), pri kateri so 

rezultati pokazali povezavo med inteligenco in glasbenim razvojem otroka, ki se kaže v tem, 

da se z izboljšanjem muzikalnosti izboljša tudi IQ otroka. K. Habe (2006) v svojem članku 

omeni ogromno raziskav o pozitivnih učinkih Mozartove glasbe na človekovo duševnost 

(Jackson in Tlauka, 2004; Rideout in Taylor, 1997; Shaw, 2000). Te so na podlagi 

preučevanja človekovih možganov pokazale, da se ob poslušanju Mozartove glasbe 

kratkotrajno povečajo prostorske sposobnosti posameznika, hkrati pa poslušanje te glasbe 

tekom formalnega glasbenega izobraževanja dolgoročno učinkuje tudi na razvoj višjih 

kognitivnih funkcij. Tu je potrebno še dodati, da ne vpliva Mozartova glasba na vse pozitivno, 

saj je učinek le te odvisen od posameznikovega zaznavanja informacij in osebnostnih 

značilnosti (Habe, 2006). Na razvoj mišljenja, miselnih sposobnosti, pomnjenja, govora ter 

slušnih zaznav in predstav veliko pripomorejo tudi glasbene aktivnosti v razredu (Denac, 

2002). Med pet in šestletniki je bila izvedena raziskava (Božič in Habe, 2007), pri kateri je 

bila dokazana povezava med glasbenimi sposobnostmi ter sposobnostmi fonološkega 

zavedanja. Rezultati so pokazali, da melodični posluh vpliva na prepoznavanje začetnega in 

končnega glasu v besedi, medtem ko ritmični posluh vpliva na povezovanje glasov (prav 

tam). Otrok si ob petju in poslušanju pesmi pridobiva besedni zaklad (Pesek, 1997).  
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Učinki glasbe na razvoj socialnih sposobnosti 

 

Velika mera strpnosti je bila prikazana v glasbenih oddelkih, kjer učenci igrajo in pojejo v 

skupinah, kar posledično zmanjšuje agresivnost in nasilje. Dokazana je tudi povezava med 

igranjem instrumentov in rastjo socialne rahločutnosti (Pesek, 1997). B. Kopačin (2016) 

dodaja, da učenci, ki se učijo igranja na glasbeni inštrument ali pojejo v pevskem zboru, imajo 

višji socialni status, večkrat se pojavljajo v vlogi vodje in imajo več pozitivno osebnostno 

socialnih lastnosti v primerjavi z učenci, ki so glasbeno neaktivni. Izvajanje glasbenih 

dejavnosti v skupinah veliko pripomore k rasti čuta odgovornosti, samokritičnosti, 

koncentracije in poslušanja drug drugega (Pesek, 1997). Glasba ne igra pomembno vlogo 

samo znotraj okvira šolskega predmeta, temveč tudi zunaj njega. Mladostnikom omogoča 

možnost socializacije, uživanje, zabave, gibanja, nekaterim pomaga tudi pri reševanju 

osebnostnih težav (Sicherl Kafol, Denac in Borota, 2011).  

 

Učinki glasbe na emocionalnem področju 

 

Petje je veliko več kot le glasbena dejavnost, saj je s petjem tesno povezan tudi svet čustev. 

Celo žalostne pesmi vzbudijo zadovoljstvo pri publiki in pevcu. Dobro izšolan glas pri pevcu 

ima moč, da pripelje poslušalce do vrhunca zanosa ali v globine obupa. Noben drug 

inštrument nima takšne moči, da bi pri človeku vzbudil tako globoka čustva kot petje (Ajtnik, 

1999; Dewurst-Maddock, 1999; Marek, 2007). Ukvarjanje z glasbo pripomore k njenim 

pozitivnim učinkom tudi na področju razvoja konstruktivnega obvladovanja čustev (Denac, 

2002; Sicherl Kafol, 2001) . 

 

Zdravilni učinki glasbe 

 

Žvar (2001) pravi, da petje vpliva na boljše psihično počutje tako pevcev kot poslušalcev. 

Vpliva pa tudi na fizično počutje. O. Dewhurst Maddock (1999) v svoji knjigi navaja primere 

zdravljenja s pomočjo glasbe, med katerimi zasledimo povezavo frekvenc posameznih tonov 

z določenimi deli telesa. Na primer ton C odpravlja motnje v predelu križnice, ton G na 

predelu želodca, vranice, jeter in žolčnika, ton F pa pomaga pri odpravljanju težav na 

področju pljuč (prav tam). 
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2 ODNOS RAZREDNIH UČITELJEV DO PETJA 

 

»Petje je najčudovitejša oblika čustvenega sproščanja« (Roden, 2000, str. 39). 

 

Definicij pojma petje je ogromno, zlasti v strokovni literaturi. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (1994) je pod pojmom péti zapisano sledeče: 

 oblikovati tone, melodije z govorilnimi organi, 

 glasbeno se izražati z glasom, 

 izražati misli v vezani besedi, 

 dajati, oddajati enakomerno ponavljajoče se zvoke. 

 

Strokovnjaki s področja glasbene didaktike (Pesek, 1997; Sicherl Kafol, 2001; Žvar, 2001) 

uvrščajo med pevske sposobnosti ritmični, melodični in harmonski posluh, vokalno tehniko, 

sposobnost glasbenega spomina ter sposobnost estetskega oblikovanja.  

 

Učiteljev odnos do petja pri pouku glasbene umetnosti se odraža preko njegovih stališč, ki so 

pomemben dejavnik pri izvajanju pevske dejavnosti v razredu. Odnos predstavlja skupek 

prepričanj, občutkov, vrednot, ki se lahko izražajo v posameznikovem vedenju. Zaradi stališč, 

ki jih imamo bodisi do oseb, dogodkov ali pojavov, lahko v odnosu do njih reagiramo 

pozitivno ali negativno (Musek in Pečjak, 2001).  

2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE ODNOSA 

RAZREDNIH UČITELJEV DO PETJA 

 

Razlogi za oblikovanje in spreminjanje stališč so različni. Bodisi je to posameznikovo okolje 

(starši, bratje, sestre, vzgojitelji, učitelji, vrstniki, sodelavci, vpliv širšega okolja) ali lastne 

izkušnje in razmišljanja (Musek in Pečjak, 2001). V nadaljevanju bomo podrobneje opisali 

zunanje motivacijske dejavnike (družinsko okolje, vrstniki, učitelji, širše okolje), ki vplivajo 

na oblikovanje posameznikovega odnosa do petja. 
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2.1.1 DRUŽINSKO OKOLJE 

B. Rotar Pance (2006) opisuje v svojem delu številne socialne dejavnike, ki vplivajo na razvoj 

in ohranjanje posameznikove motivacije za glasbeno izobraževanje. Kot prvo izpostavi 

družinsko okolje, pri čemer je pomemben način, na katerega starši reagirajo pri otrokovi 

radovednosti in raziskovanju zvočnega sveta. Če ga omejujejo in celo kaznujejo, bo na 

podlagi teh negativnih izkušenj njegova želja po glasbenem ustvarjanju ugašala. A. Pesek 

(1997) dodaja, da na otroka močno vpliva način petja staršev. Če starši pojejo z izraznostjo, 

čisto dikcijo, dobrim tonom, natančnimi tonskimi višinami, brezhibnim ritmom, pravilnim 

dihanjem in držo, potem bo otrok delal podobno. Na motivacijo ima vpliv tudi otrokov 

položaj v družini ter njihov ekonomski status. Slosarjeva raziskava (1997) je pokazala, da so 

pri preizkusih glasbenih sposobnosti in ustvarjalnosti, ki so jih izvedli na učiteljih razrednega 

pouka, dosegli najboljše rezultate tisti, ki so živeli v ugodni glasbeni družinski klimi. 

Raziskava B. Sicherl Kafol, O. Denac in J. Žnidaršič (2016) je bila izvedena na slovenskih 

študentih z namenom ugotoviti, katerim zvrstem glasbe so trenutno najbolj naklonjeni in 

katerim so bili v času otroštva. Rezultati so pokazali, da je večina študentov ostala zvesta tisti 

zvrsti glasbe, katero so poslušali v otroštvu skupaj s starši. Poleg ohranjanja interesa za 

nadaljnje glasbeno izobraževanje posameznika pa ima ugodna glasbena družinska klima tudi 

druge pozitivne učinke. Raziskava (Kopačin, 2016), opravljena med devetošolci pri nas, 

nakazuje, da imajo učenci, ki pojejo doma skupaj s starši in z njimi obiskujejo glasbene 

prireditve, oblikovane pozitivne vedenjske vzorce in dosledno uporabljajo temeljna načela 

vljudnega pogovarjanja v primerjavi s skupino učencev, ki ne živijo v glasbi naklonjeni 

družini. 

2.1.2 VRSTNIKI 

Vpliv vrstnikov se poveča predvsem v obdobju adolescence, ko začnejo mladostniki zavračati 

vrednote staršev in učiteljev. Otrok bo ohranjal motivacijo za glasbeno delovanje, če bodo 

tudi njegovi vrstniki navdušeni nad glasbo (Rotar Pance, 2006). Njihov vpliv pa deluje v 

primeru, če so vrstniški odnosi kvalitetni. Ti so pogojeni z učinkovitim navezovanjem stikov z 

vrstniki, kar pripomore tudi k večji socialni sprejetosti (Pečjak in Košir, 2002). B. Sicherl 

Kafol, O. Denac in B. Borota (2011) opozorijo na pomen glasbe v življenju mladostnikov, saj 

jim ta ponuja možnost identifikacije, protesta, socializacije, uživanja, zabave, gibanja in 

reševanja osebnostnih težav.  
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2.1.3 UČITELJI 

Med navedenimi socialnimi dejavniki, ki jih navaja B. Rotar Pance (2006), je pomembna tudi 

motivacijska naravnanost učiteljev, ki odločilno vpliva na motivacijo njihovih učencev. Če so 

učitelji motivirani za svoje glasbeno-pedagoško delo in učno snov ter ne kažejo samo 

službenega odnosa, bodo pozitivno delovali na svoje učence. Kot navaja A. Pesek (1997), je 

način petja učiteljev zelo pomemben, saj močno vpliva na petje otroka. Če učitelji glasbene 

umetnosti pokažejo velik interes do petja in ob tem uživajo, bodo tudi učenci razvili pozitiven 

odnos do petja (prav tam). Podrobnejše informacije o sami vlogi učitelja pri poučevanju petja 

za potrebe pouka glasbene umetnosti bomo opisali v poglavjih, ki sledijo (glej 3 Vloga 

razrednega učitelja pri poučevanju glasbene umetnosti). 

2.1.4 DRUŽBENO OKOLJE 

Tudi splošne družbene razmere imajo velik vpliv na motivacijo otrok v odnosu do glasbe, saj 

če otrok zaznava pozitiven odnos do glasbe v celotni subkulturi, to podpira njegovo 

motivacijo za glasbeno delovanje in izobraževanje (Rotar Pance, 2006). Na mladostnike 

veliko pripomore vpliv množične potrošniške kulture, natančneje vpliv zabavne in popularne 

glasbe preko medijev, ki se jim mladi prepogosto podrejajo. Ta glasba je dvomljive kvalitete 

in zaznava te je pasivna. Pri takem zvočnem prostoru je čustvenega in miselnega sodelovanja 

zelo malo. Takšne vrsti pesmi ne smemo vpeljati v pouk glasbene umetnosti, saj jih otroci ne 

morejo doživeto odpeti, ker jih ne razumejo (Slosar, 1997; Rotar Pance, 2006; Sicherl Kafol, 

Denac in Borota, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3 VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA PRI POUČEVANJU 

GLASBENE UMETNOSTI 

 

Poučevanje umetnostnih predmetov v osnovni šoli oz. na razredni stopnji je delo razrednega 

učitelja. To velja za večino držav Evropske unije. V Sloveniji glasbeno umetnost
1
 na razredni 

stopnji osnovnošolskega izobraževanja praviloma poučujejo razredni učitelji, vseeno pa imajo 

šole možnost, da zaposlijo predmetno usposobljene učitelje tudi na tej ravni. Drugačno stanje 

je v Španiji in Grčiji, kjer glasbeno umetnost na razredni stopnji poučujejo izrecno predmetni 

glasbeni učitelji (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). Položaj predmeta 

glasbena umetnost v šolski praksi bomo podrobneje opisali v nadaljevanju (glej 3.2 

Načrtovanje in uresničevanje pouka glasbene umetnosti). 

3.1 LIK RAZREDNEGA UČITELJA  

Ker ima glasba pomemben vpliv na otrokov celostni razvoj, bi morala biti kakovostna 

glasbena umetnost zagotovljena vsem učencem v času osnovnega šolanja. Tu ima ključno 

vlogo učitelj (Mori, Smolko in Kepec, 2003). Kakovostno in učinkovito izobraževanje 

učiteljev glasbe je ključnega pomena za prenos njegovega znanja na učence. Skladatelj in 

glasbeni pedagog Zoltan Kodály je podal zanimivo primerjavo med dvema poklicema, 

glasbenim pedagogom s podeželske šole in vodjo operne hiše v prestolnici. V primeru, da bi 

oba slabo opravljala svoje delo, bi vodjo opere zagotovo odpustili in zamenjali s 

sposobnejšim, medtem ko učitelj glasbene vzgoje najverjetneje ne bi izgubil delovnega mesta, 

vendar pa bi bila škoda že narejena. Površna obravnava tega predmeta s strani učitelja lahko 

že v osnovni šoli povzroči nepopravljivo škodo učencem (Szőnyi, 1999; v Hribar, 2014). 

Slosar (1997) izpostavlja glasbeno strokovno usposobljenost, glasbene sposobnosti 

(melodični posluh, ritmični posluh, harmonski posluh, glasbena ustvarjalnost, glasbene 

spretnosti, vokalna tehnika, otroška glasbila, klavirska igra) in glasbena znanja kot glavne 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost razrednih učiteljev pri poučevanju glasbene umetnosti. B. 

Sicherl Kafol (2001) dodaja poleg zgoraj omenjenih dejavnikov uspešnosti učitelja še njegove 

osebnostne lastnosti, interes in motivacijo. Učiteljev interes in motivacija sta odločujoča 

dejavnika za uspešno poučevanje glasbene vzgoje in predstavljata osnovo za profesionalno 

rast učitelja (Sicherl Kafol, 2015). Ti dejavniki predstavljajo tudi področja, ki jih mora 

                                                           
1
 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o osnovni šoli z dnem, 2. 11. 2011, uvaja termin glasbena umetnost 

za poimenovanje predmeta. 
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obvladati vsak razredni učitelj za poučevanje glasbene umetnosti, ta znanja pa je nemogoče 

pridobiti samo v času študija, temveč skozi celotno predšolsko, osnovno in srednje šolanje. Za 

vse učitelje glasbe je pomembno, da njihova kontinuiteta glasbenega izobraževanja raste od 

predšolske do podiplomske ravni (prav tam). 

3.1.1 IZOBRAŽEVANJE UČITELJA 

Izobraževanje učiteljev razrednega pouka poteka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kopru in 

Mariboru. Usposabljanje učiteljev za glasbeno poučevanje na bolonjski stopnji se izvaja v 

okviru predmetov Glasba, Didaktika glasbene vzgoje (1, 2, 3), Vokalno-instrumentalni pouk, 

pri katerih je prisotno celovito glasbeno izražanje skozi dejavnosti izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja ob uporabi glasbeno-teoretičnih znanj. Študentje razvijajo estetsko občutljivost in 

kritičen donos do glasbene kulture, hkrati pa pridobivajo znanja in spretnosti na glasbeno-

didaktičnem področju za poučevanje glasbene umetnosti na razredni stopnji, vključno s 

praktičnimi izkušnjami glasbenega poučevanja v razredih (Sicherl Kafol, 2015). Učitelji 

razrednega pouka so strokovno usposobljeni, da poučujejo vse šolske predmete od 1. do 5. 

razreda. Na tem mestu B. Oblak (1995) omenja problematiko polivalentnosti strok učitelja, ki 

je še vedno prisotna pri nas. Čeprav večina učiteljev razrednega pouka strmi k vsestranski 

pedagoški učinkovitosti, je povsem razumljivo, da nimajo vsi enakega smisla in interesa do 

poučevanja vseh predmetov, kar se od njih pričakuje. Pomembno je, da se učitelji zavedajo 

odgovornosti, ki jo nosijo do vsakega predmeta in s tem ne prikrajšajo učencev za glasbeni 

razvoj (prav tam). B. Sicherl Kafol (2015) opozarja na problematiko usposabljanja razrednih 

učiteljev, kjer izrazi potrebo po »njihovem bolj sistematičnem in kontinuiranem glasbenem 

izobraževanju ter selektivnejšem izboru kandidatov, vključujoč preizkus glasbenih spretnosti 

in znanj ob vpisu na pedagoški študij« (prav tam, str. 33).  

V Sloveniji se ne poslužujemo prakse sprejemnih izpitov, v nasprotju z državami, kot so 

Finska, Estonija, Češka itn., ki uspešno uveljavljajo selektivne preizkuse na glasbenem 

področju (Kulturno-umetnostna vzgoja, 2010; Sicherl Kafol, 2015). Nekatere raziskave 

(Lešnik, 2009; Prevc, 2012; Slosar, 1995) izpostavljajo tudi, da učiteljem razrednega pouka 

študij na Pedagoški fakulteti ni nudil dovolj znanj za kakovostno glasbeno poučevanje, 

predvsem na področju petja in vokalne tehnike. Slosar (1995) poudarja, da študentje oz. 

bodoči učitelji v času študija le poglabljajo svoje glasbeno znanje, glasbene sposobnosti pa bi 

morali imeti razvite že pred vpisom na fakulteto, saj se v tem obdobju te sploh ne razvijajo oz. 

se razvijajo zelo počasi. Med razrednimi učitelji pri nas se zato kažejo pomembne razlike v 



10 
 

razvitosti glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Te so posledica predvsem pomanjkljive 

glasbene vzgoje v času splošnega izobraževanja (Slosar, 1997). Po mnenju avtorja bi moralo 

biti na srednjih šolah omogočeno pridobivanje vsestranskega glasbenega razvoja za 

potencialne učitelje, saj lahko pričakujemo ustrezno strokovno izobrazbo za poučevanje 

glasbene umetnosti le od tistih učiteljev, ki so se glasbeno izobraževali že pred vpisom na 

fakulteto. Tudi B. Potočnik Krajnik (1999a) meni, da imajo naši odrasli in študentski 

slovenski zbori težave pri pridobivanju kakovostnih pevcev prav zaradi pomanjkanja 

sistematične pevske vzgoje v otroškem obdobju, ki pa čisto zamre v srednješolskem obdobju.  

3.2 NAČRTOVANJE IN URESNIČEVANJE POUKA GLASBENE 

UMETNOST 

 

V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je pod opredelitev predmeta glasbena umetnost 

zapisano: »Glasba je oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato 

učenci potrebujejo glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. /…/ Procesi 

glasbenega učenja in poučevanja spodbujajo razvoj glasbenega doživljanja in mišljenja ter 

vplivajo na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj« (prav tam, str. 4). Čeprav ima 

glasbena umetnost veliko prednost pred drugimi predmeti, saj glasbo spremljajo vsi ljudje in 

jim je že po svoji naravi blizu (Rotar Pance, 2006), ji pedagoška praksa ne priznava 

enakovrednosti z drugimi predmeti. Kljub pomembnosti predmeta glasbena umetnost pri 

celostnem razvoju otroka in vseh dokazanih pozitivnih učinkih imajo umetnostni predmeti 

šibkejši položaj v šolskem okolju v primerjavi z drugimi predmeti (učni jezik, matematika, 

družboslovje, naravoslovje). To se kaže predvsem v manjšem številu ur, namenjenim 

poučevanju umetnostnih predmetov (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). 

 

Preglednica 1: Prikaz števila učnih ur celotnega leta pri posameznih predmetih na razredni 

stopnji v Sloveniji (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Razred 

 

Predmet 

 

SLOVENŠČINA 

(št. ur) 

 

MATEMATIKA  

(št. ur) 

LIKOVNA 

UMETNOST 

(št. ur) 

GLASBENA 

UMETNOST 

(št. ur) 

1. 210  140  70  70  

2. 245 140  70  70  

3. 245  175 70 70 

4. 175  175 70 52,5 

5. 175  140 70 52,5 
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Iz preglednice je razvidno, da je glasbeni umetnosti pri nas namenjena polovica manj ur kot 

matematiki in dve tretjini manj ur kot slovenščini. V 4. in 5. razredu pa je število ur, 

namenjenih glasbeni umetnosti, še manjše kot pri likovni umetnosti. Da bi lahko glasbo 

razumeli v njeni celostni podobi, bi jo morali spoznavati tekom celotnega splošnega 

izobraževanja tako kot materni jezik. Tudi sama glasba bi morala biti enakovredna drugim 

učnim vsebinam, vendar v pedagoški praksi temu ni tako (Slosar, 1997; Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011). 

3.2.1 GLASBENA DEJAVNOST PETJA 

Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja »izhajajo iz narave glasbene 

umetnosti, ki jo opredeljujejo glasbena produkcija, reprodukcija in recepcija« (Borota, 2013, 

str. 13). Skozi glasbene dejavnosti si otrok razvija glasbene sposobnosti in spretnosti (Oblak, 

2001). B. Sicherl Kafol (2015) dodaja h glasbenim dejavnostim izvajanja poleg petja, igranja 

na glasbila in ritmično izreko še gibalno izražanje ob glasbi in delo z glasbenim zapisom. 

Pevski dejavnosti pri pouku glasbene umetnosti je treba nameniti veliko pozornosti, tako pri 

načrtovanju kot izvajanju, saj je petje pesmi najbolj razširjena in temeljna oblika muziciranja 

otrok na vseh stopnjah splošnega šolstva. Kakovostno petje vsakega učenca zahteva spodbudo 

in ustrezno vodstvo s strani učitelja. Za poučevanje petja pri pouku glasbene umetnosti so 

učitelju v pomoč Učni načrt za glasbeno vzgojo; priročniki, učbeniki, delovni zvezki Brede 

Oblak, Albince Pesek, Mirka Slosarja; različni didaktični pripomočki in seminarji, ki jih 

ponuja posamezna šola (Borota, 2013; Denac, 2002; Oblak, 2001; Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011; Sicherl Kafol, 2015). 

3.2.1.1 UČNI CILJI  

Poznavanje glasbenega kurikuluma je eden izmed mnogih dejavnikov, ki pripomorejo k 

učiteljevemu uspešnemu poučevanju petja pri pouku glasbene umetnosti (Lamont, Daubney in 

Spruce, 2012). Posodobljeni učni načrt za glasbeno vzgojo iz leta 2011 zajema opredelitev 

predmeta, splošne cilje, operativne cilje in vsebine
2
, standarde znanja in didaktična 

priporočila. Cilji so opredeljeni po triletjih, kjer je učitelju puščena svoboda pri razporeditvi 

vsebin v okviru posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Operativni cilji so navedeni 

v treh področjih glasbenih dejavnosti (izvajanje, poslušanje, ustvarjanje). Iz učnega načrta je 

razvidno, da je petje osnovna dejavnost temeljne glasbene dejavnosti »izvajanje«, še posebno 

                                                           
2
 Glasbene vsebine (pesmi, učni primeri) v učnem načrtu niso opredeljeni (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 
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v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Operativni cilji jasno kažejo na velik pomen petja 

in v zvezi s tem tudi razvijanje vokalne tehnike. Ti so (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011): 

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (1., 2. in 3. razred): 

 doživeto in sproščeno skupinsko ter samostojno petje otroških, ljudskih in umetnih 

pesmi, 

 petje pesmi iz preteklosti in sedanjosti ter širjenje pevskega repertoarja, 

 posnemanje interpretacijskega petja odraslega, 

 upoštevanje glasnega, tihega, počasnejšega in hitrejšega izvajanja pesmi, 

 doživljanje, spoznavanje in poglabljanje prvin estetskega oblikovanja pesmi ob petju, 

 urjenje v pevskem dihanju in jasni izreki, 

 oblikovanje pevskega glasu ter poglabljanje zanesljivosti petja in izreke, 

 širjenje glasovnega obsega, izboljševanje tehnike petja in intonacije, 

 glasovno izvajanje preprostih ritmičnih in melodičnih vzorcev ter poglabljanje 

glasbenega spomina, 

 spremljava petja in izreke z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in 

Orffovimi glasbili, 

 raziskovanje zvočnih zmožnosti lastnega glasu in telesa, 

 gibanje ob petju in ritmični izreki, 

 poglabljanje občutka za dvo- in tridobni metrum ter ločevanje dobe in prve poddelitve, 

 razvijanje zvočne senzibilnosti. 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5. in 6. razred): 

 poglabljanje v zanesljivost petja eno- in dvoglasnih ljudskih ter umetnih pesmi s 

poudarkom na domači ljudski glasbeni zakladnici, 

 razvijanje nadzora glasu, stopnjevanje in izboljševanje tehnike pevskega dihanja, 

izgovarjanja in izreke, 

 izboljševanje zmožnosti pevskega fraziranja z vključevanje elementov interpretacije, 

 predstavitev, izvedba in vrednotenje lastnih pevskih dosežkov. 

 

Pri načrtovanju ciljev za upoštevanje celostnega vidika pouka glasbene umetnosti mora biti 

učitelj pozoren na uravnoteženost teh na vseh treh učnih področjih: čustveno-motivacijskem 

in socialnem (afektivnem), telesno-gibalnem (psihomotoričnem) in spoznavnem 

(kognitivnem) področju. Na uravnoteženost vseh učnih področij opozarja raziskava B. Sicherl 
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Kafol (2015), katere rezultati so pokazali, da učitelji posvečajo najmanj pozornosti 

načrtovanju ciljev pri pouku glasbene umetnosti na afektivnem področju, največ pa na 

psihomotoričnem področju učenčevega razvoja. 

 

3.2.1.2 UČNE METODE IN OBLIKE  

Med učnimi cilji in učnimi metodami obstaja vzajemni odnos, zato je treba za uresničevanje 

glasbenih ciljev uresničiti tudi ustrezne glasbene metode poučevanja in učenja (Marentič-

Požarnik, 2000; v Sicherl Kafol, 2015). 

 

Pri pouku glasbene umetnosti se pri realizaciji glasbenih ciljev uporabljajo različne učne 

oblike:  

 frontalna ali skupna, 

 skupinska, 

 individualna in 

 delo v dvojicah (Denac, 2002). 

 

Prav tako se pri pouku glasbene umetnosti uporabljajo poleg splošnih učnih metod tudi 

specifične. Glasbene metode v nadaljevanju citiram po B. Sicherl Kafol (2015): 

 

»1. METODE IZVAJANJA 

 Ritmična izreka: 

- demonstracija ritmične izreke, 

- posnemanje ritmične izreke. 

 Petje: 

- pevska demonstracija, 

- petje s pripevanjem, 

- petje s posnemanjem (imitacijo), 

- petje s solmizacijskimi zlogi. 

 Igranje na glasbila: 

- demonstracija igranja na otroška glasbila, 

- posnemanje igranja na otroška glasbila. 

 Gibalno izražanje ob glasbi: 

- demonstracija gibalnega izvajanja ob glasbi, 
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- posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi. 

 Delo z glasbenim zapisom: 

- branje: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih 

zlogov, 

- narek: ritmični, melodični/solmizacijski, 

- zapis: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih 

zlogov. 

 

2. METODE POSLUŠANJA 

 doživljajsko poslušanje, 

 doživljajsko-analitično poslušanje: 

- prepoznavanje izvajalskih in izraznih sredstev, 

- ritmična analiza, 

- melodična analiza, 

- oblikovna analiza. 

 

3. METODE USTVARJANJA 

 estetsko oblikovanje glasbenih vsebin: 

- poustvarjalno petje, 

- poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin. 

 ustvarjanje glasbenih vsebin: 

- ritmično/melodično dopolnjevanje, 

- ritmična/melodična vprašanja in odgovori, 

- izmišljarije: pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje besedila 

na dano besedilo, izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje 

instrumentalnih vsebin, izmišljanje ritmičnih besedil, ritmizacija 

besedila. 

 gibalno, likovno, besedno ustvarjanje ob glasbi« (prav tam, str. 29, 30). 

 

Strokovno uresničevanje glasbenih metod poučevanja in učenja je zelo pomembno, saj le z 

njihovo pomočjo kakovostno uresničimo glasbene cilje in dosežemo ustrezno glasbeno učenje 

pri učencih (Sicherl Kafol, 2015). Učni načrt (2011) pod didaktičnimi priporočili za prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje navaja, da je temeljna metoda učenja imitacija, ki se izvaja 
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kot pripevanje ali kot zaporedno posnemanje glasbenih fraz. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa so temeljne metode učenja pesmi: metoda dela s slikovnim 

zapisom glasbe, metoda dela z notnim zapisom, kombinirana metoda in metoda imitacije. 

Slosar (1997) dodaja, da mora biti učitelj ravno zaradi tega, ker razvijanje glasbenih spretnosti 

na razredni stopnji temelji na metodi imitacije, pri vsakem glasbenem izvajanju pozoren na 

pravilnost svojega petja.  

 

3.2.1.3 UČITELJ IN PETJE 

»Če želite v otroku spodbuditi muzikaličnost in ljubezen do glasbe, mu pojte« (Mori, 2003, 

str.12). 

 

Vloga učitelja je izrednega pomena pri poučenju petja, saj že s samim vzorom ogromno 

pripomore k znanju učencev. Če ima učitelj pozitiven odnos do petja, sam rad poje in se ob 

tem dobro počuti, to prenese tudi na učence ter jim vlije veselje do petja ali ga celo navduši 

zanj (Ajtnik, 1999). Zato morajo učitelji nenehno kazati svoj interes in ljubezen do glasbe 

(Rotar Pance, 2006). M. Ajtnik (2001) poudarja, da je pomembno, da so učitelji pri 

poučevanju glasbene umetnosti samozavestni za pevsko izvajanje in ustvarjanje glasbe ter da 

imajo izkušnje na glasbenem področju. Raziskave A. Lamont, A. Daubney in Spruce (2012) 

so ugotovile, da v osnovnih šolah veliko učiteljem primanjkuje samozavesti pri petju in 

zaupanja v svoje pevske sposobnosti. Namesto lastnega petja se poslužujejo predvajanja 

zvočnih posnetkov, zaradi česar je petje postalo izbirni element šolske glasbe (pevski zbor), 

otrokom pa postanejo glasbene dejavnosti neprivlačne. Posledice so vidne v raziskavi (Cergol, 

2003), kjer je skoraj polovica učencev uvrstila glasbeno umetnost med nepriljubljene 

predmete. Tudi O. Denac in O. Ilič (1993) sta mnenja, da se je v zadnjih letih odnos do petja 

spremenil, saj učenci niso več tako motivirani za učenje pesmi kot nekoč. Vzroke za takšno 

stanje pripisujeta zvočnemu okolju in avdiovizualnim sredstvom.  

 

Izbor pesmi 

 

Ustrezna izbira pesmi, primerna razvojni stopnji otrok (Denac, 2002), je eden izmed glavnih 

dejavnikov motiviranja učencev za petje (Denac in Ilič, 1993). Učitelji lahko izbirajo pesem 

glede na aktualnost (vreme, letni časi, prazniki) ali posebne cilje (koncert, nastop) (Ajtnik, 

1999). Poleg tega, da mora prvotno biti pesem všeč učitelju, saj jo bo le tako prepričljivo, 
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iskreno in doživeto posredoval učencem (Borota, 2013; Oblak, 2001), je treba pri izbiri pesmi 

upoštevati tudi sledeče elemente: 

- Prednost imajo pesmi z umetniško vrednostjo, ki vsebujejo enostavne in otrokom 

razumljive besede (Denac, 2002). 

- Upoštevati moramo ritmično in melodično strukturo pesmi ter tempo, ki omogoča 

jasno izreko in doživljajsko interpretacijo (Oblak, 2001). Sprva izbiramo pesmi, 

kjer sta si pesemski in jezikovni ritem identična, saj si tako otroci hitreje 

zapomnijo pesmi (Denac, 2002). 

- Pozorni moramo biti na glasovni obseg, ki jo zahteva sama melodija pesmi. 

Najprej izbiramo pesmi z manjšim tonskim obsegom (tri 1, štiri 1 in pettonske 

pesmi), nato pa ga širimo navzgor (šest tonov in ena oktava) (Borota, 2013; Denac, 

2002).  

Učitelji se moramo izogniti stereotipnemu pevskemu repertoarju, kjer je prisotno mehanično 

ponavljanje pesmi. Stremeti moramo k raznolikosti pesmi, ki v učencih izzovejo zanimanje in 

željo po petju (Borota, 2013; Oblak, 2002).  

 

Priprava na petje pesmi 

 

Ko učitelj izbere primerno pesem, sledi učenje pesmi, pri katerem je pomembna priprava 

učencev na petje. »Priprava na petje vključuje sproščanje telesa in pevskih organov, dihalne 

vaje, vaje za pravilno izgovarjavo in oblikovanje glasov, melodične in ritmične vaje ter 

vsebinsko pripravo« (Slosar, 2000, str. 14). Ker petje zahteva aktivnost celotnega telesa, 

moramo nekaj minut pred petjem posvetiti sproščanju telesne in fizične napetosti (Potočnik 

Krajnik, 1999a). Sproščenost telesa dosežemo, tako da najprej mišice celotnega telesa močno 

napnemo in nato sprostimo. Tudi obrazne mišice morajo biti sproščene in tekom petja v 

položaju sproščenega smehljaja (Slosar, 2000). Pred samo izvedbo pesmi je pomembno, da so 

učenci umirjeni, med petjem pesmi pa, da ne gledajo v učbenik ali delovni zvezek in s tem 

ohranjajo pravilno pevsko držo (Ajtnik, 1999; Potočnik Krajnik, 1999a). Upevalne vaje so 

pogoj za kakovostno pevsko poustvarjanje učencev (Liao in Davidson, 2007), pri nas pa se jih 

redno poslužuje več kot polovica učiteljev (Lešnik, 2009). Interes za samo petje pesmi pa 

lahko poleg tehnične priprave in upevalnih vaj vzbudimo z zgodbo, pogovorom, uganko, 
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rekviziti in ponazorili, s petjem že znane pesmi, z glasbenimi igrami ali s preprosto napovedjo 

(Oblak, 2002). 

 

Učenje pesmi 

 

Učenje petja je dolgotrajen proces, ki se začne takoj po rojstvu (Pesek, 1997). Petje mora biti 

prisotno v otrokovem okolju kot nekaj samoumevnega. Občutiti ga mora kot veselo, zabavno 

izkušnjo, tako za pevce kot tudi za poslušalce (prav tam). Otrok rad posluša pesmi, ki mu jih 

pojejo tiste osebe, na katere je čustveno navezan (Borota, 2013). Pravilno petje pa nam ni 

dano samo po sebi, ampak se ga je potrebno naučiti (Slosar, 2000). 

 

Pri predstavitvi pesmi mora učitelj pesem odpeti brezhibno z uporabo ustrezne vokalne 

tehnike, ki jo bomo podrobneje opisali v nadaljevanju (glej poglavje 3.2 Vokalna tehnika). V 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se večina učencev uči nove pesmi preko metode 

imitacije, zato je potrebna doživeta in estetska interpretacija pesmi s strani učitelja, da jo 

učenci lahko čustveno doživijo (Ajtnik, 2001; Borota, 2013; Oblak, 2001; Sicherl Kafol, 

2001). Uvodoma lahko učencem predstavimo pesem z lastnim petjem ali s predvajanjem 

zvočnega posnetka s poudarkom na prepričljivi interpretaciji (Oblak, 2001). Zvočni posnetek 

lahko služi kot učinkovita spodbuda za petje (Oblak, 2001), vendar pa ne nadomesti pomena, 

ki ga ima živa izvedba pesmi (Borota, 2013). Postopek učenja pesmi zajema predstavitev 

besednih in glasbenih vsebin (Oblak, 2001). Priporočljivo je, da učencem najprej predstavimo 

glasbeni del pesmi s petjem melodije na nepomenskem zlogu ali z inštrumentom. Ko pesem 

učencem prvič predstavimo, jih moramo pripraviti, da jo v celoti pozorno poslušajo in ne 

pripevajo. Če opazimo, da je pesem učence čustveno prevzela že pri prvem poslušanju, se 

odločimo za nekaj sekund tišine oziroma za doživljajsko pavzo. S tem omogočimo učencem, 

da pesem ponotranjijo (prav tam). Doživeto petje učencev dosežemo tako, da jim pustimo z 

njihovimi lastnimi idejami sodelovati pri estetskem in doživetem oblikovanju pesmi (Slosar, 

2000). Pri samem učenju pesmi je zelo pomembno, da je pesem pravilno intonirana, saj lahko 

v nasprotnem primeru učencu škoduje in vzbudi celo nerazpoloženje za petje (Denac in Ilič, 

1993; Oblak, 2001; Slosar, 2000). Glasbeno-pedagoška praksa kaže, da večina učiteljev poje 

pesmi v napačni tonaliteti in jih po navadi intonirajo prenizko, tako da ustreza njihovi 

glasovni legi in ne učencem. Da bi se temu izognili, bi morali učitelji uporabiti uglašeno 

melodično glasbilo za ustrezno intonacijo pesmi (Denac, 2002; Prevc, 2012). Petje že 

usvojenih pesmi lahko popestrimo z gibanjem ali inštrumentalno spremljavo, ki lahko služi 
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tudi kot melodična opora pri petju učiteljev in učencev (Borota, 2013; Oblak, 2001). Tudi 

petja s solmizacijskimi zlogi se poslužujemo le pri petju že znanih pesmi, celoten proces pa je 

treba uvajati postopno in sistematično (Slosar, 2000). V prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju se učenci seznanijo s solmizacijskimi zlogi preko modulatorjev, ki jim omogočajo 

vizualizacijo razdalj med tonskimi višinami. Kasneje jih nadomestimo s fonomimiko, pri 

kateri moramo natančno in sproščeno nakazovati tonske višine z dlanjo (Oblak, 2002). 

 

Cilj pri samem učenje pesmi ni, da bi se učenci naučili čim več pesmi, temveč, da bi pesmi, ki 

so jih že usvojili, peli z veseljem in doživeto. Pri tem pa je treba paziti, da ne prihaja do 

mehaničnega ponavljanja pesmi, kar bi vplivalo na pomanjkanje interesa otrok za petje 

(Denac in Ilič, 1993). Otroka moramo ob pravilnem petju pohvaliti, saj ga s tem spodbudimo 

k rasti njegove pevske samozavesti. Učitelji se moramo zavedati, da so glasbene dispozicije 

otrok na različnih nivojih, prav tako njihove glasbene zmožnosti, zato se jim je treba ustrezno 

prilagoditi (Oblak, 2002; Borota, 2013). 

 

3.3 VOKALNA TEHNIKA  

Pojem vokalne tehnike ponazarja usklajeno delovanje elementov glasovnega aparata, ki v 

osnovi ne poudarja funkcije govora, temveč je njena pozornost usmerjena v koordinirano 

gibanje grla in pevskega aparata kot celote (Henrich, 2007; v Lešnik, 2009). Človeški glas kot 

instrument lahko uporabljamo v vseh okoliščinah in je odvisen od nas samih, zato je še toliko 

bolj pomembno, da se ga naučimo pravilno uporabljati (Slosar, 1997). »Obvladovanje 

vokalne tehnike omogoča intonančno in ritmično natančno pevsko izvajanje ter oblikovanje 

interpretacije, pa tudi jasen govor, ki je za uspešnost v učiteljskem poklicu zelo pomemben« 

(Slosar, 1997, str. 239). 

 

Pod vokalno tehniko spada:  

 pravilna telesna drža,  

 usklajeno dihanje s pravilno oporo pevske muskulature,  

 ustrezen nastavek in zastavek tona,  

 jasna pevska izreka,  

 ustrezen glasovni obseg,  

 izenačenost glasu pri različnih dinamičnih stopnjah,  

 izenačenost glasu pri različnih tonskih višinah,  
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 resonanca,  

 pevska artikulacija (Henrich, 2007; v Lešnik, 2009).  

 

Petje zahteva aktivnost celotnega telesa, zato je pomembno, da pevec najde držo, ki mu bo to 

omogočala, saj je pravilna telesna drža izhodišče dobrega tona. Pri pravilni pevski drži 

postavimo stopala v kot 30 stopinj od namišljene sredine, noge morajo biti postavljene 

udobno narazen, kolena gibljiva in celotna teža telesa mora biti razporejena po stopalih od 

palcev preko blazinic do pet. Zgornji del hrbtenice mora biti vzravnan, vendar ne napet, glava 

udobno nameščena in tilnik neprisiljeno raztegnjen navzgor. Učitelji morajo pri oblikovanju 

učenčeve pevske drže posredovati ustrezna navodila, in ne uporabljati izrazov »potegni 

hrbtenico« ali »postavi glavo«, saj lahko s takimi ukazi povzročimo strašno napetost v 

pevčevem telesu (Potočnik Krajnik, 1999b). Vsak glas ima v telesu svoj resonančni prostor, 

zato je pravilna drža za pevski proces izrednega pomena. S tem tudi omogoča telesu, da zveni 

optimalno in zanj značilno (Potočnik Krajnik, 2000b). B. Potočnik Krajnik (2000b) pravi, da 

je izvor vibracij človeškega glasu v grlu, moč pa dobijo v različnih delih telesa: »Resonačno 

območje v prsih in glavi sooblikuje barvni spekter pevčevega glasu, ki je unikaten« (str. 8). 

Pri pevskem dihanju je pomembno, da pustimo telesu, da diha, kot že zna od rojstva. Vendar 

je ta občutek sčasoma pozabljen, saj se v našem telesu nakopiči napetost kot posledica 

prekomernih telesnih naporov in psihičnih obremenitev. Zaradi tega moramo najprej telo 

razbremeniti vseh odvečnih napetosti. »Glavna dihalna mišica je trebušna prepona, ki ji 

pomagajo notranje in zunanje medrebrne mišice (Žvar, 2002). Prepona je bistvenega pomena 

za pevsko oporo ter za kontroliran izdih in kakovosten vdih. Pri vdihu je pomembno, da 

razmišljamo horizontalno in skrbimo, da je sam vdih neslišen in brez naglice. Cilj, ki ga 

želimo doseči, je vdih največje količine zraka z najmanjšim naporom. Pred vdihom pa je treba 

dobro izdihniti, da ostale zaloge zraka ne zadržujemo v pljučih in s tem ustvarjamo napetost v 

telesu (Potočnik Krajnik, 2000a; Žvar, 2002). Za pravilno petje pa je potreben tudi ustrezen 

nastavek, ki omogoča usmeritev zračnega toka iz grla na trdo nebo, pri katerem nastavna 

točka ni vedno na istem mestu, ampak se spreminja glede na višino tona. Tu je treba paziti na 

lego jezika, mehkega neba in grla (Lešnik, 2009). Z gibanjem čeljusti, ustnic in gibanjem 

jezika oblikujemo temne vokale (a, o in u) in svetla vokala (e in i) (prav tam). Pri petju mora 

biti izgovarjava besed pravilna in jasna (dikcija), saj je od tega odvisna razumljivost same 

vsebine pesmi (Denac in Ilič, 1993). Vsebine pesmi artikuliramo različno, lirične pesmi 

pojemo s strogim povezovanje zlogov v besede (legato), pri koračnicah, šaljivkah, plesih pa 

zloge besedila pojemo manj vezano ali sploh nepovezano (staccato) (Slosar, 1996). Od 
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učiteljev pa je odvisno, na kakšen način bo pesem interpretiral oziroma jo umetniško 

poustvaril (Denac in Ilič, 1993). Lahko spreminjamo tempo pesmi v različnih kiticah ali 

posameznih frazah, tako da jo zapojemo hitreje ali počasneje, osnovni tempo pa naj bi 

ustrezal hitrosti naravnega govora. Od značaja pesmi pa je odvisno, kakšno dinamiko bomo 

uporabili pri pevski izvedbi, vendar moramo paziti, da ohranimo srednje glasno petje kot 

izhodiščno jakost izvajanja. Lahko uporabimo oznake tiho (piano), srednje tiho (mezzopiano), 

srednje glasno (mezzoforte) in glasno (forte). V področje dinamike spadata tudi naraščanje 

(crescendo) in pojemanje (decrescendo) glasnosti (prav tam). Če bomo pesem odpeli 

doživeto, bodo spremembe v dinamiki nastale same od sebe (Slosar, 1996). 

 

Pri poučevanju petja je vokalna tehnika učitelja bistvenega pomena, saj svoj nivo 

obvladovanja vokalne tehnike prenaša na učence. To dejstvo pojasnjuje A. Pesek (1997): »Če 

pojemo dobro, z izraznostjo, čisto dikcijo in dobrim tonom, natančnimi tonskimi višinami in 

brezhibnim ritmom, pravilnim dihanjem in držo, potem bo otrok verjetno delal podobno« (str. 

148). Slosar (1997) izpostavlja pomembnost obvladovanja vokalne tehnike, saj spada med 

najpomembnejše glasbene spretnosti pri glasbeni umetnosti na razredni stopnji osnovne šole. 

Raziskava Lešnika (2009), v kateri je sodelovalo 935 učencev in 52 učiteljev, kaže, da učenci 

učiteljev, ki pri poučevanju uporabljajo kakovostno metodo vokalne tehnike in imajo dovolj 

razvite glasbene sposobnosti ter pravilen odnos do petja, ustrezno obvladujejo vokalno 

tehniko, imajo primerno starosti razvite glasbene sposobnosti in radi prepevajo. Ugotovitve 

raziskav (Lešnik, 2009; Prevc, 2012; Slosar, 1997) pri nas kažejo na problem, da imajo 

učitelji kljub zavedanju o pomembnosti petja za glasben in splošen razvoj otroka težave z 

obvladovanjem vokalne tehnike. 

3.3.1 SKRB ZA GLAS  

Poleg obvladovanja vokalne tehnike je pri petju zelo pomembna skrb za glas, z drugim 

izrazom tudi glasovna nega. Pomeni način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj zmanjšuje 

glasovno obremenitev, hkrati pa pozitivno vpliva tudi na celo telo (Jeličić, Remic-Čuček in 

Krump, 2003). Skrb za glas je izrednega pomena, na kar opozarja tudi dokument Zavoda RS 

za zaposlovanje (2010), v katerem sta obolenje glasilk in sluha izpostavljeni kot najnevarnejši 

dejavnosti pri opravljanju učiteljskega poklica. I. Hočevar Boltežar (2008) v svojem delu 

navaja sledeče dejavnike za preprečitev nastanka motenj glasu, ki pripomorejo k ohranitvi 

zdravega glasu. 
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a) Izogibanje snovem, ki dražijo sluznico dihal 

Prvi dejavnik, ki draži sluznico dihal in hkrati povzroča tudi raka na zgornjih dihalih, je 

kajenje. Poleg kajenja se je treba izogibati tudi vdihavanju dražečih plinov, lakov, lepil, 

razkužil, čistil, kemikalij, hišnem prahu, tekstilnim vlaknom, kovinskim opilkom in azbestnim 

vlaknom. Zgoraj navedene snovi povzročajo zadebelitev sluznice in s tem posledično 

pripomorejo, da posameznik poje in govori z naporom, se hitro utrudi, težko odpoje višine, 

piano (potiho, nežno). Pojavi se lahko tudi mišična bolečina v vratu (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

b) Izogibanje jedem, ki nam povzročajo povečanje izločanja želodčne kisline 

Poleg tega, da kakovostna izbira hrane vpliva na naše zdravje, počutje in zunanji videz, vpliva 

tudi na kakovost petja oz. na naš glas. V nadaljevanju je navedena hrana in pijača, ki škoduje 

našemu glasu in povzroča prekomerno izločanje želodčne kisline (Roden, 2000; Hočevar 

Boltežar, 2008): 

 

- mlečni izdelki (sir) in sladkor so na prvem mestu (čokolada), saj dobesedno obsedijo v 

grlu; 

- čebula, česen, paradižnik, oreh, mastne in začinjene jedi; 

- čaj in kava izsušujeta grlo; 

- ledeno mrzla ali vrela pijača; 

- gazirane in sladke pijače ter alkohol pripomorejo k dehidraciji, saj so polne umetnih 

arom in kemikalij. 

 

I. Hočevar Boltežar (2008) dodaja pod omenjenim dejavnikom še napotke, ki bi se jih morali 

držati v vsakodnevni praksi. Treba je jesti večkrat na dan manjše obroke hrane, da bo hrana 

hitreje prebavljena. Po zaužitem obroku se nikoli ne smemo uleči, saj vodoraven položaj še 

olajša zatekanje želodčne kisline nazaj proti žrelu in grlu. Zaradi istega razloga se prav tako 

po jedi ne smemo pripogibati in sklanjati. Priporočljivo je tudi, da ne nosimo pretesnih 

oblačil, ki s pritiskom na želodec olajšajo gastroezofagealni refluks. 

 

c) Izboljšava mikroklimatskih pogojev v prostoru 

Poskrbeti je treba, da je v prostoru, v katerem funkcioniramo, dovolj svežega zraka, ki ne sme 

biti onesnažen. Učitelji morajo poskrbeti za redno zračenje učilnic in za uporabo zaščitnih 

sredstev pri delu z dražečimi snovmi. Prav tako morajo konstantno skrbeti za primerno 

temperaturo in vlažnost zraka (Hočevar Boltežar, 2008). 
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č) Izboljšava akustičnih pogojev v prostoru 

Prostor, v katerem delujemo ne sme biti hrupen, kajti hrup v okolici sili govorca h 

glasnejšemu govorjenju in večjemu napenjanju fonacijskih mišic. Hrupno okolje je prav tako 

moteč dejavnik za razumevanje govora, zato se moramo izogibati sočasnemu govoru v ozadju 

(vključen radio, televizija, pogovor drugih ljudi) (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

d) Prilagoditev glasovne obremenitve zmogljivostim 

Med glasovne obremenitve poleg govora in petja spadajo tudi smeh, kašljanje, odkašljevanje 

in hrkanje, ki v pretirani uporabi povzročajo neugodne občutke v predelu grla, vratu in 

poslabšanje glasu. Sami moramo poznati svoj glas in njegovo zmogljivost primerno 

razporediti tekom dneva v izogib utrudljivosti (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

e) Ne smemo zlorabljati lastnega glasu  

Med glasovne zlorabe, ki neredko povzročajo poškodbe na glasilkah (nastanek vozliča, polipa 

ali hematoma na glasilki), spadajo: 

- preglasen govor, 

- šepet, 

- oponašanje živali, motorjev, 

- kričanje, 

- pretirano petje in petje izven svojega obsega (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

f) Pri govoru in petju smo obrnjeni k poslušalstvu 

To velja zlasti za učitelje, ki pišejo po tabli in istočasno razlagajo snov. Takrat so obrnjeni 

proč od učencev, posledično glasneje govorijo, zaradi govora globlje dihajo in hkrati 

vdihavajo fin kredni prah, ki zelo suši in draži sluznico (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

g) Pri govoru in petju stojimo ali sedimo vzravnano 

»Pri vzravnani drži je prostornina prsnega koša največja, najlažje se tudi širi pri vdihu in 

kontrola izdiha je tudi boljša« (Hočevar Boltežar, 2008, str. 153). 

 

h) Sprememba monologa v dialog 

Čim bolj se je treba izogibati monologom, ki zahtevajo glasovno obremenitev. Monolog je 

treba spremeniti v dialog. V primeru poučevanja mora učitelj veliko spraševati učence, ne 
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samo da v njih spodbudi miselne procese, temveč bo tudi učiteljev vokalni trakt počival med 

govorom učenca (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

i) Telesna aktivnost 

Za dober dih in kvaliteten glas je potrebna dobra pljučna funkcija, predvsem dobro uravnan 

izdih. Pljučne zmogljivosti se povečajo, če smo telesno aktivni (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

j) Hripavost zahteva počitek 

Hripavost nas opozori, da je nekaj narobe z našim vokalnim aparatom. Ob pojavu hripavosti 

je priporočljiv krajši glasovni počitek, v skrajnem primeru tudi molk (Hočevar Boltežar, 

2008). 

 

k) Pitje vode  

Konstanten vnos vode je izrednega pomena, saj vsak dan izgubljamo tekočino v telesu z vlago 

v izdihanem zraku, z izparevanjem znoja s kože, s kapljicami sline v izdihanem zraku pri 

govoru in petju. Dnevno bi je morali popiti 1,5–2 litra, da ne pride do dehidracije, ki vodi do 

težje artikulacije in okvare glasilk (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

Večina ljudi jemlje svoj glas za nekaj samoumevnega in ga uporablja kot navadno orodje brez 

razmisleka (Pearce, 2011). Posledično so učitelji zaradi glasovnih motenj tudi najpogostejši 

obiskovalci otorinolaringologov (Soklič in Hočevar Boltežar, 2004). Ugotovitve raziskav pri 

nas (Jeličić, Remic-Čuček in Krump 2003; Ficko, 2014) kažejo na problem, da je znanje o 

vokalni higieni med pedagoškimi delavci nezadovoljivo in da se učitelji premalo zavedajo, 

kako pomembno je skrbeti za svoj glas. Rezultati raziskav (Ficko, 2014; Soklič in Hočevar 

Boltežar, 2004) so pokazali, da ima kar 65 odstotkov učiteljev enkrat letno ali pogosteje 

glasovne težave. 
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4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE  

 

V teoretičnem delu smo predstavili pomen petja v vsakdanjem življenju in v šoli ter vlogo 

učitelja pri poučevanju petja in skrbi za glas. Na podlagi teoretičnih izhodišč in glede na 

problematiko, ki kaže na pomanjkanje samozavesti učiteljev pri izvajanju pevske dejavnosti 

in obvladovanju vokalne tehnike (Lamont, Daubney in Spruce, 2012; Lešnik, 2009; Prevc 

2012; Slosar, 1997) ter na slabi ozaveščenosti o skrbi za glas (Ficko, 2014; Pearce, 2011; 

Soklič in Hočevar Boltežar, 2004), smo za raziskavo postavili sledeče cilje. 

C1: Ugotoviti mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovem odnosu do petja. 

C2: Ugotoviti mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovi usposobljenosti za poučevanje 

petja. 

C3: Ugotoviti mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovi glasovni negi oz. skrbi za glas. 

4.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze. 

H1: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da je njihov odnos do petja 

pozitiven. (C1) 

H2: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da je družinsko okolje glavni 

motivacijski dejavnik za oblikovanje odnosa do petja. (C1) 

H3: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da poučujejo pesmi pri pouku 

glasbene umetnosti z lastnim petjem. (C2) 

H4: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da so pridobili zadostno količino 

znanj o poučevanju petja in vokalni tehniki v času študija. (C2) 

H5: Predpostavljamo, da obstajajo razlike pri mnenjih učiteljev razrednega pouka o 

obvladovanju vokalne tehnike razrednih učiteljev glede na starostno skupino. (C2) 

H6: Predpostavljamo, da učitelji razrednega menijo, da ne skrbijo ustrezno za svoj glas, tako 

pri opravljanju poklica kot tudi v prostem času. (C3) 

 



25 
 

4.2 RAZISKOVALNA METODA 

Kvantitativna raziskava, ki smo jo uporabili, je temeljila na deskriptivni in kavzalno-

neeksperimentalni metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

4.2.1 OPIS VZORCA 

Raziskavo smo izvedli na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu, ki je zajemal učitelje
3
 

razrednega pouka od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2015/2016 iz naključno izbranih 

slovenskih osnovnih šol (OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Ledina, OŠ Komenda Moste, OŠ Franceta 

Bevka, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Miška Kranjca, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Dragomelj, OŠ 

Logatec, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Koseze, OŠ Trnovo, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Dravlje, 

OŠ Janka Modra). Iz raziskave so bili izvzeti predmetni učitelji, ki poučujejo predmet 

glasbena umetnost na razredni stopnji. Glede na vključitvene kriterije je vprašalnik 

priložnostno prejelo 160 razrednih učiteljev, ki učijo glasbeno umetnost na osnovni šoli. 

Rezultate oziroma v celoti izpolnjen vprašalnik smo prejeli od 143 (89,4 odstotka) 

anketirancev. Vse preiskovanke so bile ženskega spola. 

 

Preglednica 2: Povprečna delovna doba učiteljev razrednega pouka različnih starostnih 

skupin, ki so bile vključene v končno analizo. 

 

Starostna  

skupina 

Število 

učiteljev 

N=143 

Delovna doba  

[let] 

20–35 let  33 (23,1 %) 5,9±3,3 

36–50 let  71 (49,6 %) 18,7±5,7 

51–65 let  39 (27,3 %) 32,3±6,1 

 

Po starosti smo učitelje razvrstili v tri starostne skupine, in sicer 20–35 let, 36–50 let in 51–65 

let (Preglednica 2). Povprečna delovna doba vseh učiteljev razrednega pouka je bila 

19,5±10,8 let. 

 

                                                           
3
 V nadaljevanju bomo uporabljali moško obliko samostalnika učitelj, čeprav so bile v vzorec zajete osebe 

ženskega spola. 
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Graf 1: Razredi, ki jih poučujejo učitelji razrednega pouka. 

 

Graf prikazuje razporeditev razredov, ki jih poučujejo učitelji razrednega pouka. Največ 

preiskovancev (N=51; 35,7 odstotka) je poučevalo 1. razred osnovne šole, najmanj pa 5. 

razred (N=11; 7,7 odstotka).  

 

4.2.2 MERSKI PRIPOMOČKI 

Podatke, pomembne za raziskavo, smo zbrali z anketo. Uporabili smo instrument, in sicer 

avtorsko oblikovani anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen na podlagi teoretičnih izhodišč in 

je anonimen. Vprašalnik za učitelje je bil namenjen objektivni in subjektivni oceni stanja na 

področju glasbene umetnosti, s poudarkom na pevski dejavnosti.  

V prvem delu so bila postavljena vprašanja o objektivnih dejstvih (delovna doba, razred). 

Sledila so vprašanja zaprtega tipa, katerih mogoči odgovori so bili razporejeni v 5-stopenjsko 

lestvico Likertovega tipa (1 − se sploh ne strinjam, 2 − se ne strinjam, 3 − ne vem, 4 − se 

strinjam, 5 − se popolnoma strinjam) za ugotavljanje učiteljevih stališč do petja. Zadnji del 

vprašalnika pa je zajemala 4-stopenjska ocenjevalna lestvica pogostosti (1 − nikoli, 2 − 

včasih, 3 − pogosto, 4 − vedno) vezana na pogostost izvajanja dejavnikov, ki omogočajo 

ustrezno skrb za glas. 
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4.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški statistični program SPSS 20 (Statistical 

Package for the Social Sciences) in program Microsoft Excel. Podatki so bili obdelani na 

nivoju deskriptivne statistike (frekvenčne distribucije, aritmetične sredine stopenj odgovorov) 

in inferenčne statistike (neparametrični preizkus Kruskal-Wallis). Za stopnjo značilnosti 

primerjave med starostnimi skupinami smo upoštevali α<0,05. Rezultati so predstavljeni s 

preglednicami in grafi. 

 

5 REZULTATI RAZISKAVE 

V nadaljevanju bomo predstavili dobljene rezultate rešenih anket za vsako trditev. Vsaki 

trditvi bo sledil prikaz z grafi in kratka obrazložitev na podlagi postavljenih hipotez. 

5.1 UČITELJEV ODNOS DO PETJA 

Hipoteza 1: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da je njihov odnos do 

petja pozitiven. 

 

Preglednica 3: Odgovori razrednih učiteljev pri posameznih trditvah o petju, glede na stopnjo 

strinjanja.  

 

Trditve 

1 - se 

popolnom

a ne 

strinjam 

(v %) 

2 - se ne 

strinjam 

(v %) 

3 - ne 

vem 

(v %) 

4 - se 

strinjam 

(v %) 

5 - se 

popolnoma 

strinjam 

(v %) 

Petje pozitivno vpliva na 

celostni razvoj posameznika. 

0,7  0,7  3,5  16,8  78,3  

Petje je način sproščanja. / 0,7  2,8  9,8  86,7  

Ko pojem, se dobro počutim. 0,7  0,7  6,3  21,7  70,6  

Prepevam tudi izven 

delovnega časa. 

2,8  2,8  11,2  20,3  62,9  

 

Največ učiteljev (95,1 odstotka)
4
 se je strinjala s trditvijo, da petje pozitivno vpliva na celostni 

razvoj posameznika, le 1,4 odstotka se jih s trditvijo ni strinjalo. Temu se pridružuje tudi 

                                                           
4
 Zaradi boljše nazornosti rezultatov smo v interpretaciji združili odgovore strinjanja oziroma nestrinjanja. 

Seštevali smo odstotke odgovorov »se popolnoma strinjam« in »se strinjam« ter odgovore »se popolnoma ne 

strinjam« in »se ne strinjam«. 
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podatek, da petje predstavlja način sproščanja 96,5 odstotka učiteljem. Razvidno je tudi, da se 

večina razrednih učiteljev (92,3 odstotka) zelo dobro počuti, ko poje. Posledično je prisoten 

tudi velik delež (83,2 odstotka) tistih učiteljev, ki prepevajo izven delovnega časa. 

5.2 VPLIV DEJAVNIKOV NA OBLIKOVANJE UČITELJEVEGA ODNOSA 

DO PETJA  

Hipoteza 2: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da je družinsko okolje 

glavni motivacijski dejavnik za oblikovanje odnosa do petja. 

 

V raziskavi smo preučevali dejavnike (družinsko okolje, vrstniki, učitelji in širše okolje), ki 

vplivajo na oblikovanje odnosa učiteljev razrednega pouka do petja.  

 

 

Graf 2: Mnenja učiteljev razrednega pouka o vplivu družinskega okolja na odnos do petja. 

 

Največ vprašanih (75,6 odstotka) se strinja s trditvijo, da je družinsko okolje v glavni meri 

vplivalo na razvoj njihovega odnosa do petja, 13,3 odstotka je neodločenih in 11,2 odstotka se 

jih ne strinja. 
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Graf 3: Mnenja učiteljev razrednega pouka o tem, ali širše okolje pomembno vpliva na odnos 

do petja. 

 

Vpliv širšega družbenega okolja na oblikovanje odnosa do petja priznava 58,8 odstotka 

anketirancev, 30,1 odstotka je srednjega mnenja, 11,2 odstotka jih je obkrožilo, da se s 

trditvijo ne strinjajo. 

 

Graf 4: Mnenja učiteljev razrednega pouka o vplivu učiteljev pri oblikovanju njihovega 

odnosa do petja. 
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Polovica anketirancev (50,4 odstotka) meni, da so učitelji v času njihovega glasbenega 

izobraževanja pomembno vplivali na oblikovanje odnosa do petja. 28,7 odstotka je 

neodločenih in 21 odstotkov jih meni, da učitelji niso igrali pomembne vloge pri oblikovanju 

njihovega odnosa do petja. 

 

Graf 5: Mnenja učiteljev razrednega pouka o vrstniškem vplivu na oblikovanje odnosa do 

petja. 

 

Pri vrstniških vplivih je opazna raznolikost odgovorov. Manj kot polovica učiteljev (48,3 

odstotka) meni, da vrstniki niso igrali ključne vloge pri oblikovanju njihovega odnosa do 

petja, 27,3 odstotka je neodločenih, 24,5 odstotka pa ne priznava pomembnosti vrstniškega 

vpliva. 

5.3 UPORABA UČITELJEVEGA LASTNEGA PETJA PRI POUČEVANJU 

PESMI 

Hipoteza 3: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da poučujejo pesmi pri 

pouku glasbene umetnosti z lastnim petjem. 
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V nadaljevanju raziskave smo preučevali mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovi 

usposobljenosti za poučevanje petja pri pouku glasbene umetnosti. Želeli smo ugotoviti, v 

kolikšni meri se učitelji poslužujejo lastnega petja pri poučevanju pesmi, ali so samozavestni 

pri petju in kakšno njihovo zavedanje odgovornosti, ki jo nosijo v vlogi učitelja pevca. 

 

Graf 6: Mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovi samozavesti pri petju 

70 odstotkov učiteljev razrednega pouka meni, da so pri izvajanju petja samozavesti, 25,2 

odstotka je neodločenih, 4,9 odstotka pa jih dvomi v lastne pevske sposobnosti. 

 

Graf 7: Odgovori učiteljev razrednega pouka o istočasni uporabi petja in glasbil pri 

poučevanju novih pesmi. 
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Z grafa je razvidno, da noben odgovor ne izstopa. Večina učiteljev (39,2 odstotka) pri 

poučevanju pesmi poje ob spremljavi glasbil. Delež neodločenih učiteljev (30,8 odstotka) pa 

je skoraj enak deležu učiteljev, ki ne uporabljajo glasbil ob petju pri pouku glasbene 

umetnosti (30,1 odstotka).  

 

Graf 8: Odgovori učiteljev razrednega pouka o uporabi glasbil pri poučevanju novih pesmi. 

Večina učiteljev (71,3 odstotka) ne uporablja samo glasbil pri poučevanju pesmi, 16,8 

odstotka je srednjega mnenja in 11,9 odstotka učiteljev uporablja le glasbila in ne poje. 

 

Graf 9: Odgovori učiteljev razrednega pouka o poučevanju novih pesmi z lastnim petjem. 
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Večina učiteljev vedno predstavi pesem učencem z lastnim petjem (77,6 odstotka), 15,4 

odstotka je neodločenih in 7 odstotkov je takih, ki se ne poslužujejo petja pri pouku glasbene 

umetnosti. 

 

Graf 10: Pogostost uporabe avdio tehnologije pri poučevanju novih pesmi. 

Večina učiteljev (49 odstotkov) se ne strinja s trditvijo, da pri poučevanju pesmi uporabljajo 

le avdio tehnologijo, CD-je in zvočne posnetke, 26,6 odstotka je neodločenih, 24,5 odstotka 

pa se jih strinja. 

 

Graf 11: Prikaz mnenj učiteljev razrednega pouka o vplivu kakovosti učiteljevega petja na 

kakovost petja učenca. 
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86 odstotkov učiteljev razrednega pouka se strinja, da kakovostno petje učitelja vpliva na 

kakovostno petje učencev, 12,6 odstotka je srednjega mnenja, 1,4 odstotka pa se s trditvijo ne 

strinja. 

5.4 PRIDOBITEV UČITELJEVIH ZNANJ O PETJU IN VOKALNI TEHNIKI 

V ČASU ŠTUDIJA 

Hipoteza 4: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da so pridobili zadostno 

količino znanj o poučevanju petja in vokalni tehniki v času študija. 

 

Graf 12: Odgovori učiteljev razrednega pouka o tem, ali so se prvič intenzivno srečali s 

petjem v času študija na Pedagoški fakulteti. 

S petjem se je prvič intenzivno srečalo na fakulteti 15,4 odstotka anketirancev, 4,2 odstotka je 

srednjega mnenja, 80,4 odstotka pa se jih je s petjem srečalo že pred študijem. 
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Graf 13: Mnenje učiteljev razrednega pouka, ali študij na Pedagoški fakulteti zagotovi dovolj 

znanja o poučevanju petja in vokalne tehnike. 

Pri trditvi, pri kateri nas je zanimalo, ali študij na Pedagoški fakulteti zagotovi dovolj znanja o 

poučevanju petja in vokalne tehnike, je večina vprašanih (32,9 odstotka) srednjega mnenja. 

Istočasno pa 16,8-odstoten delež učiteljev razrednega pouka meni, da tega znanja študij ne 

zagotovi. Delež učiteljev, ki so mnenja, da študij zagotovi zadostno znanje za poučevanje, je 

le 6,3-odstoten. 

5.5 UČITELJEVO OBVLADOVANJE VOKALNE TEHNIKE GLEDE NA 

STAROSTNO SKUPINO 

Hipoteza 5: Predpostavljamo, da obstajajo razlike pri mnenjih učiteljev razrednega pouka o 

obvladovanju vokalne tehnike razrednih učiteljev glede na starostno skupino. 

Pri pregledu odgovorov učiteljev razrednega pouka o obvladovanju vokalne tehnike nismo 

zaznali statistično značilne razlike med različnimi starostnimi skupinami (p=0,988). Kljub 

temu pa so bili starejši učitelji (iz tretje starostne skupine) mnenja, da obvladajo vokalno 

tehniko. Ob primerjavi posameznih starostnih skupin prav tako nismo zaznali statistično 

značilne razlike med prvo in drugo starostno skupino (p=0,962), med drugo in tretjo 

(p=0,870), niti med prvo in tretjo (p=0,952).  
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Preglednica 4: Mnenje učiteljev razrednega pouka o obvladovanju vokalne tehnike. 

  Obvladujem vokalno tehniko 

Starostna 

skupina 

1 − se 

popolnoma 

ne strinjam 

(N=11) 

2  

(N=23) 

3  

(N=61) 

4  

(N=34) 

5 − se 

popolnoma 

strinjam 

(N=14) 

20−35 let 4 (36,4 %) 3 (13,0 %) 15 (24,6 %) 8 (23,5 %) 3 (21,4 %) 

36−50 let 4 (36,4 %) 15 (65,2 %) 27 (44,3 %) 19 (55,9 %) 6 (42,9 %) 

51−65 let 3 (27,2 %) 5 (21,8 %) 19 (31,1 %) 7 (20,6 %) 5 (35,7 %) 

 

Pri najmlajši starostni skupini učiteljev razrednega pouka je največ anketiranih učiteljev 

(N=4; 36,4 odstotka) mnenja, da vokalne tehnike ne obvladajo (Preglednica 4). V drugi 

starostni skupini so učitelji srednjega mnenja, v tretji starostni skupini pa so večinoma 

srednjega mnenja, ali pa, da vokalno tehniko obvladajo, kot je prikazano v spodnjem grafu. 

 

Graf 14: Deleži odgovorov učiteljev razrednega pouka o obvladovanju vokalne tehnike glede 

na starostno skupino. 

Pri pregledu želja učiteljev razrednega pouka o tem, ali bi želeli poglobiti znanje o petju in 

vokalni tehniki, smo zaznali statistično značilne razlike med različnimi starostnimi 
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skupinami
5
 (p=0,012). Glede na zaznano razliko nas je zanimalo tudi, kateri dve starostni 

skupini se najbolj razlikujeta. Razlike med prvo in drugo starostno skupino nismo zaznali 

(p=0,525), smo pa zaznali statistično značilno razliko med drugo in tretjo (p=0,011) ter prvo 

in tretjo starostno skupino (p=0,009). 

 

Preglednica 5: Želje učiteljev razrednega pouka, da bi poglobili znanje o petju in vokalni 

tehniki. 

  Želel bi poglobiti znanje o petju in vokalni tehniki 

Starostna 

skupina 

1 − se 

popolnoma 

ne strinjam 

(N=7) 

2  

(N=7) 

3 

(N=40) 

4 

(N=39) 

5 − se 

popolnoma 

strinjam (N=50) 

20–35 let 1 (14,3 %) 0 9 (22,5 %) 8 (20,5 %) 15 (30,0 %) 

36–50 let 2 (28,6 %) 3 (42,9 %) 18 (45,0 %) 21 (53,9 %) 27 (54,0 %) 

51–65 let 4 (57,1 %) 4 (57,1 %) 13 (32,5 %) 10 (25,6 %) 8 (16,0 %) 

 

Učitelji razrednega pouka iz starostne skupine 20–35 let si večinoma želijo poglobiti znanje o 

petju in vokalni tehniki, medtem ko si učitelji iz starostne skupine 51–65 let tega ne želijo 

(Preglednica 5). Za nazornejšo ponazoritev rezultatov glej spodnji graf. 

 

Graf 15: Deleži odgovorov učiteljev razrednega pouka o tem, ali bi si želeli poglobili znanje 

o petju in vokalni tehniki. 

                                                           
5
 Prva starostna skupina: 20–35 let; druga starostna skupina: 36–50 let; tretja starostna skupina: 51–65 let. 
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5.6 UČITELJEVA SKRB ZA GLAS  

 

Hipoteza 6: Predpostavljamo, da učitelji razrednega pouka menijo, da ne skrbijo ustrezno za 

svoj glas, tako pri opravljanju poklica kot tudi v prostem času. 

 

Z raziskavo smo preučevali, v kolikšni meri upoštevajo učitelji razrednega pouka dejavnike 

(izogibanje snovem, ki dražijo sluznico; izogibanje jedem, ki povzročajo povečanje izločanja 

želodčne kisline; ustrezni mikroklimatski in akustični pogoji; prilagoditev glasovne 

obremenitve zmogljivostim; pravilna telesna drža; telesna aktivnost; pitje priporočene 

količine vode; glasovni počitek ob nastanku hripavosti), ki pripomorejo k ohranitvi njihovega 

glasu.  

 

Graf 16: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na kajenje.  

Večina učiteljev nikoli ne kadi (75,5 odstotka), 14,7 odstotka včasih, 2,8 odstotka pogosto in 

7 odstotkov vedno. 
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Graf 17: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na izogibanje jedem, ki 

povzročajo izločanje želodčne kisline. 

Večina učiteljev se občasno izogiba jedem (45,5 odstotka), ki povzročajo izločanje želodčne 

kisline. 30,8 odstotka se jedem nikoli ne izogiba, medtem ko se ustrezne hrane drži le 4,2 

odstotka anketirancev. 

 

Graf 18: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na to, ali pred novo učno uro 

pripravijo razred (prezračijo prostor in poskrbijo, da je dovolj osvetljen). 
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Večina učiteljev (48,6 odstotka) pogosto skrbi, da pred učno uro prezračijo razred in poskrbijo 

za ustrezno osvetljen prostor. Izmed vseh vprašanih za to vedno poskrbi 24,6 odstotka 

učiteljev in nikoli 3,5 odstotka. 

 

Graf 19: Mnenja učiteljev razrednega pouka o tem, ali pazijo, da ne govorijo preglasno. 

Delež učiteljev, ki vedno poskrbi, da pri pouku ne govori preveč glasno, je 12,6-odstoten, 

pogosto pa je takih učiteljev 39,2 odstotka. Visok delež učiteljev (42 odstotkov) le včasih 

skrbi za pretirano vokalizacijo, medtem ko jih 6,3 odstotka na to niti ne pomisli. 

 

Graf 20: Mnenja učiteljev razrednega pouka o tem, ali pazijo, da ne šepetajo ali kričijo. 
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Večina učiteljev (49 odstotkov) pogosto pazi, da pri pouku ne šepeta ali kriči, 21 odstotkov 

učiteljev je na to vedno pozornih, včasih 27,3 odstotka in nikoli 2,8 odstotka učiteljev. 

 

Graf 21: Mnenja učiteljev razrednega pouka glede tega, ali je njihova glasovna obremenitev 

enakomerno razporejena čez dan. 

Za enakomerno glasovno obremenitev čez dan vedno skrbi le 4,9 odstotka učiteljev, pogosto 

37,8 odstotka, včasih 46,2 odstotka in nikoli 11,2 odstotka učiteljev. 

  

Graf 22: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na to, ali pri petju sedijo ali 

stojijo zravnano. 
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Učitelji razrednega pouka pogosto (42,7 odstotka) oziroma vedno (36,4 odstotka) skrbijo, da 

pri petju sedijo ali stojijo zravnano. 16,8 odstotka učiteljev skrbi za vzravnano telesno držo 

občasno in 4,2 odstotka pa nikoli. 

 

Graf 23: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na telesno aktivnost. 

Delež učiteljev, ki so pogosto telesno aktivni, je največji (53,8 odstotka), vedno je aktivnih 21 

odstotkov, včasih 24,5 odstotka, najmanjši pa je delež (0,7 odstotka) tistih, ki se telesne 

aktivnosti ne poslužujejo. 

 

Graf 24: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na to, ali pijejo zadostno 

količino vode. 
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Delež tistih učiteljev, ki pogosto pijejo ustrezno količino vode, je največji (39,2 odstotka), 

včasih se omenjene prakse poslužuje 35 odstotkov učiteljev, vedno 17,5 odstotka in nikoli 8,4 

odstotka učiteljev. 

 

Graf 25: Deleži učiteljev razrednega pouka glede na pogostost hripavosti. 

Največ je učiteljev, ki so občasno hripavi (65 odstotkov), 27,3 odstotka učiteljev ni nikoli 

hripavih, 7 odstotkov pogosto in 0,7 odstotka vedno. 

 

Graf 26: Razporeditev deležev učiteljev razrednega pouka glede na to, ali ob hripavosti 

glasovno počivajo. 
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Učitelji ob pojavu hripavosti počivajo občasno (44,8 odstotka), pogosto (24,5 odstotka), 

nikoli (18,9 odstotka) ali vedno (11,9 odstotka). 

 

Graf 27: Deleži učiteljev razrednega pouka glede na to, ali ob glasovnih težavah poiščejo 

pomoč strokovnjaka. 

Učitelji so hripavi včasih ali nikoli (glej Graf 26), zato jih tudi večina (59,4 odstotka) ob 

glasovnih težavah nikoli ne poišče pomoči strokovnjaka, 26,6 odstotka jih po strokovni 

pomoči poseže redko, 7,7 odstotka pogosto in 6,3 odstotka učiteljev pa vedno. 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V diplomskem delu je obravnavana tematika razrednih učiteljev v odnosu do petja pri pouku 

glasbene umetnosti. Iz raziskave so bili namenoma izvzeti predmetni učitelji, ki poučujejo ta 

predmet na razredni stopnji, saj imajo za seboj drugačno izobrazbo kot učitelji razrednega 

pouka in so posledično bolj usposobljeni za poučevanje glasbene umetnosti (Ajtnik, 2001; 

Lešnik, 2009; Prevc, 2012; Sicherl Kafol, 2001; Slosar, 1997; Stražar, 2015; Žvar, 2001). V 

raziskavi so nas zanimali cilji, ki so obsegali mnenja učiteljev razrednega pouka o njihovem 

odnosu do petja, njihovi usposobljenosti za poučevanje petja in o njihovi glasovni negi 

oziroma skrbi za glas. Vsi cilji v izvedeni raziskavi so bili doseženi.  

 

Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da se razredni učitelji v veliki meri zavedajo, da petje 

pozitivno vpliva na celostni razvoj posameznika, kar potrjujeta v svojih raziskavah tudi B. 

Sicherl Kafol (2001) in O. Denac (2002). Spodbudna ugotovitev naše raziskave je, da razredni 

učitelji zelo radi pojejo tako pri opravljanju poklica kot tudi izven delovnega časa in se ob tem 

dobro počutijo. Učiteljev žar in ljubezen do petja predstavljata ključno osnovo pri uspešnem 

poučevanju glasbene umetnosti, ki se posledično kaže v učenčevem pozitivnem odnosu do 

petja (Ajtnik, 1999). Zato lahko z gotovostjo H1, v kateri smo predpostavljali, da učitelji 

razrednega pouka menijo, da je njihov odnos do petja pozitiven, potrdimo. Razloge, ki so 

pripomogli k oblikovanju pozitivnega odnosa do petja, smo iskali v zunanjih motivacijskih 

dejavnikih (družinsko okolje, vrstniki, vpliv širšega okolja, učitelji). Večina razrednih 

učiteljev je družinsko okolje navedlo za glavni dejavnik, ki je predstavljen tudi v številnih 

raziskavah (Kopačin, 2016; Sicherl Kafol, Denac in Žnidaršič, 2016) kot največji vpliv za 

ohranjanje glasbenega interesa, motivacije, udejstvovanja in nadaljnjega glasbenega 

izobraževanja. Na tem mestu lahko H2, v kateri smo predpostavljali, da učitelji razrednega 

pouka menijo, da je družinsko okolje glavni motivacijski dejavnik za oblikovanje odnosa do 

petja, potrdimo. 

 

Pri ugotovitvi mnenj razrednih učiteljev o njihovi usposobljenosti za poučevanje petja smo 

najprej želeli preveriti, ali se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo pri prenosu lastnega 

pevskega znanja na svoje učence pri pouku glasbene umetnosti. Večina anketirancev se je 

strinjala, da kakovostno petje učiteljev vpliva na kakovostno petje učencev. Sklepamo, da se 

učitelji zavedajo pomembnosti vloge, ki jo igrajo pri poučevanju petja. Nadaljnji rezultati 
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raziskave kažejo, da večina učiteljev poučuje pesmi z lastnim petjem, nekateri pojejo tudi ob 

spremljavi glasbil. Razloge za uporabo lastnega petja pri pouku glasbene umetnosti smo 

povezovali s pevsko samozavestjo večine učiteljev. Še vedno pa je prisoten delež učiteljev, ki 

dvomijo v svoje pevske sposobnosti, na kar opozarjajo številne raziskave (Lamont, Daubney 

in Spruce, 2012; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; Lešnik, 2009; Slosar, 

1997). Tudi delež učiteljev, ki nadomeščajo uporabo lastnega petja z uporabo IKT
6
 opreme, ni 

zanemarljiv. Sodobna tehnologija bi morala biti uporabljena predvsem kot sekundarni 

pripomoček pri poslušanju in spoznavanju glasbe, primarno naj bi učenec pridobil glasbene 

izkušnje v glasbenih dejavnostih in jih šele nato poglobil s pomočjo različnih didaktičnih 

sredstev in IKT (Borota, 2007). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko H3, v kateri smo 

predpostavljali, da učitelji razrednega pouka menijo, da poučujejo pesmi pri pouku glasbene 

umetnosti z lastnim petjem, delno potrdimo. V nadaljevanju raziskave smo želeli na podlagi 

čim večjega vzorca zgolj razrednih učiteljev ugotoviti, v kolikšni meri so bili zadovoljni z 

glasbenim izobraževanjem na Pedagoški fakulteti. Večina se je pri trditvah nagibala k temu, 

da jim študij ni zagotovil dovolj znanj pri poučevanju petja in vokalni tehniki, kljub temu da 

se je večina učiteljev intenzivno srečala s petjem že pred vpisom na fakulteto. To jemljemo za 

zaskrbljujočo ugotovitev, saj menimo, da naj bi fakulteta nudila ustrezno mero izobrazbe za 

poučevanje petja pri pouku glasbene umetnosti. Do podobnih zaključkov sta v svojih 

raziskavah prišla tudi Lešnik (2009) in A. Prevc (2012). Na podlagi omenjenega lahko H4, v 

kateri smo predpostavljali, da učitelji razrednega pouka menijo, da so pridobili zadostno 

količino znanj o poučevanju petja in vokalni tehniki v času študija, ovržemo. Za pevski razvoj 

je potrebno poznavanje vokalne tehnike, kljub temu pa je v glasbeno-pedagoški praksi zaznati 

primanjkljaj na tem področju s strani učiteljev (Lešnik, 2009; Prevc 2012; Slosar, 1997). Tudi 

rezultati naše raziskave niso daleč od omenjenega spoznanja, saj je le tretjina učiteljev 

odgovorila, da obvladuje vokalno tehniko, večina pa je bila srednjega mnenja. Nas pa so v 

raziskavi zanimale razlike v učiteljevem poznavanju vokalne tehnike glede na starostno 

skupino. Predvidevali smo, da bo starostna skupina 51–61 let najmanj obvladovala prvine 

vokalne tehnike, saj se s starostjo slabša kvaliteta glasu in njegove zmogljivosti (Žvar, 2001), 

vendar tu ni bilo zaznanih statistično značilnih razlik med posameznimi skupinami. Iz 

dobljenih rezultatov lahko H5, v kateri smo predpostavljali, da obstajajo razlike pri mnenjih 

učiteljev razrednega pouka o obvladovanju vokalne tehnike razrednih učiteljev glede na 

starostno skupino, ovržemo. Kljub temu pa si učitelji iz starostne skupine 20–35 let večinoma 

                                                           
6
 Informacijsko-komunikacijska tehnologija. 
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želijo poglobiti znanje o petju in vokalni tehniki, medtem ko si učitelji iz najstarejše starostne 

skupine tega ne želijo, čeprav naj bi vsak učitelj stremel k načelu vseživljenjskega glasbenega 

izobraževanja (Sicherl Kafol, 2001). 

 

Poleg vokalne tehnike smo raziskali tudi, ali učitelji ustrezno skrbijo za svoj glas. V nasprotju 

z našimi pričakovanji in raziskavami (Ficko, 2014; Jeličić, Remic-Čuček in Krump, 2003; 

Soklič in Hočevar Boltežar, 2004), ki opozarjajo na problematiko glasovnih motenj 

pedagoških delavcev in njihovo slabo poznavanje glasovne higiene, so rezultati naše 

raziskave pokazali dobro ozaveščenost razrednih učiteljev o skrbi za glas. Večina jih ne kadi, 

so telesno aktivni, pijejo zadostno količino vode, poskrbijo za ustrezne mikroklimatske pogoje 

v razredu, imajo pravilno držo pri petju in pri pouku ne kričijo ali šepetajo. Vendar pa je delež 

učiteljev, ki so občasno hripavi (65 odstotkov) še vedno enak deležu pred 12 leti (Soklič in 

Hočevar Boltežar, 2004). Vzroki so lahko različni, od raznoraznih boleznih grla do 

psiholoških dejavnikov (Hočevar Boltežar, 2008). Razloge za hripavost povezujemo tudi z 

rezultati naše raziskave, ki kažejo na to, da imajo nekateri učitelji težave pri enakomerni 

razporeditvi njihove glasovne obremenitve čez dan oziroma pri pretirani vokalizaciji, hkrati 

pa se večina učiteljev ne izogiba jedem, ki povzročajo izločanje želodčne kisline. Ker učitelji 

upoštevajo večino dejavnikov, ki pripomorejo k ohranitvi njihovega glasu, lahko H6, v kateri 

smo predpostavljali, da učitelji razrednega menijo, da ne skrbijo ustrezno za svoj glas tako pri 

opravljanju poklica kot tudi v prostem času ovržemo. 
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7 SKLEP 

 

Od razrednega učitelja se pričakuje, da pokaže svojo učinkovitost poučevanja na vseh 

predmetnih področjih, vendar zna biti zaradi polivalentnosti strok ta naloga včasih 

prezahtevna. Zato je tudi razumljivo, da učitelj nima iste mere veselja in interesa do 

poučevanja vseh predmetov, kljub temu pa se mora zavedati vrednosti in pomembnosti 

svojega dela ter odgovornosti, ki jo nosi do vsakega predmeta. Izrednega pomena je, da s 

svojim poučevanjem ne prikrajša učencev, v našem primeru za glasbeni razvoj (Oblak, 1995). 

Od njegove strokovne usposobljenosti, motivacije, interesa, osebnostnih značilnosti, 

inovativnosti, ozaveščenosti o pozitivnih vplivih glasbe na otroka in od njegovega odnosa do 

petja je odvisno, ali bo pri poučevanju glasbene umetnosti uspešen ali ne.  

 

Spodbudno je dejstvo, da razredni učitelji zelo radi pojejo in se ob tem dobro počutijo, saj sta 

pri petju najpomembnejša ravno občutek veselja in ugodja (Lešnik, 2009). Na njihov 

pozitiven odnos do petja pa je v ključni meri vplivalo družinsko okolje. Posledično nimajo 

težav tudi s pevsko samozavestjo. Še vedno pa nam vzbuja skrb področje obvladovanja 

vokalne tehnike razrednih učiteljev in pridobivanje ustreznega pevskega znanja na Pedagoški 

fakulteti. Vzroke za nezadovoljstvo učiteljev v povezavi z glasbenim izobraževanjem na 

področju petja v času študija, lahko pripišemo pomanjkljivi glasbeni vzgoji v času 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (Denac in Ilič, 1993; Potočnik Krajnik, 

1999a; Slosar, 1997). Učitelji moramo nenehno stremeti k osebnostni in profesionalni rasti pri 

poučevanju petja ter s tem dopolnjevati in nadgrajevati lastno znanje, saj učencem 

predstavljamo model, po katerem se zgledujejo. Če bomo sami peli z žarom v očeh, bomo pri 

učencih vzbudili zanimanje in veselje do petja (Ajtnik, 1999; Denac, 2002). Naš cilj je tudi, 

da bi čedalje več učencev začelo uvrščati glasbeno umetnost med priljubljene predmete. Za 

uspešno poučevanje petja pa moramo tudi ustrezno skrbeti za svoj glas in ga ne imeti za 

samoumevnega, saj je poklic učitelja v samem vrhu najbolj glasovno ogroženih poklicev.  

 

Ker je naša raziskava temeljila predvsem na mnenjih oziroma stališčih razrednih učiteljev v 

odnosu do petja, bi bilo z nadaljnjimi raziskavami mogoče preučevati dejansko stanje v 

praksi. Tako bi lahko preverili, ali učitelji razrednega pouka kakovostno poučujejo petje in 

skrbijo za glasovno higieno, tako kot menijo sami.  
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9 PRILOGE 

 

ANKETA 

Sem Petra Zore, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela z naslovom Odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene 

umetnosti želim z anketnim vprašalnikom pridobiti podatke za empirični del raziskave. 

Prosim Vas, če rešite spodaj navedeni anonimni vprašalnik in mi s tem omogočite pridobitev 

podatkov, ki bodo dragocen vir pri izdelavi končnega diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Starost: 

a) 20–35 

b) 36–50 

c) 51–65  

 

Spol: M/Ž  

Delovna doba: ______ 

Razred, ki ga poučujem:_________ 

 

1. Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami (1 - se ne 

strinjam, 5 - se popolnoma strinjam). 

Petje pozitivno vpliva na celostni razvoj posameznika. 1 2 3 4 5 

Petje je način sproščanja. 1 2 3 4 5 

Ko pojem, se dobro počutim. 1 2 3 4 5 

Prepevam tudi izven delovnega časa. 1 2 3 4 5 

Na moj odnos do petja je v glavni meri vplivalo:      

 družinsko okolje 1 2 3 4 5 

 vrstniki 1 2 3 4 5 

 učitelji 1 2 3 4 5 

 širše okolje 1 2 3 4 5 

Pri sami izvedbi petja sem samozavesten/na. 1 2 3 4 5 

Pri poučevanju pesmi igram na glasbila in ne pojem. 1 2 3 4 5 

Pri poučevanju pesmi pojem ob igranju na glasbila. 1 2 3 4 5 

Pri poučevanju pesmi uporabljam le avdio tehnologijo, CD-je, 

posnetke. 

1 2 3 4 5 

Pesem vedno predstavim učencem z lastnim petjem. 1 2 3 4 5 

Kakovostno petje učitelja vpliva na kakovostno petje učencev. 1 2 3 4 5 

S petjem sem se prvič intenzivno srečala v času študija na Pedagoški 

fakulteti. 

1 2 3 4 5 

V času študija sem pridobil/a dovolj znanja o poučevanju petja in 

vokalne tehnike. 

1 2 3 4 5 

Obvladujem vokalno tehniko (pravilna telesna drža, usklajeno dihanje 

s pravilno oporo pevske muskulature, ustrezen nastavek in zastavek 

tona, jasna pevska izreka, ustrezen glasovni obseg, izenačenost glasu 

pri različnih dinamičnih stopnjah, izenačenost glasu pri različnih 

tonskih višinah, resonanca, pevska artikulacija) 

1 2 3 4 5 

Želel/a bi poglobiti svoje znanje o petju in vokalni tehniki. 1 2 3 4 5 
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2. Pri vsaki trditvi označite z križcem (X), v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

TRDITEV nikoli včasih pogosto vedno 

Kadim.     

Izogibam se jedem, ki povzročajo izločanje 

želodčne kisline (čebula, česen, paradižnik, oreh, 

mastne in začinjene jedi, mlečni izdelki, sladkor, 

itd.) 

    

Pred uro glasbene umetnosti vedno prezračim 

razred in poskrbim, da je prostor dovolj osvetljen. 

    

Pri pouku pazim, da ne govorim preveč glasno.     

Pri govoru pri pouku pazim, da ne šepetam ali 

kričim. 

    

Pazim, da je moja glasovna obremenitev 

enakomerno razporejena čez dan. 

    

Pri govoru in petju sedim ali stojim zravnano.     

Sem telesno aktivna.     

Pijem zadostno količino vode vsak dan.     

Sem hripava.     

Kadar sem hripava glasovno počivam.     

Ob pojavu glasovnih težav poiščem pomoč 

strokovnjaka (zdravnika, logopeda, foniatra). 

    

 


