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POVZETEK 

 

GLASBENE DEJAVNOSTI IN DOŽIVLJANJE STRESA PRI PETOŠOLCIH 

V magistrskem delu želimo poudariti pomen zavedanja stresa in učinkovitega soočanja z 

njim. Stres pomembno vpliva na posameznikovo duševno zdravje in ni le težava odraslih, 

temveč tudi vedno mlajših otrok. V času šolanja je zato toliko pomembneje, da se učitelj sam 

zaveda posledic stresa, kar je tudi pogoj, da lahko znanje kvalitetno prenaša na učence. V 

magistrskem delu smo se osredotočili na razrednega učitelja, ki učence v razredu najbolje 

pozna in je lahko pri izvajanju celotnega pouka fleksibilen in ustvarjalen z vpeljavo različnih 

načinov sproščanja tekom pouka. Eden izmed načinov sproščanja je pomoč z glasbo, saj ta s 

svojimi vsestranskimi učinki vpliva tudi na sprostitev in občutek udobja posameznika. Tudi 

sami smo tekom raziskave poskušali petošolcem pokazati nekaj načinov sproščanja z glasbo.  

Raziskava je temeljila na povezovanju stresnih situacij petošolcev med poukom z glasbenimi 

dejavnostmi. To so glasbeno izvajanje (petje in instrumentalna igra), poslušanje in glasbeno 

ustvarjanje. V raziskavo je bilo vključenih 20 petošolcev in petošolk istega razreda. Izkazalo 

se je, da petošolci/-ke med poukom doživljajo največ stresa pred ocenjevanjem znanja (pisnim 

in ustnim), prav tako jih skrbijo določene učne vsebine in nerazumevanje vsebin pri različnih 

predmetih. Na podlagi pridobljenih podatkov smo načrtovali glasbene dejavnosti, ki so bile 

izvajane pred stresnimi situacijami pisnega in ustnega ocenjevanja znanja, s primarnim  

namenom sprostitve. Pri vseh izvedenih devetih glasbenih dejavnostih se je izkazal pozitivni 

sproščujoč učinek, poleg tega so petošolci večino glasbenih dejavnosti ocenili z najboljšo 

oceno, ne glede na to, katera glasbena dejavnost je bila izvajana in katera stresna situacija je 

sledila v tisti šolski uri.  

Izsledki raziskave bodo pripomogli k ozaveščanju razrednih učiteljev in posledično učencev o 

morebitnih težavah, ki jih prinaša stres in o različnih načinih sproščanja, med katere sodi tudi 

pomoč z glasbo.  

 

KLJUČNE BESEDE: stres, duševno zdravje, sproščanje, 5. razred, glasbene dejavnosti 
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ABSTRACT 

 

MUSIC ACTIVITIES AND EXPERIENCING STRESS AMONG YEAR 5 PRIMARY 

SCHOOL PUPILS 

The aim of this master's thesis is to embrace the meaning of stress awareness and identify 

ways of how to effectively deal with it. Stress has a significant impact on the individual’s 

mental health and does not only affect adults, but can also affect smaller children. It is 

therefore important that when in class, the teacher is aware of the effects of stress, which 

enables him to successfully transfer his knowledge onto his students. The master's thesis 

focuses on the primary school teacher, who knows his students best and who can be flexible 

and creative with the implementation of different ways of relaxation, when it comes to 

organizing classes. One of the ways of relaxation is music because with its versatile effects it 

helps the individual to find comfort and to relax. The research was carried out through various 

musical relaxation techniques that were introduced to fifth graders.  

This study was based on the implementation of musical activities into various stressful 

situations of fifth graders during class. Musical activities included musical performing 

(singing and instrumental performances), listening, as well as musical creativity. The study 

was carried out on 20 fifth graders in one class. Research results showed that when in class 

fifth graders experience most stress during exams (writing and oral). What is more, they are 

also concerned about certain subjects’ learning materials and not understanding them. Based 

on the acquired information, musical activities were formed and performed prior to stressful 

situations, e.g. writing and oral exams, with the initial purpose of relaxation. All nine musical 

activities that were carried out showed a positive and relaxing effect. Furthermore, the fifth 

graders rated the majority of the musical activities with the highest grade, irrespective of the 

musical activity performed and the stressful situation that followed in that particular class.   

The results of this study will help to inform primary school teachers and with that students 

about possible difficulties that arise with stress, as well as various ways of relaxation, 

including music.   

 

KEY WORDS: stress, mental health, relaxation, fifth grade, musical activities 
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UVOD 
 

V današnjem času je stres velik dejavnik in vzrok, ki lahko močno vpliva na delovanje 

posameznika in na njegovo fizično ter duševno zdravje. S stresom se spopadajo tako odrasli 

kot otroci, vendar imajo odrasle osebe, predvsem starši in učitelji, odgovorno vlogo pri učenju 

in dajanju zgleda otrokom. V magistrskem delu poskušamo ozavestiti predvsem razredne 

učitelje, da je stres velik problem tudi pri otrocih. Pomembno je, da so se učitelji sposobni 

sami soočati s stresom ter da poznajo različne sprostilne tehnike, saj bodo le tako dajali dovolj 

pozornosti tej tematiki. Razredni učitelj lahko učencem pokaže kratke sprostilne tehnike kar 

med rednim poukom, ko so učenci pod stresom. Učitelj s tem pokaže svojo ustvarjalnost in 

fleksibilnost pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, poleg tega pa so lahko sprostilne 

dejavnosti poleg sproščanja še zabavne za učence. V naši raziskavi smo se osredotočili na 

izvajanje raznolikih glasbenih dejavnosti z namenom, da bi te učence sprostile predvsem pred 

ocenjevanjem znanja, katerega so sami opredelili kot najbolj stresno situacijo med poukom. Z 

raziskavo o povezavi glasbenih dejavnosti z zmanjševanjem stresa pri petošolcih smo želeli 

prispevati k novim spoznanjem o doživljanju in spopadanju s stresom pred stresnimi šolskimi 

obveznostmi pri katerem koli šolskem predmetu, kar lahko pozitivno vpliva tudi na 

učinkovito spopadanje s stresom v poznejših letih.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1 DUŠEVNO ZDRAVJE 

 
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 1948 zdravje splošno opredelila kot »stanje 

popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja ali ugodja.« Pri zdravju ne gre le 

zgolj za bolezen ali nemoč (World Health Organization, 1998). Iz definicije lahko razberemo, 

da ni zdravja brez duševnega zdravja (Bajt in Jeriček Klanšček, 2009). Za duševno zdravje je 

značilno dobro počutje posameznika, spoprijemanje s stresom v vsakdanjem življenju, uspeh 

pri delu in prispevanje k skupnosti/družbi ipd. (World Health Organization, 2014). Brez njega 

tudi ni kakovostnega življenja in prave učinkovitosti v družbi (Marušič in Temnik, 2009). 

Duševno zdravje je temelj za »dober odnos do samega sebe, do svojih bližnjih, do širše 

okolice in do sveta, živega in neživega v celoti« (Marušič in Temnik, 2009, str. 10). Razvija 

se na vsakem koraku posameznikovega življenja, npr. v družini, vrtcu, šoli, med prijatelji, na 

ulici ali drugje (Bajt in Jeriček Klanšček, 2009).  

Že sama definicija duševnega zdravja opredeljuje stres in spoprijemanje z njim kot eno od 

glavnih značilnosti duševnega zdravja. Stres lahko sprožijo negativni ali pozitivni dogodki, ki 

»zamajejo posameznikovo ravnotežje« (Dernovšek idr., 2006). Prava mera stresa je nujno 

potrebna za normalno življenje, medtem ko lahko preveč zgoščene, premočne in dalj časa 

trajajoče stresne situacije vodijo v težave v duševnem zdravju in duševne motnje (Dernovšek 

idr., 2006).  Naj je stres še tako vsakdanje prisoten in »sprejet,« ga strokovnjaki povezujejo s 

kar šestimi glavnimi vzroki za smrt (srčnimi boleznimi, rakom, pljučnimi boleznimi, 

nezgodami, cirozo jeter in samomorom). Dobil je celo naziv »črna smrt 21. stoletja« 

(Dnevnik, 2012), poleg tega napovedi za prihodnost niso ravno spodbudne. Po nekaterih 

ocenah naj bi bilo kar med 75 in 90 % vseh obiskov pri zdravniku posledica doživljanja 

prekomernega stresa (Elkin, 2014).  

Duševno zdravje delimo na pozitivno in negativno. Pozitivno duševno zdravje vključuje 

posameznikovo pozitivno naravnanost, dobro počutje, optimizem, zadovoljstvo, pozitivno 

samopodobo, občutek moči in sposobnost soočanja s težavami in vsakdanjimi ovirami 

(učinkovito spoprijemanje  s stresom), sposobnost reševanja konfliktov itd. Negativno 

duševno zdravje vključuje različne duševne motnje, npr. stresne motnje, depresijo in 

anksiozne motnje (Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011).  

Duševno zdravje nas zaznamuje kjerkoli in kadarkoli skozi vse življenje. Je temelj našega 

mišljenja, komunikacije in odnosov, učenja, čustvene rasti, odpornosti in samozavesti 

(Darlow idr., 2009). Teh temeljev pa se mora posameznik naučiti že v zgodnjih letih svojega 

življenja, v obdobju otroštva in adolescence, ker ima takrat pozitivno duševno zdravje še 

poseben pomen pri otrokovem in mladostnikovem učinkovitem soočanju z izzivi in 

spremembami, s katerimi se sooča na telesni in duševni ravni (Jeriček Klanšček in Pucelj, 

2011).   

Kljub vsem določnicam in opredeljenim definicijam duševnega zdravja, pa težko vedno 

zaznamo in določimo, kaj točno se dogaja z duševnim zdravjem posameznika, kdaj je nekdo 

bolan in kdaj popolnoma zdrav. Na podlagi te nejasnosti in nedefiniranosti ter kompleksnosti 

problema je nastal kontinuum duševnega zdravja (Jeriček Klanšček in Roškar, 2010): 
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POZITIVNO duševno zdravje         NEGATIVNO duševno zdravje 

 

   

  ZDRAVJE           TEŽAVE                            DUŠEVNA  

                                                              duševnega zdravja              BOLEZEN                                                 

 Slika 1: Kontinuum duševnega zdravja 

 

1. 1 Duševno zdravje in mladi 

 
Duševno zdravje posameznika je odvisno od prisotnosti dovolj močne socialne mreže, ki ga 

ščiti in varuje, posledično pa duševno zdravje vpliva na posameznikovo uspešno soočanje z 

izzivi in spopadanje s težavami ter reševanje konfliktov. Prav tako ima posameznik v tem 

stanju pozitivno samopodobo in samozavest, zato je posledično v dobrih odnosih z drugimi 

(Jeriček Klanšček in Roškar, 2010). V svoji koži se počuti dobro in se je sposoben občasno 

soočiti s stresom in blago stisko, ki pa ju hitro odpravi (Darlow idr., 2009).  

Pozitivno duševno zdravje je potrebno krepiti, varovati in ohranjati že pri mladih, kar je pogoj 

za zmanjšano pojavnost duševnih težav in motenj v odraslosti. Tako stanje je bistvenega 

pomena za posameznikovo kakovostno življenje in učinkovitost tako posameznikov, družin, 

skupnosti kot tudi držav (Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011).  

Pozitivno duševno zdravje torej odločilno vpliva na uspešno spoprijemanje s stresnimi 

dogodki v življenju. Elkin (2014) govori o prisotnosti stresa, ki predstavlja del življenja. 

Dobrodošel je pozitiven stres in pa celo tisti, ki nas tekom izzivov in razočaranj dodatno 

motivira in nas kljub napetosti krepi. Lahko pa se zgodi, da je stresa preveč, zato nastane 

negativna sila, ki človeku vzame pozitiven pogled na življenje. Takrat se začnejo pojavljati 

težave v duševnem zdravju. Zavedati se moramo, da stresa ne prinašajo samo hude življenjske 

prelomnice, kot so smrt v družini, ločitev (staršev), huda bolezen ipd. Ti stresni dogodki »na 

plano privedejo naše skrivne rezerve« (prav tam, str. 15), kar pomeni, da nam v najhujših 

trenutkih naša notranja moč omogoči, da se lotimo še tako velike težave in stresa. Drugi 

dogodki, ki nas bremenijo vsak dan, so malenkosti, ki se kopičijo skupaj s stresom. Ko 

dosežemo določen nivo stresa in nakopičenega bremena, pretirano odreagiramo in »prav te 

drobne nevšečnosti, male frustracije in neznatne nadloge so tiste, ki nam navsezadnje dajejo 

občutek nenehnega stresa.« (prav tam, str. 15). 

 

- Dober odnos do sebe, 

- dober odnos z drugimi, 

- uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega 

življenja itd.  

- Težko soočanje s 

problemi, 

- težave s samopodobo, 

- težave s spanjem, 

- težave s pitjem alkohola 

itd. 

 

- Anksioznost, 

- depresija, 

- stresne 

motnje,  

- zloraba 

alkohola itd.  



Jakič, M. (2017). Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

4 
 

1. 2 Težave v duševnem zdravju 

 
Človek čuti blago do zmerno stisko, če soočanje z dogodki in težavami ni uspešno, to stisko 

pa občuti  le določen čas (Darlow idr., 2009). Težave ali stiska se lahko kažejo v obliki, npr. 

težav s spanjem, samopodobo, pitjem alkohola (Jeriček Klanšček in Roškar, 2010), tesnobo, 

negativnimi čustvi (jeza, strah, žalost) itd. Takšna stanja ali čustva ponavadi trajajo nekaj ur, 

dni ali tednov (Dernovšek idr., 2006).  

Stresni življenjski dogodki ali prelomnice (izguba službe, smrt prijatelja, prometna nesreča, 

poroka ali rojstvo otroka) na posameznika čustveno vplivajo in imajo lahko negativne 

posledice. Večina v treh tednih najde ravnovesje in se sooči s težavami, razpoloženje pa lahko 

niha in ni nujno, da je ves čas slabo. To je tudi znak, da se je posameznik začel soočati in 

sprejemati stresen dogodek ali položaj in mu bo kmalu bolje. V primeru, da se posameznik ne 

začne soočati s svojimi težavami in jih reševati, se lahko težave razvijejo v duševne motnje, ki 

jih je potrebno zdraviti (Dernovšek idr., 2006).  

 

1. 3 Duševne motnje 

 
Zakon o duševnem zdravju definira duševno motnjo kot »začasna ali trajna motnja v 

delovanju možganov, ki se kaže kot spremenjeno mišljenje, čustvovanje, zaznavanje, vedenje 

ter dojemanje sebe in okolja.« (Uradni list RS, 2008, 3. člen).  

Pri 30 do 35 % ljudi, ki so sicer nagnjeni k depresiji ali bolezenski tesnobi, se razpoloženje      

ponavadi počasi spremeni v depresijo ali anksiozne motnje že v prvem ali drugem mesecu po 

nastopu stresa. To pa ne pomeni nujno, da bo vsak posameznik, ki je bolj občutljiv, v 

stresnem obdobju razvil depresijo ali anksiozne motnje (Dernovšek idr., 2006). 

V Sloveniji sta najpogostejši duševni motnji depresija in anksioznost, medtem ko je imela 

Slovenija v preteklih letih enega višjih količnikov samomorilnosti med državami v EU, ki je 

neposredno povezan z duševnimi motnjami (Bajt in Jeriček Klanšček, 2009). Zaskrbljujoče 

podatke o duševnem zdravju med mladimi predstavlja mednarodna raziskava iz leta 2014 

(Jeriček Klanšček, Koprivnikar idr., 2015), v kateri je 22,8 % mladostnikov poročalo o 

občutku depresije in 15,5 % 15-letnikov o samomorilnih mislih v zadnjem letu. Občutki 

depresivnosti se s starostjo spreminjajo oziroma naraščajo (Jeriček Klanšček, Koprivnikar 

idr., 2015). Duševne motnje prinesejo stisko tako posamezniku, ki se z njo bori, kot tudi 

bližnjim. Razvoj in »širjenje« duševnih motenj je v višjem porastu kot druge bolezni, zato te 

predstavljajo vedno večje družbeno in finančno breme (Marušič in Temnik, 2009).  

Pomembno je poudariti, da tudi dolgo časa trajajoči negativni stres, ki sicer predstavlja težavo 

v duševnem zdravju, lahko vodi v različne duševne motenje ali tudi druge bolezni. V Veliki 

Britaniji so raziskave (Middleton, 2014) med mladimi, ki so stari okrog 30 let, pokazale, da je 

45 % primerov težav z depresijo in tesnobo povezanih s stresom na delovnem mestu. Zaradi 

vedno večje stopnje stresa na vseh področjih življenja v Veliki Britaniji že opozarjajo na 

»epidemijo duševne stiske« (prav tam, str. 12). 
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1. 3. 1 Vzroki za nastanek duševnih motenj 

 

Približno vsak sedmi človek ima vsaj blago duševno motnjo, napovedi pa kažejo, da se bo z 

(blago) duševno motnjo srečala vsaka tretja oseba vsaj enkrat v življenju (Marušič in Temnik, 

2009).  

Vzrokov za nastanek duševnih motenj je mnogo, o tem pa obstaja tudi več teorij. Marušič in 

Temnik (2009) navajata delitev na biološke, psihološke (duševne), socialnoekonomske in 

družbenokulturne teorije. Kljub različnim razlagam pa vsi raziskovalci trdijo (Darlow idr., 

2009), da posameznik, ki trpi za duševno motnjo, ni odgovoren za svoje stanje, ker težko 

vpliva na svoje delovanje. Ponavadi gre za kombinacijo več vzrokov oz. sprožilcev duševne 

motnje. Kot primer prekrivanja teorij oz. kombinacij vzrokov lahko navedemo osebo, ki se 

sooča z obupom, ki je »kot dejavnik tveganja za depresivno motnjo zelo psihološko 

opredeljen, vendar se pogosto sproži biološko« (Marušič in Temnik, 2009. str. 24). Kako se 

taka oseba naprej razvija, je odvisno od ekonomske moči posameznika, kar pa se povezuje s 

širšimi družbenimi dejavniki, pri čemer je pomembna družbena podpora (prav tam).  

Okoljski dejavniki so lahko negativne zgodnje izkušnje (npr. pomanjkanje ljubečih staršev, 

nasilni in travmatični dogodki, zavrnitev s strani vrtnikov) in trenutni stresni dogodki 

(dolgotrajne obremenitve, težave v medosebnih odnosih ipd.) (Zavod za zdravstveno varstvo 

Celje in Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005). Na duševno motnjo lahko bistveno vplivajo 

tudi kulturni dejavniki (rasizem, diskriminacija, revščina, nasilje) (Darlow idr., 2009). 

 

2 JAVNO DUŠEVNO ZDRAVJE 

 
Duševno zdravje ni le del posameznikovega zdravja, temveč tudi sestavni del javnega zdravja. 

Ni dovolj, da se ukvarjamo le z duševnim zdravjem posameznika, ampak je bistvenega 

pomena duševno zdravje celotne populacije, kar ne zadeva le zdravstvenega sektorja, ampak 

vseh sektorjev in politik, ki morajo zagotavljati enake pogoje za vse (Bajt in Jeriček Klanšček, 

2009) ter težiti k trajnemu izboljšanju zdravja celotne populacije (Marušič in Temnik, 2009). 

Javno duševno zdravje teži k preprečevanju negativnega in hkrati h krepitvi pozitivnega 

duševnega zdravja.  

Grožnje javnemu duševnemu zdravju so predvsem težave z duševnim zdravjem, ki so 

pomembne za vse ljudi različnih starosti in družbenih skupin. V zadnjem času predstavlja 

enega večjih problemov in izzivov ravno stres, ki je kot kazalec javnega duševnega zdravja 

pogosto povezan s psihološkimi lastnostmi posameznikov, kot so osebnostne lastnosti in 

vedenjski vzorci. Težave in duševne motnje vplivajo na kakovost življenja posameznika, 

spodbujajo bolezensko stanje, povečujejo umrljivost in socialno izključenost, pri tem pa igra 

pomembno vlogo stigma (Marušič in Temnik, 2009).  

 

2. 1 Preventiva in promocija duševnega zdravja 

 
Področje duševnega zdravja zadnja leta predstavlja enega od glavnih javnozdravstvenih 

problemov po vsej EU, saj približno 10 % Evropejcev trpi za neko duševno motnjo. Množične 

posledice duševnih motenj so povzročile, da je pričela problematika prihajati v ospredje. Na 

podlagi tega so začeli nastajati tudi dokumenti o duševnem zdravju prebivalcev EU, kot so 
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Deklaracija in akcijski načrt za področje duševnega zdravja v Evropi (leta 2005), Zelena 

knjiga za izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva – Pot k strategiji na področju duševnega 

zdravja za EU (leta 2005) in Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje (leta 2008). 

To je bistveno spodbudilo aktivnosti tudi v Sloveniji, zato je bil leta 2008 sprejet Zakon o 

duševnem zdravju (Bajt in Jeriček Klanšček, 2009).  

Javnozdravstvenih problemov, kot so duševne motnje, se lahko lotimo s preventivo oziroma s 

preprečevanjem negativnega duševnega zdravja ali pa s promocijo oziroma spodbujanjem/ 

krepitvijo pozitivnega duševnega zdravja (Marušič in Temnik, 2009). Preventivno in 

promocijsko delo na področju duševnega zdravja se ukvarja z vprašanjem splošne kvalitete 

življenja celotne populacije, obravnava socialno ogrožene in ranljive skupine ter predvsem 

poudarja zdrave socialne podporne mreže v vseh življenjskih fazah posameznika (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2010).   

 

Na področju promocije in preventive lahko konkretne aktivnosti delimo na tri sklope 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2010): 

1. Informiranje, osveščanje, širjenje znanja (pri čemer veliko vlogo nosijo prav mediji).  

2. Odzivanje na zdravstvene probleme. 

3. Usmerjanje na determinante zdravja – pozitivno duševno zdravje (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2010), kjer dererminante (duševnega) zdravja ne vključujejo samo osebnostnih 

značilnosti, kot so sposobnost upravljanja misli, čustev, vedenja in komunikacije, pač pa tudi 

socialne, kulturne, ekonomske, politične in okoljske dejavnike, kot so javne politike, 

življenjski standard, pogoji za delo, podpora skupnosti ipd. (World Health Organization, 

2016).  

 

Vse te aktivnosti na področju promocije duševnega zdravja in preprečevanja duševnih motenj 

pogosto potekajo v obliki različnih programov in ukrepov. Eden najbolj znanih nacionalnih 

promocijskih programov je Slovenska mreža zdravih šol, ki se »odziva na probleme v zvezi z 

zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja 

na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in 

starše« (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). H. Jeriček Klanšček, A. Hočevar Grom 

idr. (2015) pišejo o raziskavi iz leta 2013, v kateri so ugotovili, da je v projekt Slovenske 

mreže zdravih šol vključenih 51 % vseh osnovnih šol, učitelji pa so v omenjeni raziskavi teme 

s področja zdravja ocenjevali kot zelo pomembne. Kot najpomembnejše so omenjali zdravo 

prehrano, preprečevanje nasilja, razvoj osebnosti, skrb za pozitivno samopodobo učencev, 

telesno dejavnost, ozaveščanje na področju drog in reševanje problemov zasvojenosti z 

novimi tehnologijami.  

S promocijo duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih se ukvarja predvsem program To 

sem jaz (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2001), ki deluje v obliki spletne svetovalnice in 

delavnic v šolskem okolju. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je pripravil tudi program 

Vzgoja za zdravje (Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011), ki je namenjen otrokom in 

mladostnikom, poleg tega pa program vsebuje sklop Vzgoja za zdravje za bodoče starše in 

sklop Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše.  
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2. 2 Stigma  
 

Težave v duševnem zdravju in duševno motnjo vedno razumemo v skladu »s prevladujočimi 

družbenimi stališči v danem družbenem trenutku in dani družbi« (Marušič in Temnik, 2009, 

str. 11), vendar pa je kljub razlikam med družbami vsem skupna stigma. Ta se je v preteklosti 

najprej kazala agresivno1, nato asertivno2, danes pa vedno bolj pasivno3 (Marušič in Temnik, 

2009).  

Kljub vsem raziskavam, podatkom in vsakodnevnim novicam okrog nas, ki govorijo o stiskah  

in negativnem duševnem zdravju ljudi, je s področjem duševnega zdravja povezanih veliko 

tabujev in stigme. Raziskave (Davey, 2013) v Veliki Britaniji so pokazale, da ljudje kljub 

svojemu znanju in (ne)poznavanju duševnih motenj trdijo, da so ljudje z duševnimi težavami 

drugačni, nevarni in da se je z njimi težko pogovarjati. Velikokrat ljudje prehitro sodijo in 

ljudi delijo na dve skupini, in sicer na skupino »srečnih in zdravih« oziroma »normalnih« 

ljudi in skupino »nesrečnih ali bolnih,« ki imajo »pomanjkljivost,« ker trpijo za duševnimi 

motnjami in so poiskali pomoč (Middleton, 2014, str. 20). Še vedno je prisoten mit, da za 

duševno motnjo lahko zbolijo le ljudje »šibkega« značaja (Zavod za zdravstveno varstvo 

Celje in Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005), kar ne drži, saj se lahko vsakdo izmed nas 

hitro znajde v situaciji, kjer se mora soočiti z nepričakovano duševno motnjo ali pa vsaj z 

negativnim duševnim zdravjem (Middleton, 2014).  

 

2. 2. 1 Osebna in socialna stigma 

 

Stigmo, ki se nanaša na duševno zdravje, lahko razdelimo na dve podskupini. Prva je osebna 

stigma, kjer gre za poosebljanje stigme s strani osebe, ki se sama sooča z duševno težavo ali  

motnjo. Zaradi občutka sramu in nesprejemanja samega sebe ter motnje, ta oseba ne poišče 

strokovne pomoči. Druga podskupina je socialna stigma, pri kateri gre za obsojanje in 

diskriminatorno vedenje do osebe s težavami v duševnem zdravju (Brumen Žarn, 2013). 

»Glavni vidiki stigmatizacije oseb s težavami v duševnem zdravju so ranljivost, nemoč in 

drugačnost, ki vodijo v njihovo marginaliziranost« (prav tam, str. 100). Moses (2010, v 

Davey, 2013) je ugotovil, da je pri mladostnikih stigma zaradi duševnih motenj izhajala v 

veliki meri iz njihove družine, okolja, vrstnikov in tudi učiteljev. 46 % mladostnikov z 

duševnimi motnjami je povedalo, da jih družinski člani odrinjajo, jim ne zaupajo in jih 

obrekujejo, 62 % pa se jih počuti stigmatizirane in odrinjene s strani vrstnikov. Tudi učitelji in 

drugi strokovni delavci na šoli so posameznike odrinjali zaradi težav, o čemer je govorilo kar 

35 % mladostnikov.  

Na žalost je pri nas še vedno prisoten velik razpon med stopnjo družbenega razvoja in 

duševnim zdravjem samim (Marušič in Temnik, 2009). Ponovna vključitev marginaliziranih 

posameznikov terja ogromno truda, ker je potrebno odpraviti negativne etikete in razviti 

podpore v vsakdanjem življenju in nuditi kontinuirano ustrezno strokovno pomoč (Brumen 

Žarn, 2013).   

Velikokrat se zgodi, da ljudje tudi pojmov, kot so stres, stresne motnje, znakov stresa ne 

razumejo najbolje, kaj šele duševnih motenj. Zaradi nevednosti v osredje velikokrat prihajajo 

negativni vidiki pojma stres. Poleg tega pa si ljudje, ki se s stresom soočajo, tudi sami nočejo 

                                                             
1 Agresivno ali nasilno, napadalno vedenje. 
2 Asertivno ali trdno, odločno vedenje.  
3 Pasivno ali nedelavno, nedejavno vedenje (Fran, 2016).  



Jakič, M. (2017). Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

8 
 

priznati težave, ker bi s tem priznali svojo šibkost (Middleton, 2014). Res je, da je stres težko 

opredeliti, vendar lahko v različnih mediji najdemo zelo veliko informacij o njem. Kljub temu 

pa Elkin (2014) opozarja, da površinsko poznavanje teorij ne preprečuje stresa. S tem se 

moramo zavestno spopasti in ves čas iskati most med znanjem in konkretnimi primeri tekom 

vsakdana. Dejstvo, ki ga moramo sprejeti kljub (večinoma) negativnim posledicam stresa, je, 

da je stres »neločljiv del naravne zgradbe življenja« (Spielberger, 1985, str. 4). Poleg tega pa 

je za normalni razvoj človeka potrebno uspešno obvladovanje vsakodnevnega stresa in 

bojazni (Spielberger, 1985), kar pa je iz dneva v dan tudi težje, ker sta tempo življenja in 

tehnološki razvoj vedno hitrejša, zahteve iz okolice pa vedno večje (Elkin, 2014). 

 

 

3 STRES 

3. 1 Opredelitev stresa 

 
Izraz stres izhaja iz latinščine iz 17. stoletja in pomeni napetost, pritisk ali silo, ki deluje na 

določeno površino (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). V 19. stoletju so začeli razmišljati o 

vplivih stresa na telesno in duševno zdravje, v prvih letih 20. stoletja pa je William Osler, 

britanski zdravnik, izenačil napetost in stres s težaškim delom in vznemirjenjem. Že takrat je 

domneval, da je tako stanje vzrok za razvoj srčnih obolenj (Spielberger, 1985). Težko je 

določiti enotno definicijo stresa, ker ga vsak posameznik doživlja drugače. Celo strokovnjaki, 

ki se s tem ukvarjajo že vrsto let, težko najdejo poenoteno definicijo (Elkin, 2014). Neka 

okoliščina, ki povzroča stres, lahko določenega posameznika otesnjuje ali pa ne, odvisno od 

razumevanja in zmožnosti soočanja s stresom. Pri določenih ljudeh torej stresna situacija 

povzroči bojazen, medtem ko je nekomu drugemu izziv ali nagrada (Spielberger, 1985).  

Pri stresu ne gre zgolj samo za zdravstveno stanje, ampak za »splet telesnih, duševnih in 

čustvenih občutij, ki so posledice pritiskov, zaskrbljenost in strahu« (Battison, 1999, str. 6). 

Nekateri so pri premagovanju stresa uspešni, se počutijo kot del dogajanja, veliko pa je tudi 

takšnih, ki se v situacijah počutijo nemočni, nezadovoljni, nesrečni in pasivni, v smislu, da ne 

morejo vplivati na situacije, zato ostajajo »žrtve življenja« (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, 

str. 6).  

Reakcija »boj ali beg« je telesni odziv na stres, na neko situacijo, ki se nam v tistem trenutku 

zazdi ogrožajoča, nevarna in težavna (Jariček Klanšček in Bajt, 2015, str. 9) oziroma jo tako 

doživljamo. Stresni odziv je zelo kompleksen proces, sestavljen iz kombinacij sprememb na 

različni mestih v telesu in s številnimi različnimi hormoni (Middleton, 2014). Reakcija »boj 

ali beg« deluje na celo telo, ker povzroči pospešeno bitje srca, dihanja, povišan krvni tlak, 

napetost v mišicah, mrzle dlani in stopala, občutek strahu, razdražen želodec ipd. Ko stresna 

situacija mine, pride do sprostitvene reakcije, pri kateri se vsi učinki prejšnje reakcije 

stabilizirajo in spremenijo v občutek ugodja. Pri soočanju z določeno stresno situacijo, ki je 

lahko vedno drugačna po intenzivnosti, trajanju in nadzoru, imajo velik vpliv tudi individualni 

dejavniki (npr. osebnostne značilnosti, pretekle izkušnje in socialne okoliščine). Ti vplivajo 

na uspešno ali neuspešno soočanje s stresnimi situacijami, ki pa lahko v najslabšem primeru 

vodijo v različne duševne motnje in težave (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

Kot smo že omenili, ni nujno, da je stres vedno negativen, kot je njegov prizvok v vsakdanji 

uporabi te besede. Pritiski v vsakdanjem življenju ne prinašajo vedno slabega stresa, pač pa 

nas lahko zadostna količina stresa dodatno motivira, omogoča večjo osredotočenost in 

poskrbi, da se bolj potrudimo. Če si zamislimo, da imamo jutri nastop pred publiko, nam 
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živčnost in vznemirjenje pomagata, da se aktivirajo vsi čuti in smo bolj osredotočeni na izziv. 

Spet je odvisno od posameznika, kako reagira v stresni situaciji in kako se s tem sooči (Elkin, 

204).  

 

3. 2  Pokazatelji stresa  

 
Zelo pomembno in že večkrat omenjeno dejstvo je, da stresne situacije vsak posameznik 

sprejema na drugačen način. Odzivi na stresne okoliščine temeljijo predvsem na razlagi in 

presoji posameznika (Spielberger, 1985), ki se razvijejo v nekaj minutah po stresni situaciji in 

lahko trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Znaki stresa se lahko kažejo na več načinov. Poznamo 

spremembe na telesnem (fiziološkem), čustvenem, vedenjskem in miselnem področju, ki se 

ponavadi pri posamezniku kažejo v kombinacijah in enem prevladujočem področju (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015).  

Telesne spremembe ob doživljanju stresa se kažejo kot pospešeno bitje srca, potne in/ali 

mrzle dlani ter stopala, prebavne motnje, glavobol, slabost, zakrčene mišice, nespečnost itd. 

Čustvene spremembe se kažejo kot potrtost, strah, jeza, pretirana občutljivost, žalost, 

pomanjkanje odločnosti itd. Iz tega področja čustev izhaja vedenje, ki se lahko kaže kot 

pomanjkanje volje, neorganiziranost, jokavost, živčnost, umik v samoto, nekomunikativnost, 

agresivnost itd.; kažejo se tudi negativne misli, kot so »Tega ne zmorem!«, »Slabo se 

počutim!«, »Preveč je vsega!«, »Vsi pritiskajo name!« ipd. (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, 

str. 20).  

Pred kratkim je slovenska raziskava pokazala (Jeriček Klanšček, Koprivnikar idr., 2015), da 

se pri 27,9 % slovenskih mladostnikov (11-, 13-, 15-letniki) pojavljata vsaj dva 

psihosomatska simptoma (glavobol, bolečine v želodcu, hrbtu, razdraženost, nespečnost ipd.) 

več kot enkrat tedensko. Ti simptomi naraščajo s starostjo in so pogostejši pri dekletih. Če se 

otrok ne zna soočati z ovirami in stresom, lahko ta začarani krog pripelje do kroničnega 

stresa, ki upočasni razvoj in rast otroka (Elkin, 2014).  

 

3. 3 Vpliv stresa na fizično in duševno zdravje 
 

Organizem človeka se lahko brez težav odziva in sooča s kratkotrajnim stresom, kar pa ne 

velja pri prisotnosti stresa skozi daljše obdobje. Kronični stres lahko močno škoduje 

človeškemu organizmu, vpliva na telesne funkcije, povezujejo pa ga tudi s številnimi 

boleznimi, sindromi, znaki in simptomi (Middleton, 2014).  

Ko pride do določenega dogodka, nam »razmerje med doživljanjem naših lastnih zahtev in 

zahtev okolja ter sposobnostjo reševanja« (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, str. 9) pove, ali nas 

bo stres spravil v pogon, nas motiviral, ali pa bo spopadanje s stresom škodljivo. Telo v tem 

primeru reagira z refleksom »boja ali bega« (prav tam), pri čemer simpatično živčevje 

pripravi telo na nevarnost. To povzroči hitrejše bitje srca, pospešeno dihanje, napetost mišic, 

povišan krvni tlak ipd., medtem pa parasimpatično živčevje poskrbi za umiritev drugih delov 

ali funkcij telesa, kot je npr. delovanje prebavnih organov, ker pri reakciji na nevarnost ali 

grožnjo v tistem trenutku nimajo ključne vloge. Na dolgi rok stres povzroči spremembe v 

razgrajevanju in izkoriščanju hrane. Kot posledica nenormalnega delovanja in neprimernega 

prehranjevanja, se lahko oseba začne rediti ali izgubljati tek, pojavijo se lahko tudi bolezni, 

kot je sladkorna bolezen tipa 2 (Middleton, 2014).  
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Stres vpliva tudi na duševno zdravje in počutje posameznika. Povezujejo ga s skoraj vsemi 

možnimi težavami z duševnim zdravjem. Zanj lahko rečemo, da je predhodna faza depresije 

in tesnobe ter pogost vzrok za skoraj vse psihične težave, npr. napade panike. Stres povzroči, 

da se posameznik odziva z mnogimi čustvi, predvsem z negativnimi, in se vrti v tem 

negativnem začaranem krogu, kar lahko velikokrat vodi v odklonska vedenja, kot so npr. 

zasvojenost z alkoholom, motnje hranjenja, samopoškodbe itd. (Middleton, 2014).  

Stres torej vpliva na vsak del telesa, telesni sistem in duševno zdravje, kar pomeni, da 

prevelik vsakodnevni stres in premalo sprostitve negativno vplivata na človeka. Stres ni nujno 

glavni vzrok zdravstvenih težav, lahko pa poslabša simptome drugih številnih motenj ali 

bolezni, zato ga velikokrat povezujemo, npr. z depresijo in tesnobo (Elkin, 2014). 

 

3. 4 Viri stresa ali stresorji 
 

Vir stresa (Spielberger, 1985) ali stresor je lahko »dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga 

posameznik doživi kot stresni element in zamaje njegovo ravnovesje, posledica pa je stresna 

reakcija« (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, str. 9).  

Stresne okoliščine so postale nekaj vsakdanjega, pa vendar se v vsaki fazi življenja pojavljajo 

nove situacije in izzivi, katerim se trudimo postaviti proti in se z njimi uspešno soočati. 

Dokazano je, da so določeni življenjski dogodki stresni in tako predstavljajo vzrok telesnih in 

duševnih obolenj (Spielberger, 1985).  

 Stres se lahko začne že pri nerojenem otroku, ki je v tesnem stiku z materjo, kar 

pomeni prenašanje učinkov stresa matere na otroka. Zavedati se moramo, da lahko 

tudi veseli in zaželeni dogodki prinašajo velik negativni stres (Spielberger, 1985).  

 

 Različne razvojne stopnje otroka izzovejo z raznimi ovirami pri učenju novih stvari. 

Otrok na primer začne govoriti med desetim in osemnajstim mesecem življenja. 

Njegovo prebijanje do tekočega govora je precej naporno in dolgotrajno, zato lahko ta 

proces otrok doživlja stresno. Če okolica nanj preveč pritiska, lahko to privede celo do 

jecljanja (Spielberger, 1985).   

 

 Šola je za otroke in mladostnike eden večjih virov stresa (Jeriček Klanšček in Bajt, 

2015), ker so otroci prvič zares ločeni od staršev. Vrtec ima pred tem vlogo vmesnega 

prilagajanja na šolo. Eden večjih prelomov v šoli je učenje branja predvsem pri tistih, 

ki se predhodno niso v tem urili in še nimajo usvojenih veščin. Večji viri stresa so 

lahko tudi menjava šol in prehodi iz osnovne v srednjo šolo, nato na univerzo, 

predvsem pa opravljanje mature in sprejemni izpiti ali pogoji za vpis (Spielberger, 

1985).  

 

 Izbira poklica in zaposlitve ter vsako delovno mesto vključujejo veliko možnih virov 

stresa (to potrjuje tudi raziskava v poglavju 3. 4. 1) (Spielberger, 1985). Prav tako pa 

na stres v določenem poklicu vplivata staranje in zakon. Zakon je lahko vse prej kot 

uspešen, zato pride do razveze partnerjev, ki je po Holmes-Rahejevi lestvici stresa 

označena za drugi najbolj stresen življenjski dogodek (Middleton, 2014, str. 35).  

 

 Stres je lahko prisoten zaradi okoliščin, v katerih živimo, kot je npr. hrup, tesne 

bivalne razmere, naravne nesreče, življenje v določeni družbi, vsakdanje stresne 

situacije itd. (Spielberger, 1985).  
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Lahko bi naštevali še več prelomnih in stresnih dogodkov, ampak kot je že bilo omenjeno, 

ljudje različno doživljamo stres. Nekomu bo določen dogodek zelo stresen, medtem ko 

drugemu ta ne bo omembe vreden. Na doživljanje stresa vpliva veliko dejavnikov, med 

drugim naša osebnost, cilji in način razmišljanja. Zelo pomembno pa je, da se s stresom 

soočimo čim prej, ne šele takrat, ko že skoraj dosežemo »krizno« mejo in zbolimo za 

duševnimi ali telesnimi težavami. Če se to zgodi, moramo poiskati vzroke oz. vire stresa ter se 

v prihodnosti pred njimi čim bolj zavarovati (Middleton, 2014, str. 35).  

 

3. 4. 1 Vpliv stresa odraslih na otroke 

 

Pogosto doživljanje stresa in težave pri soočanju z njim bistveno vplivajo na slabšanje tako 

telesnega in duševnega zdravstvenega stanja posameznika kot tudi njegove okolice in ljudi, s 

katerimi živi. V letu 2012 je 26 % vprašanih odraslih doživljalo stres pogosto ali vsak dan, 4 

% so imeli težave z obvladovanjem stresa, kombinacijo obojega pa je čutilo okrog 26 % 

odraslih. Glavni vzroki za to so bile obremenitve na delovnem mestu, težave v družini, slabi 

odnosi s sodelavci in osamljenost (Bajt in Jeriček Klanšček, 2014). Podatki za EU kažejo, da 

vsak četrti zaposleni trpi zaradi posledic prekomernega stresa na delovnem mestu, v Sloveniji 

pa kar       45,6 % zaposlenih meni, da njihovo delo ogroža zdravje (Elkin, 2014).  

Raziskave tudi kažejo (Middleton, 2014), da starši, ki živijo v stresu, neposredno negativno 

vplivajo na svoje otroke. Kar 91 % otrok (Elkin, 2014) prepozna in ve, kdaj so njihovi starši 

pod stresom, saj so takrat zaskrbljeni, kričijo, se pritožujejo in prepirajo. Zgolj 14 % otrok je 

povedalo, da jih stres staršev ne moti. V današnjem času je izrednega pomena, da otroke čim 

prej naučimo in vzgojimo v osebe, ki bodo odporne na stres oziroma se bodo uspešno 

spopadale z vsakdanjimi stresnimi situacijami. Težava nastane pri starših, ki se sami 

neuspešno borijo s stresom in jih tako ne vodijo v pravo smer (Middleton, 2014). Podobna 

težava lahko nastane tudi v šoli. Raziskave so pokazale (Slivar, 2009), da se kar slaba 

polovica učiteljev bori z močnim stresom. Stres učitelja se kaže prek slabe volje, 

razdražljivosti, nervoze, slabega počutja in vpliva na okolico in učence. Pogoj za pomoč 

učencem je, da se učitelj najprej sam sooči z lastnim stresom in strategijami lajšanja ali 

odpravljanja stresa, šele nato je sposoben pomagati učencem (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

Stres je torej »sodobna kuga, ki ji le malokdo uspe uiti« (Middleton, 2014, str. 8) in ni le stvar 

odraslih (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

 

 

4 STRES PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

 
»Obdobje otroštva in odraščanja je zaradi telesnih, duševnih in drugih sprememb že samo po 

sebi zahtevno in stresno« (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, str. 12), poleg tega pa okolica od 

otrok in mladostnikov neprestano nekaj pričakuje, zahteva in jim nalaga obveznosti. Ker se 

otroci in mladostniki znajdejo v novih (stresnih) situacijah, se najprej zgledujejo po starejših, 

torej starših, učiteljih in vrstnikih. Od njih se naučijo določenega načina razmišljanja, 

reagiranja, čustvovanja in komuniciranja, zato izbirajo enake načine soočanja s stresom 

(Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). Elkin (2014) primerja stres s prehladom, in sicer, če je kdo v 

družini pod stresom, napet, anksiozen, hitro postane razdražljiv in se čustveno zapre pred 
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ostalimi člani družine. To seveda na njih takoj vpliva in se s tem sproži cela vrsta negativnih 

reakcij. 

Večina otrok torej ve, kdaj so njihovi starši ali bližnji pod stresom in se zaradi tega navadno 

tudi sami znajdejo v stiski. Pri tistih, ki pa tega ne vedo, samo opazujejo žalostne in 

zaskrbljene starše ter negativna čustva prevzemajo nase. Poleg prizadetih čustev otroci čutijo 

tudi posledice stresa na telesni ravni. Elkin (2014) piše o obsežni študiji iz leta 2010, v kateri 

so ugotovili, da je kar tretjina telesnih simptomov pri otrocih povezanih s stresom. 38 % otrok 

je povedalo, da jih daje nespečnost, tretjina otrok je poročala, da so imeli v preteklem mesecu 

glavobole in skoraj tretjina ima želodčne težave. Dalj časa trajajoči ali kronični stres lahko 

tudi pri otroku povzroči hujše poškodbe v telesu in možganih, katerih se ne da več odstraniti, 

prav tako lahko zmanjša proizvodnjo rastnega hormona, kar povzroči upočasnitev razvojne 

rasti otroka (Elkin, 2014).  

Ena večjih prelomnic v otroških letih je prav zagotovo vstop v šolo in vse obveznosti, ki jih ta 

prinaša. V Veliki Britaniji je bila narejena študija (Middleton, 2014), v kateri so ugotavljali, 

kako prvi formalni preizkusi znanja (imenovani SATS) negativno in stresno vplivajo na 

sedemletne otroke. Učitelji so bili zaskrbljeni zaradi vidne tesnobe otrok, poleg tega pa je 

največja bojazen obremenjevanje »občutljivejših« otrok na stres in tistih, na katere pritiskajo 

starši in učitelji s svojimi (pre)visokimi zahtevami. Nekateri strokovnjaki v Veliki Britaniji 

menijo, da so otroci med odraščanjem v prevelikem stresu, zato pa v kasnejših letih pride do 

težav v čustvenem in duševnem zdravju, kot so motnje hranjenja, samopoškodbe, huda 

depresija, samomorilska nagnjenja ipd. (Middleton, 2014). Poleg šolskih obveznosti, najstniki 

navajajo še pritiske na področjih, kot so ljubezen, spolnost, uživanje drog in alkohola, 

družinski odnosi in razpad družine, zdravstvene težave ipd. (Middleton, 2014). Drugi 

stresorji, ki jih navajajo M. Z. Dernovšek idr. (2006, str. 14) so še »negativne misli in občutki 

o sebi, telesne spremembe med odraščanjem, težave s prijatelji ali vrstniki v šoli, nezdravo 

življenjsko okolje ali nevarna soseska, ločitev staršev, kronične bolezni ali resne težave v 

družini, smrt bližnjega, selitev ali menjava šole, sodelovanje pri številnih dejavnostih in 

previsoka pričakovanja, finančne težave v družini, nesprejemanje vrstnikov, prva 

zaljubljenost in nesoglasja z učitelji«. Raziskava v Sloveniji (Jeriček Klanšček, Koprivnikar 

idr., 2015) je pokazala, da je šola všeč manj kot tretjini (30,4 %) mladostnikov (11-, 13-, 15-

letniki), medtem ko jih je kar 46,7 % ocenilo, da so s šolo obremenjeni, pri čemer se je 

izkazalo, da so deklice bolj v skrbeh kot fantje. V obdobju 2002–2014 se je delež 

mladostnikov, ki imajo radi šolo, zelo znižal, prav tako pa se je v tem obdobju bistveno 

zmanjšala obremenjenost fantov pri delu za šolo.  

Na prehodu v adolescenco mladostniki spremenijo odnos do odraslih avtoritet, ker postanejo 

bolj neodvisni, posledično pa se morajo začeti samostojno soočati z dogodki, ki zahtevajo 

strategije spoprijemanja s stresom. V primeru, da mladostnik na to ni pripravljen, lahko 

neuspešno soočanje s stresom vodi v zlorabo drog (kajenje in pitje alkohola), prekomerno 

prehranjevanje ali hujšanje ipd. (Dernovšek idr., 2006). Slovenska raziskava (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015) je pokazala, da 36,3 % mladostnikov o sebi meni, da so nekoliko ali 

močno predebeli, pri čemer se delež narašča s starostjo in je pri dekletih pomembno višji kot 

pri fantih. Dejanski izračuni ITM (indeks telesne mase) pri istih mladostnikih so pokazali 17,7 

% nekoliko ali močno predebelih posameznikov. Podatki nam torej povedo, da je polovica 

mladostnikov napačnega mnenja in ima negativno mnenje o svoji podobi. Tudi podatki o 

uporabi drog, kot sta tobak in alkohol, niso tako zanemarljivi. Ista raziskava je leta 2015 

pokazala, da je 16,6 % 15-letnikov prvič kadilo pri 13 letih ali manj (več fantov kot deklet), 

medtem ko je v isti starosti (13 let in manj) prvič pilo alkoholno pijačo 39,5 %  vprašanih 15-

letnikov.  
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Poleg zlorabe drog in težav s prehranjevanjem, se lahko pojavijo še drugi simptomi ali znaki, 

kot so (Dernovšek idr., 2006, str. 15): 

- motnje vedenja,  

- izogibanje stresnemu dogodku,  

- regresivno vedenje (npr. zvijanje las, zibanje, sesanje prstov),  

- povečana odvisnost od odraslih,  

- razdražljivost,  

- slaba samopodoba,  

- učne težave (zmanjšana koncentracija, pozabljivost, neracionalnost, slabo presojanje, 

matematične napake, težave pri razmišljanju, okrnjena domišljija),  

- telesni znaki (bolečine v trebuhu, vročina, glavobol, vrtoglavica, driska) ipd. 

Čeprav smo na začetku tega poglavja omenili, da se otroci in mladostniki zgledujejo po 

starejših in po njih prevzemajo način razmišljanja in reagiranja ter soočanja s stresom (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015), se kljub temu odzivajo na stres nekoliko drugače kot odrasli, ker 

nimajo izkušenj s stresnimi situacijami in to povečuje njihovo občutljivost. Otroci tudi niso 

sposobni natančno oceniti, kateri dogodek je ogrožajoč in kateri ne. Nekatere dogodke lahko 

sprejemajo kot zelo stresne, čeprav objektivno niso, ko jih ocenjuje odrasla oseba, in obratno, 

ko je nek dogodek objektivno ogrožajoč, ga otrok sploh ne dojema stresno. Dojemanja in 

občutljivost za stres so odvisni od otrokove zrelostni, starosti in izkušenj (Dernovšek idr., 

2006).   

 

4. 1 Dejavniki stresa pri otrocih in mladostnikih 
 

H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str. 13) pišeta o možni delitvi dejavnikov stresa pri 

otrocih in mladostnikih, in sicer so to lahko: 

- »značilnosti otroka (npr. osebnostne značilnosti, perfekcionizem, pretirana občutljivost, 

introvertiranost), 

- razmere doma (npr. visoka pričakovanja staršev, slab odnos med staršema, premalo 

namenjene pozornosti starša, nezanimanje, neprimerno izražanje čustev) in 

- šola (npr. vrstniki, sošolci, učitelji, spraševanje, preverjanje in ocenjevanje znanja, nastopi).« 

 

4. 1. 1 Značilnost otroka 

 

Med posamezniki tako v skupini otrok kot odraslih neprestano prihaja do razlik. Nekdo 

dnevno opravlja številne obveznosti pa se nam zdi, da nikoli ni pod stresom, medtem ko se 

drugi sooča s stresom na vsakem koraku, kar ga še dodatno potre. Vzrok za nekatere razlike je 

osebnost, ki določa delovanje našega uma in »čeprav osebnost ne more spremeniti telesnih 

sprožilcev stresa, je vseeno nekakšen filter, skozi katerega naši možgani gledajo na svet« 

(Middleton, 2014, str. 89). Osebnostni dejavniki se pogosto prenašajo iz roda v rod in vplivajo 

na naše razmišljanje in doživljanje sveta okoli nas, vplivajo pa tudi na mišljenje o nas samih 

oz. na osebno identiteto (Middleton, 2014). Od 13. leta naprej se mladostnik sooča z 

identitetno krizo, ker ga razvoj pripelje do tega, da se začne spraševati o lastnem obstoju, kdo 

je in kaj želi postati (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  
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Na doživljanje stresa vplivajo otrokove osebnostne značilnosti, kot so temperament, značaj, 

intelektualne sposobnosti, socialne veščine, način razmišljanja ipd. (Jeriček Klanšček in Bajt, 

2015). Pri tem imajo lahko osebnostne ali druge značilnosti tako dobro kot slabo plat, odvisno 

od situacije in smeri gledanja. Kot primer ene izmed osebnostnih značilnosti z dvema platema 

je perfekcionizem, za katerega lahko rečemo, da je verjetno najpogosteje povezan s stresom. 

Nekateri strokovnjaki trdijo (Middleton, 2014), da bi morali perfekcionizem opredeliti kot 

bolezen, po drugi strani pa ta značilnost omogoča doseganje zelo visokih dosežkov. Druga 

osebnostna značilnost, ki lahko povzroča težave ali ne, je samopodoba, tj. kaj mislimo o sebi 

(Middleton, 2014). H. Smrtnik Vitulić (2011) omenja naslednjih pet faktorjev osebnosti: 

ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost. Ti faktorji se različno 

kažejo pri posameznikih, vendar otroci in večina mladostnikov za razliko od odraslih še v 

celoti ne razumejo, da se posameznik v določeni situaciji obnaša drugače kot v drugi.  

Nekatere vrste osebnosti se bolj nagibajo k težavam zaradi stresa, zato te delimo na dva tipa 

osebnosti (osebnostni tip A in B). V osebnostni tip A spadajo ljudje, ki si vsepovsod 

postavljajo cilje in so ob tem tekmovalni ter neučakani. Nenehno potrebujejo hvalo ali 

priznanje, sicer so hitro razočarani in posledično napadalni, prav tako tekom obveznosti 

kažejo svojo napetost in nemirnost (Battison, 1999). Ta tip tudi povezujejo s statistično višjim 

tveganjem za mnoge telesne posledice stresa, kot so npr. srčno-žilne bolezni (Middleton, 

2014). Na drugi strani najdemo ljudi osebnostnega tipa B, ki imajo prav tako postavljene cilje, 

so motivirani, vendar ob tem manj tekmovalni in pod stresom. Svoje delo opravljajo povsem 

mirno in sproščeno, čeprav so tudi sami zagnani (Battison, 1999).   

 

4. 1. 2 DRUŽINA (varovalni ali stresni dejavnik) 

 

Družina je eden najpomembnejših dejavnikov socializacije otroka (Jeriček Klanšček in Bajt, 

2015), ki mu nudi zaščito, varstvo, nego in vzgojo. V družinskem okolje se otrok naveže na 

svoje bližnje in se nauči vseh norm in vrednot, ki jih od njega pozneje pričakuje družba. Na 

rast in razvoj lahko družina vpliva pozitivno ali negativno, torej pospešuje razvoj z 

najboljšimi okoliščinami ali pa ga zavira z neugodnimi (Mielke, 1997). Občutek varnosti, 

samozaupanja in radovednosti vpliva na razvoj inteligence otroka (Gürtler, 1994). Otrok se 

mora v družinskem okolju naučiti, kaj je stres in kako se nanj odzivati ter z njim soočati. Če 

družina poskrbi, da se otrok sooči s pravo mero stresorjev, mu s tem pomaga, da si sam 

nabere lastne izkušnje in ga s tem ne obremenjuje premalo ali preveč. Če je otrok 

preobremenjen, postane izčrpan, brez volje, nezainteresiran ipd. Če pa se s stresom otrok 

(sploh) ne srečuje že od malih nog, doživi toliko večji stres v poznejših letih, ko mora postati 

samostojen, predvsem ob prehodu v odraslost (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

Starši so dolžni otroku nuditi potrebne pozitivne izkušnje za reševanje nalog, težav, 

prevzemanje odgovornosti in samostojnost. Najprej to naredijo s svojim zgledom, nasveti in 

podporo (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015), potem pa je vse odvisno od otrokovega 

individualnega zaznavanja dražljajev, reševanja in samostojnega delovanje. Ob tem se začne 

obojestransko vplivanje oziroma povratni proces med otrokom in starši, pri čemer upada vpliv 

staršev in se manjša razlika med ravnijo otrok in staršev (Mielke, 1997). Raziskava med 

slovenskimi najstniki (Jeriček Klanšček, Koprivnikar idr., 2015) je to tudi dokazala, saj 

število pogovorov mladostnikov z njihovimi starši s starostjo pada. Kljub temu pa je večina 

mladostnikov ocenila, da se lahko pogovarjajo z mamo (84,6 %) ali očetom (67,2 %) o 

težavah, ki jih težijo.  
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Najprej je otroka potrebno naučiti veščine spopadanja s stresnimi situacijami, nato pa sledi 

učenje sprostitve in koristno preživetega prostega časa (druženje, praznovanje, šport ipd.). Če 

ima otrok vse te omenjene dejavnike v družini, bo odrastel v samostojnega posameznika in 

živel uravnoteženo življenje. Težava se pojavi, če otrok ne živi v tako spodbudnih 

okoliščinah. V tem primeru je pomembno širše socialno okolje, ki mora poskrbeti za otroka v 

neugodnih družinskih razmerah (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

 

4. 1. 3 ŠOLA (varovalni ali stresni dejavnik) 

 

Tudi šola je lahko dejavnik, ki otroku predstavlja stres, lahko pa deluje kot varovalni 

dejavnik. Določeni dejavnik postane varovalni ali ogrožajoč šele v določenem kontekstu, 

glede na razumevanje, osebnostne značilnosti, socialno okolje, izkušnje ipd. Vodilo šole mora 

biti, da vsakemu otroku omogoči kar se da pozitivne izkušnje ter ga vodi pri načinu 

razmišljanja, mišljenja in doživljanja (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

Vstop v šolo je že sam po sebi stresen dogodek (Middleton, 2014), nato pa se tekom šolanja 

vrstijo stresne situacije, kot so ustna in pisna ocenjevanja znanja, nastopi, ponavljajoče se 

slabe ocene ali neuspehi, telesno ali duševno nasilje vrstnikov ter konfliktni odnosi z učitelji, 

nedoločena in spreminjajoča se pravila, merila in pogoji. Doživljanja teh situacij so vedno 

subjektivna (Bajt in Jeriček Klanšček, 2015). Pomemben vidik predstavljajo tudi medosebni 

odnosi z vrstniki in konflikti med prijatelji, ki so bistveni za otrokov socialni razvoj, ker mu 

omogočajo izmenjavo različnih perspektiv, ciljev in želja ter ne nazadanje uporabo in 

preizkušanje strategij za razrešitev spora in vzajemnega prilagajanja (Smrtnik Vitulić, 2011).  

H. Gürtler (1994, str. 65) trdi, da je »učenje v šoli brez stresa najboljša osnova za odpornost 

proti stresu v poznejšem življenju.« S tem hoče avtorica poudariti dejstvo, da učitelj ali starš z 

jezo in kričanjem ne bo dosegel pri otroku ničesar, razen strahu in tekom ponavljanja blokado 

mišljenja ob misli na učitelja in šolo. Vester (v Gürtler, 1994) je izvedel poskus v šolah, pri 

katerem so učitelji spraševali učence že utrjeno snov v različnih okoliščinah. Otroci so bili v 

eni skupini vprašani v prijetni, prijazni in sproščeni klimi, v drugi pa so bili deležni kričanja 

in ustrahovanja s strani učitelja. V sproščeni klimi so učenci v 91 % na vprašanja odgovorili 

pravilno, medtem ko je druga skupina odgovorila pravilno le na 50 % vprašanj. Šola je lahko 

torej varovalni dejavnik, če vzpostavlja sproščeno in spodbudno učno okolje, še posebej za 

tiste otroke, ki prihajajo iz neurejenih družinskih okolij. Otroku spodbudno in sproščeno 

šolsko okolje krepi »samozavest, samopodobo, samozaupanje,« odgovornost z raznolikimi 

šolskimi dejavnostmi, npr. »šolski uspehi, občutek obvladovanja stresnih situacij, dobri odnos 

z učiteljem, občutek kompetentnosti« ipd. (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, str. 16). 

Obvladovanja stresnih situacij se lahko človek nauči s treningom ob trdni samozavesti in 

zaupanju vase. Prav tako je edino zanesljivo sredstvo proti stresu v šoli odstranitev zunanjih 

dejavnikov, kot so (ponavadi) pritiski s strani staršev zaradi ocen (Gürtler, 1994).  

 

4. 2 Vpliv učitelja 

 
Otrok ima pred vstopom že nekoliko oblikovano mnenje o sebi, vendar lahko učitelj kot 

pomemben zgled pripomore k razvoju otrokove osebnosti in pozitivni predstavi o sebi. Prav 

tako lahko veliko prispeva k otrokovi učni uspešnosti, še posebej, če otrok nima spodbudnega 

domačega okolja. Pri slednjem je lahko uspešen le, če vsakega otroka obravnava individualno 

in od otroka pričakuje le toliko, kot je ta sposoben. Poskrbeti mora, da se vsi učenci čutijo 
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cenjene in ljubljene ter do neke mere uspešne. Preko krepitve vseh teh vrednot otrok pridobi 

samozaupanje, kar mu pomaga, da se uspešneje sooča z negativnimi napadi na njegovo 

samozavest. Otroci se morajo naučiti, da ne ugajamo vedno vsem enako in da nam včasih kaj 

ne gre, tako kot bi si želeli, zato se moramo s tem soočiti in živeti naprej (Weare in Gray, 

2010). H. Smrtnik Vitulić (2011) poudarja pomembnost spodbujanja medosebnih odnosov v 

razredu, kjer mora učitelj še posebej dajati poudarek na zavrnjene in izolirane otroke, ki 

pogosto izhajajo iz prikrajšanega okolja. »Nesporazumi, posmeh in nesprejetost med sošolci, 

ki so posledica pomanjkljivih vzorcev socialnega vedenja, pa se izrazijo v še bolj izrazitih 

težavah na področju medosebnih odnosov« (prav tam, str. 37). V poznejših letih lahko težave 

vodijo v učno neuspešnost, odklonsko vedenje, alkoholizem in depresijo (Durkin, 1995, v 

Smrtnik Vitulić, 2011). Poleg tega otroci raje sprejemajo ukrepe in navodila, ki so potrebni za 

boljše delo in uspešnost, če začutijo, da so del nečesa in da jih učitelji cenijo. Dosežki jih 

začnejo nato motivirati, da postanejo pri ocenjevanju lastnega dela bolj natančni in odprti 

(Weare in Gray, 2010).  

Svoja pričakovanja in povratne informacije učitelj pokaže otroku na neposreden (kretnje rok, 

govorica telesa) in posreden način (javno primerjanje učencev v razredu), s čimer lahko vodi 

otroka v pravo smer in ga spodbuja, lahko pa se tudi zgodi, da na otrokov razvoj 

samospoštovanja vpliva negativno (Weare in Gray, 2010). Pomembna so tudi pristna čustva 

in učiteljevo odzivanje na otrokova čustva, saj se lahko samo prek te izkušnje otrok nauči 

ravnati v situacijah in tudi sam doživljati in izražati primerna čustva (Smrtnik Vitulić, 2011).   

Pri vzgajanju in izobraževanju otrok je lahko učitelj uspešen s svojim kakovostnim delom, k 

čemur veliko prispeva tudi uspešno sodelovanje s starši (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). Na 

žalost pa imajo govorilne ure in roditeljski sestanki pogosto negativni prizvok, ker se učitelji 

počutijo izpostavljene pred starši, pred katerimi morajo zagovarjati svoje delo in uspehe. 

Bojazen pa se nahaja tako na strani učiteljev kot na strani staršev, ki ob vsakem prihodu v 

šolo pričakujejo negativne informacije o otroku. Moramo se zavedati, da imajo vsi 

pomanjkljivosti in prednosti ter da smo lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem močnejši 

(Gürtler, 1994). To poudarja tudi Bečaj (1990, v Smrtnik Vitulić, 2011, str. 31), ki piše o 

nerealnih idealih, kakšen naj bi bil »dober« učitelj, ki je sposoben vsega in je najboljši v 

vsem. Učitelj mora dopuščati in pokazati učencem tudi svoja negativna čustva, ker bo le tako 

lahko povedal, kaj res misli in kako se počuti in s tem povečal možnost uspešnega odzivanja v 

problemskih situacijah (Smrtnik Vitulić, 2011).  

Pomembno je, da učitelj pozitivno sprejema drugačnost in raznolikost učencev in vsem s 

spoštljivim odnosom omogoči enake možnosti za razvoj, ima z otroki pristen odnos, zna 

vzpostaviti stik s skupino učencev in daje pobude za dobre odnose ter ustvarja prijetno 

razredno klimo (prav tam).  

 

4. 2. 1 Zmanjševanje ali preprečevanje stresnih situacij v šoli 

 

Razredni učitelj je prisoten tekom celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa, zato otroke 

najbolj pozna. Ves čas je v stiku s skupino in posamezniki ter dinamiko odnosov med njimi, 

zato ima pri vodenju skupine in usmerjanju posameznikov zelo pomembno vlogo (Smrtnik 

Vitulić, 2011).  

Otroci in mladostniki dajejo prednost drugim stvarem kot odrasli, zato tudi čustva doživljajo 

drugače in imajo manjše sposobnosti za nadzorovanje in upravljanje z njimi. Pogosto čustvo, 

ki ga učitelj še posebej ne sme spregledati, je strah (anksioznost, zaskrbljenost, socialna 
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plašnost ipd.). Posamezniki v strahu potrebujejo nekoga, ki jim bo nudil podporo in zaščito, 

pa tudi žalost zahteva sočutje in pomoč, v tem primeru učitelja (prav tam).  

Učitelj lahko učence razbremeni in nauči določenih strategij med poukom, ki bodo ublažile ali 

preprečile doživljanje stresa. H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015) pišeta o strategijah 

učinkovitega učenja, krepitve otrokove pozitivne samopodobe, učinkovitega reševanja težav, 

načrtovanja svojega časa, pozitivnih misli in naravnanosti. K temu se pridružujejo tudi ideje v 

delu H. Jeriček Klanšček in J. Pucelj (2011), ki poudarjajo učiteljevo krepitev in spodbujanje 

otrokovih in mladostnikovih pozitivnih plati, mišljenja, sposobnosti, močnih točk; 

spodbujanje vprašanj in resno odgovarjanje nanje. Učence je potrebno spodbujati k pogovoru 

o težavah ali na splošno. Učitelj naj ponudi možnost individualnega pogovora in v primeru 

težav tudi pomoč drugih strokovnjakov, če je to potrebno. 

Pomembno je tudi, da učitelj poleg pogovora o raznih stresnih dogodkih in težavah, namenja 

nekaj ur izobraževanju in različnim treningom spoprijemanja s stresom in učenju novih 

veščin. Tudi ukvarjanje s športom ima poleg svojih pozitivnih učinkov pri sproščanju velik 

pomen (Dernovšek idr., 2006). H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015) pišeta o pojmu 

čuječnosti, načinu za lažje spoprijemanje s stresom. Biti čuječ pomeni, da se zavedamo 

svojega počutja, razpoloženja, misli, čustev, zaznav, predstav oziroma česarkoli, kar je 

trenutno prisotno v našem doživljanju. Seveda pa se pojavljajo razlike med čuječnostjo 

odraslih in otrok, ker prihaja do razlik v objektivnem opazovanju samega sebe in doživljanju 

dogodkov brez presojanja ter zavedanju svojih misli, občutkov in vedenja. Pomembno je, da 

učitelj najprej dela na sebi in svoji čuječnosti ter se nato trudi predati temeljno vodilo 

čuječnosti, to je »Biti tukaj in sedaj« (str. 45).   

Šola je že sama po sebi velika sprememba v otrokovem življenju in pomemben stresor 

(Jeriček Klanšček in Bajt, 2015), zato je v obdobju otroštva in adolescence pozitivno duševno 

zdravje še toliko bolj pomembno, ker je pomemben vir za učinkovito soočanje z vsemi izzivi 

in spremembami na telesni in duševni ravni (Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011). Znotraj 

vzgojno-izobraževalnega procesa so najbolj tipični stresni dogodki prvi šolski dan, ustna in 

pisna ocenjevanje in preverjanje znanja, ponavljanja slabih ocen in neuspehov, govorne vaje 

in nastopi, zavračanje med sošolci, konflikti med učiteljem in učencem ter med učenci itd. 

(Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

 

OTROKOV PRVI ŠOLSKI DAN 

Prvi dan šole je zelo pomemben za učence in tudi učitelje, saj gre predvsem za spoznavanje. 

V tem procesu so vsi subjektivni opazovalci, zato lahko pride hitro do napak pri presojanju 

ljudi, kot je npr. prvi vtis (ponavadi se oblikuje še preden dobimo o določeni osebi 

kakršnekoli informacije), napaka simpatije in antipatije, logična napaka (pojave razumemo za 

logično povezane, čeprav niso) in druge (Smrtnik Vitulić, 2011). Pomembno je, da učitelj že 

prvi dan vsem učencem in staršem posveti nekaj časa in nameni pozornost vsakemu posebej, 

prav tako mora takoj postaviti jasne meje, ki otrokom dajo občutek varnosti in gotovosti, sicer 

se znajdejo v negotovosti, kar dodatno povzroča stres (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).   

 

USTNA IN PISNA OCENJEVANJA ZNANJA 

V teh situacijah se ponavadi vsi otroci soočajo s stresom, sicer eni bolj, drugi manj. Za 

ublažitev učinkov stresa lahko učitelj vodi kratke dihalne vaje, pove kratko zgodbico ali šalo 

(Jeriček Klanšček in Bajt, 2015), izvede minuto za zdravje, igre vlog ali igro Postani igralec 

(Elkin, 2014), poslušanje zvokov iz narave (Dewhurst Maddock, 1999) itd. Pomembno je, da 
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učenci pridobijo čim več izkušenj in različnih strategij spoprijemanja s stresom na različnih 

ravneh delovanja (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

 

PONAVLJAJOČE SLABE OCENE ALI NEUSPEHI 

Pri uspešnosti je pomembno, da ima otrok pravo mero motivacije in veselja za učenje. Pri 

majhnih otrocih ni težave, saj se radi učijo, potrebno jih je le podpirati in voditi. Če otroku 

določena učna vsebina ali predmet dela težave, se starši ali učitelj nikakor ne smejo znašati 

nad otrokom, ker bo ta dobil še večji strah in odpor, ki ga že doživlja po ponavljajočih se 

neuspehih (Gürtler, 1994). Učitelj mora najprej poiskati vzroke za neuspešnost in predvsem 

krepiti otrokovo samopodobo (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). Če se otroci ne naučijo in 

oblikujejo dobre samopodobe v zgodnjih letih, se tudi pozneje ne lotevajo ničesar, ker niso 

prepričani vase in v svoje sposobnosti, da bi kaj dosegli. Učitelj mora otroka v tem primeru še 

toliko bolj spodbujati, večkrat pohvaliti in ga voditi do in skozi tista področja, pri katerih je 

uspešen. Po doseženem uspehu vsak dobi nekaj samozavesti in dodatne motivacije 

(Middleton, 2014). 

 

KONFLIKTI V RAZREDU 

Kljub temu da so konflikti bistveni za posameznikov socialni razvoj, včasih tudi to preseže 

svoje meje. Velikokrat se lahko zgodi, da določeni posamezniki ostajajo odrinjeni. Učitelj 

mora biti na to pozoren in spodbujati medsebojno sodelovanje in strpnost (Smrtnik Vitulić, 

2011). Učitelj mora biti uspešen kot vodja, in sicer mora vzpostaviti demokratične odnose, ki 

se kažejo v motivaciji otrok za sodelovanje, aktiviranju njihovih intelektualnih sposobnosti in 

vzbujanju komunikacije ter zaupanju (Brajša, 1995, v Virk Rode idr., 1998).  

Učitelj mora na eni strani težiti k medsebojnemu sodelovanju učencev in sodelovanju z 

učitelji, po drugi strani pa vsakemu učencu da vedeti, da ima vsak pravico do strinjanja ali 

nestrinjanja, aktivnosti ali pasivnosti. Učitelj lahko najde ravnotežje med tema vidikoma le, če 

je dovolj fleksibilen, pravičen in odprt. S skupnim sodelovanje lahko razred postane uspešna 

delovna skupina ali tim, katerega vodi učitelj, ki se poleg skupinskega dela osredotoča tudi na 

ohranjanje individualnosti posameznikov (Virk Rode, 1998).  

 

5 NAČINI SOOČANJA S STRESOM 

 
»Stres lahko obvladujemo s pravilnim razmerjem med napetostjo in sproščenostjo« (Battison, 

1999, str. 6), vendar moramo poznati vire stresa, razumeti delovanja lastnega telesa in 

prepoznati lastne odzive na stres, da se lahko zavestno sprostimo. Sproščanje je ena izmed  

najboljših poti za blaženje ali odpravljanje stresa (Battison, 1999), vendar je potreben čas in 

spreminjanje protistresnih veščin v vsakodnevne navade. Zavedati pa se moramo, da vsaka 

sprostilna tehnika ne odgovarja prav vsakemu posamezniku, zato je nujno potrebno vztrajati 

in spoznavati raznolike sprostilne tehnike in metode (Elkin, 2014). 

Prvi korak odpravljanja stresa temelji na zavedanju tega. Nato moramo opazovati, kdaj se 

pojavlja, in razčleniti okoliščine, ki ga povzročajo. Vprašati se moramo, ali je naša bojazen 

sploh primerljiva s fizičnimi in psihičnimi nevarnostmi, ki so jo povzročile. Ko se lotimo 

načinov odpravljanja stresa, poskušamo najti ustrezno pot, kako obvladati ali odpraviti 

stresorje (Spielberger, 1985).  
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Battison (1999) piše o štirih najpogostejših pristopih spopadanja s stresom: 

1. Spreminjanje razmer (npr. preselitev, ureditev boljše razsvetljave). 

2. Izboljšanje zmožnosti za obvladovanje stresa, pri čemer se učimo novih veščin 

(samopotrjevanje, odločnost, sprostitvene tehnike). 

3. Spreminjanje zaznavanja položaja (namesto groženj lahko ponekod vidimo izzive in ne 

jemljemo stresa vedno iz negativnega vidika). 

4. Spreminjanje vedenja, kar terja veliko časa (spreminjanje vsakdanjih navad, 

upočasnitev tempa življenja, več telovadbe, omejitev alkohola, prehrambene izboljšave 

itd.).  

 

 Pomembna je primerna prehrana, ki je lahko odločilna za odpravljanje stresa. 

Prednost moramo dajati živilom z veliko vitamini, nenasičenim maščobnim 

kislinam, antioksidantom in neprečiščenim ogljikovim hidratom. Za uvajanje 

sprememb je potreben čas (Battison, 1999). 

 

 Poskrbeti moramo za zadosten in dober spanec (Elkin, 2014). 

 

 Pri premagovanju stresa so ključne naslednje vrednote oz. viri moči: »dobri 

odnosi z bližnjimi, tesne družinske vezi, trdno zdravje, zaupanje vase, 

denarna neodvisnost, prijatelji, šport in konjički, starost, varno in ustvarjalno 

delo, nezasvojenost z drogami, kajenjem in alkoholom ipd.« (Battison, 1999, 

str. 38).  

 

 Sprosti nas lahko odmik v miren prostor, kot sta pisarna ali spalnica, odvisno 

od počutja posameznika (Battison, 1999). Ta prostor ne sme biti presvetel, 

hrupen, poln ljudi, tudi telefon in ostale naprave odstranimo, tako da nas 

vedno znova ne zmotijo (Middleton, 2014). 

 

 Včasih stres povzročajo dejavniki, ki izhajajo iz domačega okolja. To so 

lahko težavni odnosi z ljudmi, ki nas obdajajo, denarne in splošne težave ter 

težave, ki so značilne za dogajanje v našem domu in okrog njega. Če se npr. 

spopadamo s stresom zaradi hrupa, navlake, nereda, moramo odstraniti 

stresor in se preseliti ali to odpraviti oz. nekaj narediti v zvezi s tem. Battison 

(1999) ponuja nekaj možnosti za sproščenost v domu, in sicer lahko 

posežemo po metodi Feng šui in barvni terapiji. 

 

 Pomemben je prosti čas in druženje s prijatelji, ki lahko sodelujejo v istih 

procesih premagovanja stresa, npr. pri telovadbi (Elkin, 2014). Lahko pa so to 

samo strategije iskanja družbene podpore, osebe, katerim zaupamo, nas 

poslušajo ter nam ponudijo rešitev in podporo (Middleton, 2014).  

 

 Razviti moramo strategijo obvladovanja časa, pri čemer pazimo na 

ravnovesje med delom, domom in zabavo. Če tega ravnovesja ni, posameznik 

postane utrujen, razdražljiv, nezadovoljen ipd. Lahko si omislimo načrtovanje 

dnevnih seznamov, vendar le, če nam ta pomaga izboljšati organizacijske 

veščine, sicer predstavlja le še dodatno opravilo (Battison, 1999). 

 

 Če je oseba pasivna, mora to spremeniti v odločnost in končno svoje želje 

postaviti na prvo mesto, pred želje drugih. Posameznik se mora naučiti reči 
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»ne,« odpraviti nejasnosti, se pogajati in sprejemati kritike, pri tem pa seveda 

ostati miren (Battison, 1999).  

Poznamo tudi številne tehnike sproščanja, od katerih je spodaj naštetih le nekaj. Takšne 

pristope ali pa nekoliko prilagojene lahko uporabi tudi učitelj zase in za otroke v razredu ter s 

tem popestri pouk, ne glede na predmet.   

 Sproščanje celega telesa ali posameznih delov telesa (npr. sproščanje ramen, vratu in 

obraza) (Hambly, 1987). 

 Izdihavanje napetosti, različne vaje dihanja (stoje, leže), pri katerih smo pozorni na 

dogajanje in spremembe v telesu (Elkin, 2014). 

 Čuječe dihanje, čuječe spremljanje lastnega telesa in zunanje okolice, spremljanje 

svojih misli in čustev (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

 Telesne vaje, ki zahtevajo vztrajnost, moč in gibčnost (Battison, 1999). 

 Telesne aktivnosti (Elkin, 2014), ki služijo bolj kot zabava. 

 Vizualizacije (vodene, nevodene) (Battison, 1999), kjer lahko v veliki meri 

uporabljamo svojo domišljijo (Elkin, 2014).  

 Meditacija in meditativno dihanje (Elkin, 2014). 

 Joga, ki velja kot terapija za obvladovanje stresa, ker v telesnem, duševnem in 

duhovnem urjenju povezuje vse prvine telesa in uma. Lahko jo izvajamo individualno 

ali v skupini (Battison, 1999).  

 Joga smeha (smejalne vaje) (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015).  

 Doživljajsko poslušanje, npr. glasbe (Dewhurst Maddock, 1999) in igre vlog (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015). 

 Hipnoza, kjer lahko sami ustvarimo rahel trans, pri katerem se zavestno sprostimo 

(Elkin, 2014).  

 Različne masaže s pomočjo tehnologije ali brez nje (masaža za dlani, stopala, vrat in 

ramena ter obraz) (Elkin, 2014).  

 Sprostilne kopeli (peneča se voda, pomirjujoči vonji, sproščujoča glasba, izključen 

telefon, brez prisotnega hrupa) (Elkin, 2014).  

 Zvoki in glasba (Dewhurst Maddock, 1999).  

 Umetnost (Marinič, 2006), kot je literarna, likovna, gledališka, lutkovna, plesna, 

filmska (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom idr., 2015). 

 

 

5.  1 Pomoč z umetnostjo 
 

Pri nas in v tujini je znana sorazmerno mlada oblika pomoči, pomoč z umetnostjo, ki jo 

podpirajo tako izobraževalne kot zdravstvene ustanove ter vpliva na zdrave in bolne ljudi 

(Marinič, 2006). Koncept pomoči je torej zasnovan za zelo različne namene in cilje, npr. za 

promocijo zdravja, upravljanje stresa, lajšanje bolečin, izražanje občutkov, izboljšanje 

spomina, izražanja ipd. (American Music Therapy Association, 2014). Pomoč z umetnostjo je 

tudi zelo raznolika pri izvajanju, ker vključuje likovne, gibalno-plesne, dramske in glasbene 

dejavnosti ter poteka skozi procese doživljanja, izražanja in ustvarjanja (Marinič, 2006). Tudi 

v Sloveniji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je omogočen drugostopenjski magistrski 

študijski program – Pomoč z umetnostjo, katerega cilj »ni dovršena umetniška stvaritev. 

Pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika.« 

(Pedagoška fakulteta UL, 2015). 
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6 POMOČ Z GLASBO 

6. 1 Zdravilni učinki glasbe v zgodovini 

 
Glasba je »človekova potreba v vseh časih« in je prisotna »v vsaki kulturi« (Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, 2011, str. 4), prav tako je vsakemu blizu po naravi (Mori idr., 2003). O. 

Dewhurst Maddock (1999) piše o začetkih zdravljenja z zvokom in glasbo, ki segajo vse v 

prazgodovino in še dlje, prav tako pojmuje glasbo kot »vsesplošen, neomejen človeški jezik« 

(str. 8), ki med drugim vodi h globinskemu zdravljenju in duhovni izpopolnitvi. Stare kulture 

so sprejemale zemeljske zvoke kot odraz božanskih zakonov, ki so imeli moč zdravljenja, 

zmanjšanja bolečine in trpljenja. Tudi veliki skladatelji so v obdobju renesanse poznali 

povezavo zvoka z glasbo in zdravjem in tako je npr. G. Friedrich Händel hotel s svojo glasbo 

ljudi »izboljšati« in ne zabavati (Dewhurst Maddock, 1999, str. 12).  

V 19. stoletju so znanstveniki pričeli raziskovati fiziološke ali telesne učinke glasbe, in sicer 

so merili učinke zvoka na dihanje, srčni utrip, ožilje in krvni tlak. Osrednja misel raziskav je 

bila, da je osnova zdravljenja z glasbo resonanca. Ta se ne pojavlja samo pri inštrumentih, 

ampak tudi v človeškem telesu. Ko vanj vstopijo zvočni valovi, ti z enako frekvenco sprožijo 

tresljaje v telesnih celicah in povzročijo obnovitev in okrepitev zdravja organizma. »Vsak 

atom, celica, tkivo in organ neprestano oddaja frekvence na telesni, čustveni, duševni in 

duhovni ravni« (Dewhurst Maddock, 1999, str. 13). 

Še danes avtorji poudarjajo, da ima glasba svojo moč, ker »učenje z glasbo in skozi glasbo 

spodbuja razvoj kompetenc, ki so ključne za kakovostno in vseživljenjsko učenje« (Sicherl 

Kafol, 2015, str. 10). Te kompetence in pozitivni učinki se kažejo v razvoju »kritičnega 

mišljenja, ustvarjalnosti, dajanja pobud, reševanja problemov, sprejemanja odločitev, 

konstruktivnega obvladovanja čustev« ter delujejo preventivno pred pomanjkljivo 

komunikacijo, depresijo, slabim počutjem, agresivnostjo ipd. (prav tam). Glasba s svojo 

močjo vpliva tako na posameznike kot na združevanje in spodbujanje skupin ter celo 

skupnosti (Dewhurst Maddock, 1999).  

 

6. 2 Pomen in prisotnost glasbe v življenju 

 
Gordon (1998) poudarja, da ima otrok že ob rojstvu potencial glasbenih sposobnosti, ki so 

gensko pogojene. Kar 68 % ljudi ima povprečne glasbene sposobnosti, medtem ko ima 

približno 4 % ljudi zelo malo glasbenih sposobnosti (Gordon, 1998). Glasbeni razvoj otroka 

poleg genskih dispozicij pogojujejo tudi kakovostne spodbude v okolju (Mori idr., 2003), ki 

vplivajo na to, ali se pri otroku glasbene sposobnosti razvijajo ali zamirajo. Potrebno je  

poudariti, da »raven glasbene razvitosti kljub spodbudam iz okolja in procesom učenja ne 

more preseči zasnove glasbenih sposobnosti, ki jih ima otrok ob rojstvu« (Sicherl Kafol, 

2001, str. 85). Kot posledica različne kvalitete zvočnega okolja, se kažejo največje razlike v 

glasbenem razvoju otroka med tretjim in četrtim letom starosti (Moog, 1976, v Sicherl Kafol, 

2001), medtem ko glasbeni razvoj intenzivno poteka do devetega leta starosti, nato se 

stabilizira (Gordon, 1986).  

Otrok že v materinem trebuhu preko njenega dihanja, glasu, bitja srca, zvokov iz okolja ipd. 

(McPherson, 2006) zaznava glasbene elemente, kot so ritem, intonacija, melodija in druge 

(Mori idr., 2003), pri čemer gre za glasbene sposobnosti. Ob glasbenih izkušnjah, kot so 

poslušanje, glasbeno izvajanje in ustvarjanje, otrok razvija glasbene sposobnosti in spretnosti, 

na podlagi česa se razvija tudi glasbeno mišljenje. Na začetku osnovnošolskih let otroci 
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najprej razvijajo elementarne glasbene sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, nato 

pa sposobnosti višjega reda, kot sta harmonični posluh (Sicherl Kafol, 2001), ki je pomemben 

za večglasno petje, ter sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja. Sposobnosti višjega 

reda se razvijajo po desetem in enajstem letu starosti (Denac, 2002). Skozi leta se razvijajo 

tudi otrokove glasbene spretnosti, ki vključujejo učenje in nadgrajevanje izvajalske tehnike 

igranja na otroška ali druga glasbila in oblikovanje pevskega glasu (Sicherl Kafol, 2001). 

Raziskava M. Ajtnik (1998) je tudi pokazala pozitivno povezanost igranja inštrumenta 

oziroma uspešnega glasbenega razvoja z višjo inteligentnostjo. Tudi časovna obremenitev 

otroka z vajami igranja ali petja spodbuja večjo vztrajnost, zanesljivost, samozavest in 

kritično razmišljanje na vseh področjih življenja (Mori idr., 2003). Glasba torej vpliva na 

otrokov kognitivni razvoj, boljše uspehe pri šolskih predmetih (matematika, slovenski jezik, 

spoznavanje okolja), pri skupinskem delu ali v razredu pa na večjo strpnost, sodelovanje, 

odgovornost, koncentracijo in zmanjšanje nasilja (prav tam).  

Poleg glasbenega razvoja, glasba s svojim vsestranskim učinkom vpliva tudi na splošni razvoj 

(Denac, 2002). B. Sicherl Kafol (2015) navaja čustveno-motivacijsko in socialno (afektivno), 

telesno-gibalno (psihomotorično) in spoznavno (kognitivno) področje. Pozitivni vpliv 

glasbene umetnosti na vsa našteta področja otrokovih sposobnosti je potrdila tudi šestletna 

raziskava iz leta 1992 (Bastian, 1997, v Sicherl Kafol, 2001), v kateri so raziskovalci 

ugotavljali, kako intenzivna glasbena umetnost vpliva na splošni in individualni razvoj otroka.  

 

6. 2. 1 Vpliv socialnih dejavnikov na motivacijo in glasbeni razvoj otroka 

 

Za otrokov (glasbeni) razvoj so potrebni spodbudno okolje, lastne izkušnje in aktivnosti ter ne 

nazadnje dednost (Mori idr., 2003). Če ima otrok dobre dispozicije, se te brez aktivnosti 

oziroma spodbud okolja ne morejo razviti v sposobnosti (Mori idr., 2003). Tako kot smo 

omenjali zunanje dejavnike, ki vplivajo na doživljanje in soočanje s stresom (v poglavju 4. 1), 

to so družina, šola oziroma učitelj, vrstniki in širše okolje, vplivajo tudi pri glasbenem razvoju 

otroka z zunanjimi (ugodnimi) pogoji in motivacijo (Rotar Pance, 2006).  

Na začetku otrokovega življenja ima najpomembnejšo vlogo družina in družinska vzgoja, ki 

mora poskrbeti za čim bolj ustrezne razmere (v poglavju 4. 1. 2). Otroku mora zadostiti 

potrebe, npr. po varnosti in ljubezni ter s tem dajati otroku razloge za optimizem, 

samozaupanje in pogum. Tudi B. Borota idr. (2006) navajajo vrsto zgodnjega socialnega 

sporočanja med mamo in otrokom, ki ga otrok zelo hitro razume in se odziva z govorico 

telesa, neverbalno komunikacijo, kimanjem z glavo, nasmeškom itd. »Ugodna klima in 

varnost sta tista pogoja, v katerih bo otrok udejanjal tudi potrebi po lastnem uspehu in 

kompetentnosti, kar pozitivno vpliva na izgrajevanje otrokove samopodobe« (prav tam, str. 

13).  

V spodbudnem okolju otroka ni strah in je dovolj pogumen za tveganje in sprejemanje 

izzivov, kar velja tudi za glasbeno področje. Vsak dejavnik, ki »na novo vstopi v otrokovo 

okolje, pomeni zanj neke vrste preizkušnjo vzpostavljanja odnosov, ki se kot rezultat 

konkretizirajo npr.  v senzibilnost do zvočnih informacij ali v pozornost in radovednost do 

glasbenih dogodkov in inštrumentov. Stalnost vzpostavljanja teh odnosov preraste v navade, 

ki se čez čas prelevijo v potrebo po sprejemanju, izvajanju in glasbenem ustvarjanju« (Borota 

idr., 2006, str. 12). B. Sicherl Kafol (2001) navaja slovenske in tuje raziskave, ki potrjujejo 

pozitivno povezavo glasbenih vplivov iz družinskega okolja z razvojem glasbenih sposobnosti 

otroka ter njegovo splošno glasbeno kulturo. Če otrok ne prejema pozitivnih odzivov, se v 
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prvih letih počuti ogroženega in negotovega, kar posledično vpliva na strah, nesamozavest in 

tudi agresijo (Rotar Pance, 2006).  

Na motivacijo otroka v času šolanja zelo vpliva motivacijska naravnanost učiteljev do 

(glasbeno)pedagoškega dela. V. Zabukovec (1995) ugotavlja, da učitelj na razredno klimo in 

vedenje otrok deluje s svojo osebnostjo, kakovostnim navezovanjem stikov in odnosov ter s 

svojimi metodami dela. Poleg tega poskuša preprečiti učinke zunanjih negativnih dejavnikov, 

kot so družinska klima, socialno-ekonomski in socialno-kulturni status družine, če so ti pri 

otroku prisotni (Virk Rode idr., 1998). Pomembna naloga učitelja je tudi, da prepozna in 

upošteva različne potrebe učencev (Gordon, 1998) in teži k otrokovemu celostnemu razvoju, 

razvoju sposobnosti sodelovanja z vrstniki, kreativnosti, samostojnosti, interesu za učenje itd. 

(Mori idr., 2003). Učitelj torej sovpliva na otrokov osebnostni razvoj in njegov kvalitetno 

preživet prosti čas (Rotar Pance, 2006). Ena izmed nalog učitelja je, da skrbno spremlja, 

predvideva, načrtuje in opazuje otrokov razvoj ter napredek na glasbenem področju. Otroci se 

morajo počutiti kot aktivni in uspešni soustvarjalci glasbenih dejavnosti, ki v tem tudi uživajo. 

V višjih razredih se pri otrocih razvija tudi kritičnost do sebe in lastnih dosežkov, zato je 

naloga učitelja, da v tem času namenja še več pozornosti spodbudam, predvsem značajsko 

zadržanim otrokom (Borota, 2006). Tudi učitelj lahko napreduje in svoje didaktično znanje ter 

spretnosti ves čas nadgrajuje z raznimi izobraževanji in izpopolnjevanji, kar vpliva na rast 

osebnosti učitelja v etičnemu, razumskemu in čustvenemu vidiku. Posledično lahko vse te 

vidike prenaša in razvija tudi pri svojih učencih (Sicherl Kafol, 2001). Na žalost raziskave na 

glasbenem področju (Sicherl Kafol, 2015) kažejo, da učiteljem na slednjem primanjkuje 

motivacije, samozavesti in usposobljenosti, kar posledično vpliva na nepriljubljenost 

predmeta glasbene umetnosti.  

 

6. 2. 2 Opredelitev predmeta glasbena umetnost  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo4 (2011) glasbo opredeljuje kot obliko komunikacije, ki vpliva 

na otrokova občutja, misli in delovanje, zato učenci potrebujejo raznolike glasbene izkušnje, 

kot so izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. »Glasba v šoli dopolnjuje kulturno in 

socialno življenje ter sooblikuje zdravo zvočno okolje«, poleg tega pa vnaša »s svojo 

odprtostjo in zvočnim jezikom v šolsko delo sproščeno komunikacijo in spodbuja 

povezovanje različnih predmetnih področij. Spodbuja samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko 

občutljivost ipd.« (prav tam, str. 4).  

Načrtovanje glasbene umetnosti (v nadaljevanju GUM) mora temeljiti na celostnem, 

procesno-razvojnem in učno-ciljnem vidiku (Sicherl Kafol, 2015). Pri celostnem vidiku mora 

biti v ospredju celotni učni razvoj otroka, med katerega spadajo tudi celostno učno odzivanje, 

oblikovanje pozitivne sugestije in pozitivnega odnosa do učenja, oblikovanje sproščenega, 

igrivega in varnega okolja, spodbujanje otrokove domišljije in spontanosti. Izrednega pomena 

pa je tudi odstranjevanje in preprečevanje negativnih izkušenj (Kline, 1988). V prvem in 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora učitelj glasbeno umetnost načrtovati 

predvsem na podlagi ciljev in postopkov poučevanja,  sama vsebina pa je tokrat drugotnega 

pomena (Mori idr., 2003). 

Vsebina se nanaša na konkretne namene glasbenega poučevanja in učenje na glasbenih 

področjih (učno-ciljni vidik). Glasbeni cilji določajo, kako se bodo otroci pod vplivom 

                                                             
4 Gre za neskladje v poimenovanju predmeta, in sicer je bil ta preimenovani v glasbena umetnost (2011), učni 

načrt pa še vedno opredeljuje predmet glasbena vzgoja.  
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glasbene umetnosti spremenili ali napredovali v glasbenem znanju (Sicherl Kafol, 2015). 

Celostni vidik pa se povezuje s procesno-razvojnim vidikom, ki načrtuje spremembo v 

učenčevem razvoju v daljšem časovnem obdobju (Kroflič, 1992). 

Vsi cilji, tako operativni, ki so določeni v učni enoti, kot procesni skozi glasbene dejavnosti 

poslušanja, izvajanja in ustvarjanja, spodbujajo otrokov učni razvoj na afektivnem (AF), 

psihomotoričnem (PM) in kognitivnem (KOG) področju (Sicherl Kafol, 2015).  

 

 

Slika 2: Struktura procesnih ciljev na prevladujočih področjih razvoja (Sicherl Kafol, 2001, str. 55) 

 

Kljub zgornjemu prikazu (Slika 2), ki nakazuje uravnoteženost procesnih ciljev na treh 

različnih področjih, B. Sicherl Kafol (2015) v raziskavi ugotavlja, da učitelji v svojem 

načrtovanju ciljev dajejo največ poudarka psihomotoričnemu in najmanj afektivnemu razvoju 

otroka. Učitelji se namreč zavedajo dejavnostnega poučevanja in učenja, zato tudi zavestno 

načrtujejo neposredne glasbene izkušnje z dinamičnim potekom in telesno-gibalnimi 

dejavnostmi ter odzivi na glasbo. Težave se lahko pojavijo zaradi zapostavljenosti afektivnega 

razvoja oziroma čustveno-socialnih dejavnikov učenja, ker učitelj ne spodbuja učencev k 

pozitivnemu odnosu, vzbujanju radovednosti in interesa, med drugim tudi razvijanju čustvene 

inteligence, ki je pogoj za učenje in čustveno-socialno zrelost otrok.  

 

Afektivno (AF)
Razvijanje:

samozaupanja, pozornosti, 
sproščenega in pozitivnega 

odnosa do učenja, 
ponotranjanje vrednot, 

medsebojnih odnosov itd. 

Psihomotorično 
(PM)

Razvijanje:
gibalne sproščenosti in 

zavedanja telesa, 
orientacije v prostoru, 
gibalne spretnosti in 
koordinacije, gibalne 

komunikacije, gibalno 
estetske izraznosti in 

občutljivosti.

Kognitivno (KOG)
Razvijanje:

miselnih strategij, učne 
samostojnosti, 

problemskega in 
ustvarjalnega 

mišljenja, kritičnega 
vrednotenja itd. 
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6. 2. 3 Medpredmetno povezovanje predmetov z GUM 

 

Učni načrti so zapisani za vsak predmet posebej, zato je od posameznega učitelja odvisno, 

katere vsebine bo obravnaval medpredmetno in katere ne (Mori idr., 2003). S takim načinom 

dela so strokovnjaki hoteli preprečiti izoliranost vsakega predmetnega področja, ki ni 

smiselna (Sicherl Kafol, 2015), saj je določene učne cilje mogoče dosegati na različne načine 

(Mori idr., 2003). Glasbena umetnost se s cilji in vsebinami povezuje z drugimi predmetnimi 

področji, kar omogoča medpredmetno povezovanje v okviru celostnega vzgojno-

izobraževalnega procesa (Sicherl Kafol, 2001).  

Pri medpredmetnem povezovanju gre za celostni didaktični pristop, kjer se povezujejo znanje, 

vsebine in učne spretnosti oziroma vključuje »procese učenčevega celovitega spoznavanja 

učne stvarnosti s prenašanjem učnih spretnosti in znanj« (Sicherl Kafol, 2015, str. 52). S 

takim pristopom omogočimo, da učenci pridobivajo učne izkušnje iz različnih področij, ki se 

med seboj prepletajo, kar pa velja tudi za vsestransko življenjsko uporabo pridobljenega 

znanja (Mori idr., 2003). Pri medpredmetnem povezovanju gre za kompleksnejšo organizacijo 

in izvedbo (Mori idr., 2003), vendar so kljub temu rezultati raziskav (Sicherl Kafol, 2015) 

pokazali, da učitelji v precejšnji meri pogosto ali vsaj občasno uporabijo medpredmetni 

pristop oziroma povezovanje različnih predmetnih področij. Izsledki raziskave (prav tam) so 

pokazali, da se 74 % vprašanih učiteljev za medpredmetno povezovanje odloča predvsem na 

podlagi svoje  usposobljenosti, 85,7% učiteljev pa trdi, da je za to ključna motivacija učitelja. 

V isti raziskavi so učitelji navajali pomembna vidika medpredmetnega povezovanja, kot sta 

timsko delo in vpliv šolske klime na učitelja in njegovo delo.  

 
 

7 PODROČJA GLASBENIH DEJAVNOSTI 
 

»Področja oziroma glasbene dejavnosti strukturirajo cilje in vsebine vzgojno-izobraževalnega 

procesa in predstavljajo kompleksno vsebinsko členitev znotraj učnega načrta« (Denac, 2002, 

str. 51). Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) opredeljuje tri področja glasbenih dejavnosti, to 

so izvajanje, poslušanje in ustvarjanje. »Glasbene dejavnosti in vsebine pomenijo neposredne 

glasbene izkušnje, prebujajo doživetja ter razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti« 

(Oblak, 1999, str. 9).  

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa pri glasbeni umetnosti naj bi učitelj težil k 

uravnoteženi zastopanosti glasbenih dejavnosti, čeprav izkušnje v praksi kažejo drugače. 

Vzgojiteljice in učiteljice v 1. razredu dajejo večji poudarek petju pesmi in manj igranju, 

poslušanju in glasbenemu ustvarjanju (Denac, 2002).  
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Tabela 1: Pregled oblik in povezav glasbenih dejavnosti 

IZVAJANJE POSLUŠANJE USTVARJANJE 

 

PETJE PESMI 

- pesmi 

- melodične fraze (vzgoja 

melodičnega posluha) 

 

Ritmična izreka besedil. 

Vaje za pevsko dihanje in 

jasno izreko. 

 

IGRANJE GLASBIL 

- spremljave k pesmim 

- zvočne vsebine 

  

DOŽIVLJAJSKO 

POSLUŠANJE GLASBE 

- pesmi 

- skladbe za posamezne 

inštrumente 

- orkestralne skladbe 

 

Poslušanje v povezavi z: 

- ustvarjanjem 

- izvajanjem 

 

1. V GLASBI 

 

POUSTVARJANJE 

- doživeto izvajanje 

pesmi in drugih vsebin 

 

IZMIŠLJANJE 

- pevske vsebine 

- spremljave na 

glasbilih 

- zvočne vsebine 

 

 

2. OB GLASBI 

 

IZRAŽANJE GLASBENIH 

DOŽIVETIJ IN PREDSTAV 

- gibalno-plesno 

- likovno 

- besedno 

Vir: Oblak, 1999, str. 9 

 

7. 1 Glasbeno izvajanje  
 

»Glasbena dejavnost izvajanja vključuje petje, instrumentalno igro, ritmično izreko in gibalno 

izražanje ob glasbi. Je temeljna glasbena dejavnost, ki omogoča razvijanje elementarnih 

glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, ter glasbenih spretnosti, kot sta 

pevska in instrumentalna tehnika« (Sicherl Kafol, 2015, str. 9). Ob glasbenem izvajanju se 

prepletajo vsa področja otrokove osebnosti, to so afektivno, kognitivno in psihomotorično 

področje (Denac, 2002). Glasbeno izvajanje vpliva na človekovo osebnostno rast, boljše 

počutje in izražanje čustev (Newham, 1998), prav tako otroci ob izvajanju »razvijajo tonalno 

in ritmično zanesljivost, sposobnost estetskega in doživetega izvajanja ter ponotranjajo 

glasbene vrednote« (Sicherl Kafol, 2015, str. 9). 

 

7. 1. 1 Petje 

 

»Če želite v otroku spodbuditi muzikaličnost in ljubezen do glasbe, mu pojte [...]« (Mori idr., 

2003, str. 12). V predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju je ravno petje pesmi 

najpogostejša oblika muziciranja otrok (Denac, 2002), pri čemer se morata vzgojitelj in/ali 

učitelj zavedati ter upoštevati nekaj dejstev oziroma nalog, ki bodo posledično vplivale na 

otrokovo veselje do petja. Ena od nalog je ta, da mora učitelj/vzgojitelj doživeto in estetsko 
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interpretirati pesem, saj lahko samo na podlagi videnega in slišanega otrok to z veseljem 

ponovi (metoda imitacije) (Denac, 2002).  

Človeški glas ima poleg vloge v vsakdanjem sporazumevanju, petju in vzgojno-

izobraževalnem procesu predmeta glasbena umetnost še globlji pomen. Naš govor in petje 

sporočata naše mentalno, čustveno in telesno stanje, zato je pomembno, da poznamo 

delovanje in obvladovanje sproščanja glasu. Preprečita lahko negativna duševna in telesna 

stanja (Dewhurst Maddock, 1999).  

Za obvladanje lastnega glasu je izredno pomembno poslušanje. Naša izgovorjava pove zelo 

veliko o nas, zato lahko s pozornim poslušanjem odkrijemo tako pozitivne kot negativne  

značilnosti glasu. Če glas uporabljamo pravilno, z usklajenim dihanjem, se počutimo bolje, 

sicer lahko nastopi tudi bolezen, ki jo je potrebno čim prej odkriti in odpraviti (Dewhurst 

Maddock, 1999). 

V tabeli je predstavljenih nekaj značilnosti glasu, preko katerih lahko odkrijemo možne 

težave, tako duševne kot telesne (Dewhurst Maddock, 1999).  

 

Tabela 2: Povezanost značilnosti glasu z morebitnimi telesnimi ali duševnimi težavami 

ZNAČILNOSTI GLASU MOŽNE TEŽAVE 

Brez leska, upadanje višine med frazami in 

stavki, zožen ton brez višin in nižin. 

Telesna in duševna izčrpanost.  

Občasna izguba glasu. Šok, izguba ljubljene osebe, spolne travme, 

čustvena vklenjenost. 

Oviran ali »pridušen« glas. Izguba samopodobe, prisilno molčanje. 

Pretirano zavlečene končnice.  Pretirano ukvarjanje s preteklostjo, 

sanjarjenje ali občutek večvrednosti. 

Poudarjen, »pritisnjen« glas s hitrim, 

sunkovitim govorom, eksplozivni 

soglasniki, govorjenje s pretiranimi 

poudarki.  

Hiperaktivnost, svarilni znak za težave s 

krvnim obtokom.  

 

Vir: Dewhurst Maddock, 1999, str. 105 

 

Bolezen ali stisko (duševno ali telesno) lahko lajšamo in odpravljamo z vajami za sprostitev, 

pri katerih uporabljamo dihalne in pevske tehnike. Pri tem je pomembno, da ne 

preobremenjujemo glasu, ker lahko pride do poškodbe glasilk. Spodaj je naštetih nekaj 

primerov preprostih sprostilnih vaj glasu in dihalnih vaj (Dewhurst Maddock, 1999): 

- Sproščeno ležimo na hrbtu. Ležimo na podlagi ali si podložimo glavo z vzglavnikom, 

tako da nam je udobno. Poslušamo samo svoje telo in dihamo, tako da se ga 

zavedamo. Opazujemo tudi prsni koš, kako se dviga in spušča. 

 

- Ves čas se smehljamo, ob tem pa izmenoma močno stresamo dlani, roke, noge in 

stopala. Vmes si vzamemo nekaj sekund premora. Vajo smehljanja lahko izvajamo 

stoje, sede ali čepe.  
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- Petje, ki se izvaja v skupini, v tej vaji služi kot edina komunikacija. Lahko se 

preizkusimo tudi v različnih glasbenih stilih, npr. operi in se še ob tem nasmejimo, kar 

aktivneje sproži dihanje.  

 

-  Z govorno-pevsko vajo, vajo z mrmranjem, odkrivamo zvok v zračnih votlinah 

lastnega telesa. Prvi način je z zaprtimi usti, kjer gre za preprosto mrmranje »mmm«, 

kateremu lahko dodajamo samoglasnike »mmmaaaa, mmmeeee itd.«. Drugi način se 

izvaja kot »nnnn« v enakih kombinacijah samoglasnikov. Pri tretjem načinu pa 

tvorimo nosnike »ngngngn« (prav tam, str. 50). 

 

 

7. 1. 2 Instrumentalna igra   

 

Poleg otrokove notranje motiviranosti za glasbo, zunanji dejavniki bistveno vplivajo na 

otrokov nadaljnji razvoj igranja inštrumenta/-ov. Raziskave v Angliji (Cooke in Morris, 1996, 

v McPherson, 2006) so pokazale, da so bili 5- in 6-letni otroci najbolj navdušeni nad učenjem, 

medtem ko so bili zgolj 4 % 14-letnikov navdušeni nad začetnim učenjem igranja 

inštrumenta. Zelo pomembne so torej zgodnje zunanje spodbude, prav tako tudi notranja 

motiviranost posameznika, sicer lahko starši in učitelji s svojimi zahtevami preveč pritiskajo 

in s tem pri otroku povečujejo odpor do učenja in napredka (McPherson, 2006). Spodbujanje 

otrokove motiviranosti vpliva na boljše zaznavanje samega sebe, osebne interese in cilje 

(Eccles-Parsons, 1983, v McPherson, 2006).  

Z instrumentalno igro in aktivnostjo se otroci razvijajo na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. Otroci lahko igrajo na male inštrumente, kot so Orffovi, lastni ali 

improvizirani, ali na druge. Prvič moramo inštrument predstaviti tako, da si ga lahko otrok 

ogleda, sliši in nanj zaigra ter spozna poimenovanje (Denac, 2002). McPherson (2006) pravi, 

da naj začne otrok čim prej igrati inštrument, seveda glede na njegovo zmožnost, podporo 

staršev in primernost inštrumenta za določeno starost. V šoli ima vlogo načrtovanja, 

usmerjanja in omogočanja igranja inštrumentov učitelj. Najpomembnejši pogoji za uspešno 

igranje inštrumentov so namenjeni čas za to in vloženi trud ter vaja (McPherson, 2006). 

Usvojena tehnika igranja inštrumenta otroku čez čas omogoči skupinsko muziciranje (Denac, 

2002), poleg tega pa skupne dejavnosti vodijo v nova glasbena doživetja in prijateljstva, ki 

temeljijo na skupnem interesu in navdušenju (Dewhurst Maddock, 1999).  

Pomembno je tudi, da otrokom omogočimo ravnovesje med učenjem in razvijanjem tehnike 

igranja na inštrument ter svobodnim, sproščenim izražanjem oz. improviziranjem. O. 

Dewhurst Maddock (1999) nam ponuja ravno drug pogled na glasbene inštrumente. 

Osredotoča se predvsem na sproščeno glasbeno izvajanje, ki vpliva na naše duševno in 

telesno zdravje. V ospredju torej ni pravilna tehnika igranja inštrumenta, pač pa namen 

uporabe le-tega. Za sprostitev predlaga uporabo inštrumenta, ki je posamezniku blizu in 

pritegne njegovo pozornost. 
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7. 2 Poslušanje glasbe 
 

»Poslušanje je sestavni del različnih glasbenih dejavnosti« (Denac, 2002, str. 55), prav tako 

ob njem razvijamo zbranost, pozornost in vztrajnost (Ajtnik, 2001). »Cilj poslušanja glasbe je 

vzgojiti in izobraziti aktivnega poslušalca« (Ajtnik, 2001), vendar danes hitro naletimo na 

težavo pri poslušanju glasbe. Prihaja do zasičenosti z glasbo na vsakem koraku, kar vodi v 

pasivnost posameznika, saj v obilju vsega izgubi pomembne glasbene vrednote (Oblak, 1998, 

v Ajtnik, 2001). Pri tem pa igra pomembno vlogo tudi tišina, ki je lahko vir ugodja in ima 

zdravilno moč. Pogoj za zdravilno učinkovanje je, da pozorno prisluhnemo glasbi in se ji 

prepustimo (Dewhurst Maddock, 1999). Raziskava med 13- in 14-letniki v Veliki Britaniji 

(North itd., 2000, v MacDonald idr., 2002) je pokazala, da so motivirani za poslušanje glasbe 

iz več razlogov. Najpogostejši so bili, da glasba zapolni čustvene potrebe, jih sprosti in da 

lahko med poslušanjem glasbe izražajo svoja čustva.  

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) najdemo glasbene dejavnosti poslušanja, ki v 

ospredje postavljajo večinoma doživljajsko in doživljajsko-analitično metodo. »Učenci med 

vodenim učnim procesom razvijajo pozornost in občutljivost za zvočno okolje, glasbeni 

spomin, sposobnost estetskega doživljanja in vrednotenja glasbe ter sposobnost ustvarjalne 

komunikacije z glasbenim delom, kar se kaže v dosežkih glasbenega jezika« (Sicherl Kafol, 

2015, str. 9).  

Učitelj mora poskrbeti, da učencem ponudi raznolike in primerne poslušalske izkušnje glede 

na starostno stopnjo, predvsem pa mora poskrbeti za motivacijo otrok (Denac, 2002). Učni 

načrt za glasbeno vzgojo (2011) navaja pomembnost načrtovanja vseh faz poslušanja, to so 

začetna motivacija, večkratno poslušanje z ustrezno zbranimi slušnimi nalogami in povratna 

informacija, ki je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predvsem povezana z izražanjem 

doživetij. Če hočemo doseči, da bo otrok glasbo doživljal in razumel, je potreben dolgotrajni 

in dinamični proces (Sicherl Kafol, 2001). Doživljajsko poslušanje je ves čas povezano z 

ustvarjanjem in izvajanjem (Oblak, 1999). 

 

PRIMER VAJE ZA DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE (Dewhurst Maddock, 1999): 

 

- Udobno se namestimo in zapremo oči. Predvajamo izbrano delo, ki traja osem do 

deset minut. To najprej samo poslušamo in se prepustimo ter poskušamo vizualizirati 

zvoke.  

- Po krajšem premoru ponovno zavrtimo isto glasbeno delo, vendar ga tokrat 

poskušamo izraziti z gibi rok in nog. 

- Ob tretjem predvajanju, ko nam je glasbeno delo že poznano, gibanju dodamo še glas. 

To je lahko mrmranje, brundanje, petje ali izvajanje drugih glasov. 

 

Pri tej vaji za poslušanje je v ospredju predvsem iskanje vezi med lastnim glasom, gibi in 

glasbo. Pomembno je, da se osredotočamo in spoznavamo svoj notranji jaz, s katerim lahko 

celo odpravljamo ali lajšamo npr. učinke stresa ali drugih bolezni (Dewhurst Maddock, 1999).  
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7. 3 Glasbeno ustvarjanje 
 

Ustvarjalnost je splošna človeška sposobnost (Denac, 2002), ki se lahko ohranja in razvija v 

kvalitetnem učnem okolju s pozitivnimi odzivi (Sicherl Kafol, 2015). Pri umetniški 

ustvarjalnosti mislimo na posameznika, ki ima visoko motivacijo in sposobnost divergentnega 

mišljenja, pri otroški ustvarjalnosti pa otrok ustvarja ob igri in učenju. »Z razvojem glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj se povečujejo zmožnosti za glasbeno ustvarjalnost« (Denac, 

2002, str. 58). Različne glasbene dejavnosti omogočajo razvijanje ustvarjalnih potencialov 

(Denac, 2002), skozi ustvarjalno učenje pa otroci razvijajo tudi glasbeno mišljenje (Sicherl 

Kafol, 2015).   

Ustvarjalni dosežki so lahko »pevske in inštrumentalne izmišljarije, poustvarjalne 

interpretacije pevskih in inštrumentalnih vsebin ter likovno, besedno in gibalno izražanje 

glasbenih doživetij in zaznav« (Sicherl Kafol, 2015). McPherson (2006) opozarja, da glasbena 

ustvarjalnost ni samo individualna stvar, pač pa na otrokovo življenje vplivajo tudi vrstniki, 

učitelji, starši in širši socialno-kulturni vplivi. Težko rečemo, da je posameznikova 

ustvarjalnost popolnoma neodvisna od okolice, ker ta nenehno vpliva na nas, poleg tega pa se 

ustvarjalnost kaže kot posledica posameznikovega razvoja in učenja.  

Ustvarjanje v šoli, predvsem v nižjih razredih, je nujen vidik, ker otroci skozi dejavnosti 

ustvarjanja čutijo občutek zadovoljstva in čez čas razvijejo kritičen odnos do lastnega 

glasbenega dela. Prav tako učitelj dobiva povratno informacijo o doživljanju in razumevanju 

določenega glasbenega dela (Denac, 2002).  

 

 

8 OBLIKE POMOČI Z GLASBO 
 

Raziskave (Sicherl Kafol, 2015) kažejo, da glasbena umetnost vpliva na posameznikov 

glasbeni razvoj in spodbuja napredovanje na celostnem področju razvoja. Glasba tudi deluje 

»kot uspešno preventivno in kurativno sredstvo pri odpravljanju stresnega stanja, medsebojnih 

konfliktov, različnih nervoz in podobno« (Sicherl Kafol, 2001, str. 66), zato je otroke 

potrebno že od majhnega navajati na soočanje s stresom in načini sproščanja. Sproščujoče 

glasbene dejavnosti lahko preprečijo občutek strahu, stresa, tesnobe in negativnih misli, 

vendar mora posameznik dobiti čim več izkušenj z različnimi glasbenimi dejavnostmi, da 

lahko oceni, pri katerih se počuti najbolj udobno in sproščeno (Unkefer, 1990).  

Frans Schalkwijk (1994), nizozemski strokovnjak, opredeljuje tri oblike pomoči z glasbo, ki 

se med seboj razlikujejo po namenu. Te oblike so glasbene dejavnosti, specialne glasbene 

dejavnosti in glasbena terapija. 
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8. 1 Glasbene dejavnosti 

 
Pri tej obliki pomoči z glasbo gre predvsem za različne načine skupinskega ustvarjanja, kot je 

petje v zboru, igranje v orkestru ipd. Glavni namen glasbenih dejavnosti je končni rezultat, ni 

pa toliko pomembno, kako se posameznik v tem znajde in kako se počuti (Schalkwijk, 1994). 

Skupinsko sodelovanje lahko posamezniku prinese občutek zadovoljstva, samozaupanje, 

disciplino in red ter prilagajanje. Tudi učitelj lahko v šoli vpliva na učence z vključevanjem 

raznolikih glasbenih dejavnosti v vzgojno-izobraževalni proces (Kuzma, 2006). 

 

8. 2 Specialne glasbene dejavnosti 

 
To obliko pomoči z glasbo je možno izvajati tako individualno kot skupinsko. V osredju je 

učenje skozi glasbo, in sicer gre za razvijanje in spodbujanje glasbenih sposobnosti in 

spretnosti pri posamezniku. S specialnimi glasbenimi dejavnostmi lahko ustvarimo prijetno in 

spodbudno vzdušje in jih povežemo z manj glasbenimi vsebinami, kot so na primer urjenje 

poštevanke, zbranosti pa tudi sprostilnimi tehnikami. M. Kuzma (2006) je otroku pomagala 

usvojiti poštevanko na zanimiv način tako, da je za poštevanko vsakega števila napisala 

pesem in jo uglasbila ter dodala ples. »Otroci se ob poslušanju glasbe, petju pesmic, 

improvizaciji z glasbili in dramatizaciji učijo opazovati sebe in druge, pravil ustreznega 

obnašanja, komunikacijskih spretnosti, sprostitvenih tehnik idr.« (Kuzma, 2006, str. 69).  

 

8. 3 Glasbena terapija 

 
Glasbena terapija je znana kot učinkovit in primeren pristop za otroke oziroma vse ljudi, ki se 

soočajo z duševnimi, socialnimi in čustvenimi težavami (McPherson, 2006). V glasbeni 

terapiji je v ospredju terapevtski proces, ki ponavadi poteka individualno, med glasbenim 

terapevtom in klientom. Namen glasbene terapije ni glasbeni rezultat, pač pa trdno 

vzpostavljen odnos med klientom in terapevtom ter odpravljanje ali zmanjševanje klientovih 

psihičnih težav, konfliktov ali motenj (Kuzma, 2006). 

M. Pavlicevic (2000), glasbena terapevtka, piše o svojih večletnih pozitivnih izkušnjah 

glasbene terapije, ki poteka večinoma neverbalno, saj je naše telo sposobno z izraznostjo 

prikazati naše trenutno mišljenje in čustva. Terapevt ob tem zbira informacije, ki jih na koncu 

tudi ubesedi in preda klientu ali skrbnikom na razumljiv način (Zupančič Grašič, 2014). Pri 

glasbeni terapiji ni nujno, da klient obvlada glasbeno znanje ali igranje inštrumenta. 

Pomembno je, da je vsaj dober poslušalec, kar je zadostno, da se lahko pridruži glasbenemu 

ustvarjanju in izražanju samega sebe. Glasbeni terapevt in klient krepita medsebojni odnos 

ravno z glasbenim ustvarjanjem, kjer se odzivata drug na drugega (Palicevic, 2000), prav tako 

se med procesom glasbenega ustvarjanja izrazijo klientove psihične težave (Kuzma, 2006). 

Glasbenega terapevta ne zanima le, kakšno je mišljenje in duševno stanje posameznika, pač 

pa tudi, kakšni so učinki glasbenega procesa. Delo glasbenega terapevta temelji na njegovih 

izkušnjah v praksi in veljavnosti predpostavke, da glasbeni dražljaji vplivajo in povezujejo 

misli, čustva in vedenje, kar tudi vodi h glavnemu cilju, to je sprememba vedenja skozi 

glasbeno terapijo (Unkefer, 1990).  
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V Sloveniji sta znani glasbeni terapevtki Špela Loti Knoll in Claudia Knoll, ustanoviteljici 

Inštituta Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo, na katerem izvajata tudi triletni študij 

glasbene terapije (Zupančič Grašič, 2014).  

Delovne metode glasbene terapije se razlikujejo od delovnih metod specialnih glasbenih 

dejavnosti ali glasbenih dejavnosti, vendar pa je lahko glasbena terapija vključena v druge 

dejavnosti, še posebej v individualne specialne glasbene dejavnosti (Schalkwijk, 1994). 

 

 

9 POMOČ Z GLASBO MED POUKOM IN VPLIV UČITELJA  

 
Učitelj v šoli pripomore in teži k otrokovemu celostnemu razvoju, sodelovanju z vrstniki, 

njegovi samostojnosti ipd. (Mori idr., 2003), poleg tega pa so pogoj za ugodno razredno klimo 

nekatere učiteljeve lastnosti, kot so toplina, poznavanje in upoštevanje potreb učencev in 

sprejemanje individualnosti vsakega, odprtost za probleme, odkritost in empatija (Rotar 

Pance, 2006). Zavedati se moramo tudi individualnih razlik med učitelji, ki se razlikujejo po 

motivaciji in usposobljenosti glasbenega znanja, sposobnosti in spretnosti, kar v veliki meri 

vpliva na učence. Glasbene aktivnosti (izven pouka glasbene umetnosti) niso pomembne 

samo iz vidika glasbenega razvoja učencev, ampak dajejo možnost širšega estetskega razvoja, 

izoblikovanja vrednostnega sistema in sovplivanja na učenčev osebnostni razvoj (Rotar 

Pance, 2006).  

Glasba oziroma »umetnost je del našega življenja in nas spremlja v vseh življenjskih 

obdobjih« (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom idr., 2015, str. 5). Učitelji lahko tako glasbene 

aktivnosti kot vse ostale umetniške vsebine uporabijo kot »koristen pripomoček za pogovore 

o različnih življenjskih in zdravstvenih vsebinah, in lahko pomagajo otroku in mladostniku pri 

psihosocialnem in kognitivnem razvoju« (prav tam). Po drugi strani pa lahko sama glasba 

služi kot edina komunikacija, tako kot je to opredelil Schalkwijk v oblikah pomoči z glasbo (v 

poglavju 8).  

Glasbeni dražljaji pri posamezniku spodbujajo pozitivne čustvene izkušnje, kar vodi v 

občutek zadovoljstva, učinkovitejšo pozornost, motivacijo in okrepitev (Unkefer, 1990). Prav 

tako lahko glasba blagodejno učinkuje na telo človeka, ki je v stresu, saj poslušanje glasbe 

znižuje krvni tlak, upočasni srčni utrip in dihanje (Elkin, 2014).  

Učitelj in učenci se v šoli vsakodnevno srečujejo tako z glasbenimi aktivnostmi kot s 

stresnimi situacijami na različnih področjih, zato lahko učitelj to dvoje združi. Naloga učitelja 

je, da sam razume pomen glasbe za zdravje in to poskuša prenesti na otroke, hkrati pa 

omogoči izvajanje tovrstnih glasbenih dejavnosti, ki služijo kot način sprostitve, brez 

poudarka na kvaliteti izvajanja, kot to opredeljuje Schalkwijk (1994) s svojimi oblikami 

pomoči z glasbo. 

Ena izmed možnosti vključevanja pomoči z glasbo je lahko povezava z medpredmetnim 

povezovanjem, druga pa neodvisno vključevanje kratkih glasbenih aktivnosti med poukom, 

ne glede na predmet. Slednja možnost lahko služi kot neposredna glasbena sprostitev pred 

stresno situacijo, npr. pred pisanjem ocenjevanja znanja, govornim nastopom ipd. Te oblike 

sprostitve smo se tudi sami lotili v raziskavi, katere podatki so predstavljeni v naslednjih 

poglavjih. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

10 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Stres je v zadnjem času eden večjih problemov na področju duševnega zdravja, ker 

predstavlja vzrok za nastanek fizičnih in duševnih bolezni ali poslabšanje simptomov že 

obstoječih zdravstvenih težav. Prisoten je tako pri odraslih kot pri otrocih in mladostnikih, 

zato je potrebno zgodnje učenje strategij spopadanja s stresom (Elkin, 2014). V zgodnjih letih 

na otroka vpliva družina, ob vstopu v šolo pa to nalogo prevzame tudi učitelj. Pomembno je 

krepiti pozitivno duševno zdravje, ker otroku omogoča, da se nauči uspešnega soočanja in 

spopadanja s težavami, reševanja konfliktov ipd. Uspešno učenje in zgodnje izkušnje otroku 

pomagajo predvsem v prehodu v odraslost, kjer so stresne situacije pogostejše (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015). Obstaja (zelo) veliko načinov soočanja s stresom, eden izmed njih je 

pomoč z glasbo (Marinič, 2006). Sproščujoče glasbene dejavnosti lahko preprečijo občutek 

strahu, stresa, tesnobe in negativnih misli, vendar mora posameznik dobiti čim več izkušenj z 

različnimi glasbenimi dejavnostmi, da lahko oceni, pri katerih se počuti najbolj udobno in 

sproščeno (Unkefer, 1990).  

Navedena problematika izpostavlja potrebo po zavedanju prisotnosti stresa v vsakdanu in 

možnostih odpravljanja le-tega v vzgojno-izobraževalnem procesu s pomočjo glasbe in 

pozneje v življenju. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko stresa doživljajo petošolci pri 

različnih predmetih in etapah pouka (predvsem pred ocenjevanjem znanja) ter kako so 

glasbene dejavnosti povezane z doživljanjem stresnih situacij. 

Z raziskavo o povezavi glasbenih dejavnosti z zmanjševanjem in odpravljanjem stresa pri 

petošolcih smo želeli prispevati k novim spoznanjem o doživljanju in spopadanju petošolcev s 

stresom pred šolskimi stresnimi obveznostmi (npr. ocenjevanji znanja) pri  šolskem predmetu. 

Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti na zavedanje in odpravljanje stresa pri učitelju, kar je 

pogoj za uspešno sodelovanje in spodbujanje pozitivnega duševnega zdravja pri učencih.  

 

10.  1 Cilji raziskave 
 

V raziskavi smo želeli preveriti naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Pri katerih šolskih predmetih so petošolci najbolj pod stresom? 

RV2: V katerih etapah pouka učenci doživljajo največ stresa? 

RV3: Kakšna je povezava glasbenih dejavnosti in počutja petošolcev pred stresnimi 

situacijami? 

RV4: Katere glasbene dejavnosti med poukom na učence vplivajo najbolj sproščujoče in se 

ob njih dobro počutijo? 
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10.  2 Raziskovalne hipoteze 

 
Zastavili smo si naslednje osnovne hipoteze:  

H1: Petošolci doživljajo največ stresnih situacij pri šolskih predmetih, kot so slovenski jezik, 

matematika in družba. 

H2: Petošolci doživljajo največ stresa pred pisnim in ustnim ocenjevanjem znanja. 

H3: Glasbene dejavnosti pred stresno situacijo petošolce sprostijo in razbremenijo.  

H4: Petošolcem so najbolj všeč glasbene dejavnosti, pri katerih ustvarjajo in igrajo na 

inštrumente.  

 

 

11 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Raziskava je potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Za raziskavo smo uporabili 

deskriptivno oz. opisno in kavzalno neeksperimentalno raziskovalno metodo. Podatke smo 

zbirali s pomočjo treh različnih vprašalnikov.  

V raziskavi smo uporabili znanstvenoraziskovalne metode, prav tako pa svoje znanje, ki smo 

ga pridobili tekom večletnega študijskega procesa, predvsem pri predmetu glasbene didaktike 

in v sklopu prakse na osnovnih šolah.  

 

11.  1 Opis vzorca  
 

V raziskavo je bilo vključenih 20 učencev 5. razreda, 14 deklet in 6 fantov, starih deset in 

enajst let. Raziskava je potekala od aprila 2016 do junija 2016. Način vzorčenja je bil 

neslučajnostni priložnostni. Šola, na kateri je bila raziskava izvedena, je mestna. 

 

11.  2 Merski instrumenti 
 

V skladu z nameni kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo izdelali tri instrumente za 

zbiranje podatkov, anketne vprašalnike.  

Prvi anketni vprašalnik (Priloga 1) je sestavljen iz uvodnega dela, kjer je napisan namen 

anketiranja in izvajanja raziskave. Nato sledi sklop navedenih šolskih predmetov, kjer 

anketiranec navaja njemu najbolj stresne situacije, ki se nanašajo na šolske obveznosti med 

poukom (npr. pisno ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu).  

Drugi anketni vprašalnik (Priloga 2) je sestavljen iz zaprtega tipa vprašanja, kjer anketiranec 

v     4-stopenjski lestvici določi, koliko stresa čuti npr. pred pisnim ocenjevanjem znanja pri 

predmetu slovenski jezik (nič, malo, veliko, zelo veliko stresa). Nato sledi odprti tip 

vprašanja, kjer anketiranec navede svoja občutja pred stresno situacijo.  

Tretji anketni vprašalnik (Priloga 3) je po strukturi in vsebini vprašanj enak drugemu 

anketnemu vprašalniku. Dodano je le tretje vprašanje, kjer mora anketiranec oceniti izvedeno 
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glasbeno dejavnost s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico (1 – niti malo mi ni bila všeč, 2 – ni 

mi bila všeč, 3 – težko se odločim, 4 – bila mi je všeč, 5 – bila mi je zelo všeč).  

 

11.  3 Postopek zbiranja in proces dela 
 

Raziskava je potekala od aprila 2016 do junija 2016. Pouk je potekal normalno, hkrati pa smo 

se s sodelujočim razrednim učiteljem sproti dogovarjali, kdaj bodo izvajane kratke dejavnosti 

(anketni vprašalniki in glasbene dejavnosti) za raziskavo.  

S prvim anketnim vprašalnikom (Priloga 1) smo dobili vpogled, kakšno je stanje stresa pri 

različnih šolskih predmetih in v katerih situacijah ali etapah pouka ga petošolci doživljajo. 

Glede na pridobljene odgovore smo nato načrtovali izvedbo raznolikih glasbenih dejavnosti 

med poukom (pri različnih predmetih), ki naj bi pripomogle k sproščanju in boljšemu počutju 

petošolcev. Pred pričetkom izvajanja glasbenih dejavnosti smo petošolcem tudi predstavili 

namen teh in poudarjali pomen sprostitve in razbremenitve ter glasbe kot ene od možnosti 

sproščanja. Predvsem smo se osredotočili na izvajanje glasbenih dejavnosti pred stresnimi 

situacijami, kot so pisna in ustna ocenjevanja znanja ter predstavitve pred razredom. Razredni 

učitelj nas je sproti obveščal o terminih teh obveznosti. 

Pred vsako izvedeno glasbeno dejavnostjo so učenci rešili drugi anketni vprašalnik (Priloga 

2), nato je sledila kratka sprostilna glasbena dejavnost (Tabela 3) in po njej reševanje tretjega 

anketnega vprašalnika (Priloga 3). Po vseh (teh) dejavnostih za raziskavo je sledila stresna 

situacija (pisno ocenjevanje znanja ali predstavitve).  

 

Tabela 3: Opis glasbenih dejavnosti pred stresnimi situacijami med poukom 

GLASBENA 

DEJAVNOST 

STRESNA 

SITUACIJA 

OPIS GLASBENE DEJAVNOSTI 

 

1. glasbena dejavnost  

Spoznavna glasbena 

igra5 

 

Pisno ocenjevanje 

znanja (slovenski 

jezik) 

 

Učenci sedijo v krogu. Najprej se 

predstavimo, tako da vsak v krogu k 

svojemu imenu (izgovorjeno po zlogih) 

zaigra ritmični vzorec na lastna glasbila.  

V naslednjem krogu vsak svoje ime po 

zlogih predstavi z izmišljeno melodijo.  

 

 

2. glasbena dejavnost  

»Glasbeni telefon« 

 

 

 

 

Pisno ocenjevanje 

znanja 

(matematika) 

 

Učenci sedijo v krogu in so obrnjeni na 

desno, tako da pred seboj vidijo sošolčev 

hrbet. Pri »glasbenem telefonu« potuje 

sporočilo, to je z rokami zaigrani ritmični 

vzorec, na hrbet naslednjega sošolca. Ta 

mora sporočilo predati naprej. Zadnji v 

krogu ta vzorec zaigra z rokami na tla. 

                                                             
5 Naslovi oz. imena nekaterih glasbenih dejavnosti so izmišljeni.  
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Ostali učenci povedo, ali je sporočilo 

ostalo enako ali se je spremenilo. 

 

 

3. glasbena dejavnost  

Gibanje ob glasbi 

 

 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

preverjanje in 

ocenjevanje 

(naravoslovje in 

tehnika) 

 

Učenci stojijo po razredu tako, da imajo 

dovolj prostora za 3 vrste gibanja 

(korakanje, ples in dirigiranje). Ob 

predvajanju skladbe učence vodimo v 

različno gibanje s spreminjanjem prikazane 

slike gibanja. 

 

Skladba: Mozart – Mala nočna glasba 

Pripomočki: slike različnih oblik gibanja 

 

 

4. glasbena dejavnost  

Glasbena pravljica 

(igranje na lastna 

glasbila) 

 

 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

ocenjevanje 

(družba) 

 

Učitelj kaže kartice z različnimi 

vremenskimi pojavi, živalmi ipd. Učenci 

morajo ustvariti zvočno sliko z vokali, 

igranjem na lastna glasbila, gibanjem 

telesa itd. 

 

Pripomočki: slika dežja, strele, vetra, ptičev, žabe, 

psa, mačke, muhe, kače in otrok, ki se smejijo. 

 

 

5. glasbena dejavnost  

Doživljajsko 

poslušanje zvokov iz 

narave in vizualizacija 

 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

ocenjevanje 

(družba) 

 

 

Učenci se udobno namestijo na svojih 

mestih in zaprejo oči. Ob poslušanju 

zvokov iz narave (šumenje listja, žuborenje 

potoka, ptičje petje) si predstavljajo, da 

sedijo na klopi v gozdu in so pri tem 

pozorni na globoke vdihe in izdihe. Pri 

vizualizaciji jim lahko pomaga učitelj z 

vodenjem misli.  

 

 

6. glasbena dejavnost  

»Kateri inštrument 

igra?« 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

ocenjevanje 

(družba, slovenski 

jezik) 

 

 

Učenci morajo pri tej dejavnosti pozorno 

poslušati zvok različnih glasbil in 

ugotoviti, kateri inštrument igra. To lahko 

poteka s pomočjo videa na Youtubu, prav 

tako k razgibani igri pripomore gibanje. 

Učenci najprej čakajo v počepu. Če 

prepoznajo inštrument, vstanejo, sicer 

čepijo naprej. 

Internetni vir (Youtube) kot primer: 

https://www.youtube.com/watch?v=mkqxl8S_VEg 

https://www.youtube.com/watch?v=mkqxl8S_VEg


Jakič, M. (2017). Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

37 
 

 

7. glasbena dejavnost  

Izvajanje znane pesmi 

(petje in igranje na 

ritmična glasbila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

ocenjevanje 

(družba, slovenski 

jezik) 

 

Učenci sedijo v krogu. Učitelj najprej 

demonstrira ritmični vzorec v počasnem 

tempu s pomočjo lastnih glasbil, nato se 

učenci priključijo. Učitelj nato spremeni 

ritmični vzorec v zahtevnejšega. Lastnim 

glasbilom doda improvizirano glasbilo, 

npr. lesene paličice, ki si jih podajajo v 

krogu na zadnjo dobo. Ko učenci usvojijo 

ritem in tempo, zraven zapojejo pesem 

Marko skače.  

 

Lahko se lotimo težjega ritmičnega vzorca 

(4/4), h kateremu dodamo pesem Jaz pa 

pojdem na Gorenjsko ali Abraham ma 

sedem sinov. Težavnost lahko stopnjujemo 

s hitrejšim tempom igranja in petja znane 

pesmi. 

Če ostane čas, lahko igro spremenimo v 

tekmovanje na izpadanje. 

 

Pripomočki: lesene palice 

 

 

8. glasbena dejavnost  

Igranje na 

improvizirana glasbila 

(improvizacija in petje 

znane pesmi) 

 

 

 

 

 

Predstavitve 

predhodno 

dodeljenih tem – 

ocenjevanje 

(družba, slovenski 

jezik) 

 

Učenci najprej žrebajo listič, na katerem je 

narisan znak (nota, notno črtovje, violinski 

ključ ipd.). Nato vsak poišče sošolce z 

istim znakom in ti posamezniki sestavljajo 

skupino. Učitelj učencem pokaže 

improvizirana glasbila (kamenčki, orehi, 

različno izdelane ropotulje, škatlica, lesene 

palčke/veje, različni predmeti) ter jih 

spodbudi k ustvarjalnosti in demonstrira 

različne možnosti igranja na en inštrument. 

Učenci poljubno vzamejo inštrumente in se 

v skupini dogovorijo, katero znano pesem 

bodo zapeli in ob njej zaigrali na svoje 

inštrumente. Vsak v skupini naj igra drug 

ritem pesmi. 

Pripomočki: sličice za žreb, različni predmeti kot 

improvizirana glasbila (prazne škatlice, lesene 

palice, klade, orehi, kamenčki ipd.) 
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 9. glasbena dejavnost 

Doživljajsko 

poslušanje skladbe in  

izražanje občutij ob 

skladbi 

 

 

Pisno ocenjevanje 

znanja (družba) 

 

Učenci sedijo v krogu tako, da so obrnjeni 

na desno stran in pred seboj vidijo 

sošolčev hrbet. Njihova naloga je, da 

najprej zaprejo oči, prisluhnejo skladbi in 

se umirijo. Nato jih spodbudimo, da ob 

poslušanju skladbe svoja občutja prikažejo 

sošolcu na hrbet.  

 

Skladba: Chopin: Nocture Op. 9 no. 2 

 

 

 

11. 4 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki, smo interpretirali na nivoju deskriptivne 

statistike in kvantitativne analize. Rezultate raziskave smo statistično obdelali z računalniškim 

programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Pri vprašanju odprtega tipa (Priloga 1) smo kategorizirali odgovore v določene skupine, kot je 

prikazano v Tabeli 5, kjer smo odgovore anketirancev (petošolcev) smiselno združili v štiri 

skupine. Ocenjevalne lestvice pred in po izvedeni določeni glasbeni dejavnosti smo analizirali 

z aritmetičnimi sredinami in s pomočjo t-testa za parne primerjave ali s pomočjo 

Wilcoxonovega testa (v poglavju 12. 2), ki sta bistvena postopka posplošitve podatkov za 

osnovno množico ali ne, odvisno od tega, ali so podatki statistično pomembni. Pred uporabo 

teh dveh testov smo s Kolmogorov-Smirnovim testom preverili normalno porazporeditev 

podatkov, ki je nujen pogoj za uporabo t-testa, sicer smo uporabili Wilcoxonov test.  

T-test za parne primerjave je bil uporabljen zaradi dveh povezanih oz. koreliranih 

spremenljivk pri rezultatih 1., 4., 5., 6., 8. in 9. glasbene dejavnosti. Pri ostalih glasbenih 

dejavnostih (2., 3. in 7.) analiza pridobljenih rezultatov ni pokazala normalne porazdelitve 

podatkov, zato smo uporabili neparametrični test – Wilcoxonov test.  

 Pri testiranju hipotez smo uporabili stopnjo tveganja α = 0,05 ali 5 %. Statistično obdelavo pa 

smo dopolnili z odgovori na odprta vprašanja. Rezultate ocenjevalnih lestvic, s pomočjo 

katerih so petošolci ocenjevali izvedeno posamezno glasbeno dejavnost, smo analizirali s 

pomočjo ANOVE, kjer gre za primerjavo aritmetičnih sredin več skupin, v tem primeru več 

glasbenih dejavnosti.  
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12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 

Poglavje je namenjeno preverjanju zastavljenih raziskovalnih hipotez na podlagi pridobljenih 

rezultatov, statističnih analiz, interpretacij in odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki 

temeljijo na sprejetih ali zavrnjenih raziskovalnih hipotezah. Podpoglavja si sledijo glede na 

raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze. 

 

12.  1 Šolski predmeti in stres petošolcev 

 
Veliko raziskav tako tujih kot slovenskih (Jeriček Klanšček, Koprivnikar idr., 2015; Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015; Elkin, 2014) je že bilo izvedenih na področju doživljanja stresa pri 

otrocih in mladostnikih, prav tako so te potrdile, da je stres vedno večji problem, s katerim se 

sooča vedno več ljudi in vpliva na zdravstvene (telesne in duševne) težave (Jeriček Klanšček 

in Bajt, 2015). Pri tem je pomembno poudariti, da se s stresom soočajo vedno mlajši otroci, 

česar se mora zavedati tudi razredni učitelj. Ta mora stremeti k temu, da učence ves čas 

ozavešča o tej problematiki, jim nudi nasvete, kako stres sprejeti in se z njim soočati ter 

pokazati nekaj strategij in načinov soočanja s stresom (Dernovšek idr., 2006). 

V našo raziskavo smo vključili petošolce, katerih delovni dan je precej natrpan s šolskimi in 

obšolskimi obveznostmi, poleg tega pa se stresa že zavedajo. S prvim vprašalnikom smo se 

osredotočili predvsem na doživljanje stresa petošolcev med poukom, torej na šolske predmete 

in konkretne situacije, ki pri učencih najbolj izzovejo strah in stres. 

Prvi vprašalnik (Priloga 1) je zajemal odprti tip vprašanj, zato smo smatrali, da učenec 

doživlja največ stresa pri tistih predmetih, pri katerih je prosto napisal vsaj eno stresno 

situacijo ali posamezno učno etapo pouka, ki mu povzroča stres. S prvim vprašalnikom smo 

preverjali 1. in 2. hipotezo. 

 

H1: Petošolci doživljajo največ stresnih situacij pri šolskih predmetih, kot so slovenski jezik, 

matematika in družba.  

H2: Petošolci doživljajo največ stresa pred pisnim in ustnim ocenjevanjem znanja. 
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Tabela 4: Skupno število stresnih situacij petošolcev pri različnih šolskih predmetih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA KRATIC PREDMETOV:  

MAT – matematika, SLJ – slovenski jezik, DRU – družba, NIT – naravoslovje in tehnika, ŠPO – šport,        

LUM – likovna umetnost, GUM – glasbena umetnost 

 

Tabela 4 prikazuje število vseh odgovorov oz. stresnih situacij, ki so jih navajali petošolci 

glede na lastno počutje in doživljanje stresa pri posameznem šolskem predmetu, ki ga vodi 

razredni učitelj. Vsaka navedena stresna situacija je pri analizi štela kot en odgovor. Rezultati 

v tabeli nam povedo, da učenci doživljajo največ stresa pri urah matematike (18 odgovorov), 

nato sledi slovenski jezik (16 odgovorov), družba (15 odgovorov), naravoslovje in tehnika (14 

odgovorov), šport (7 odgovorov) in likovna umetnost z najmanjšim številom odgovorov 

oziroma stresnih situacij (6 odgovorov). S tem lahko Hipotezo 1 potrdimo, saj smo 

predvidevali največje število odgovorov oziroma naštetih stresnih situacij pri predmetih 

slovenski jezik, matematika in družba. 

Kljub temu da glasbene umetnosti ne izvaja razredni učitelj, je bila ta dodana na seznam 

predmetov. Presenetil nas je podatek, da so učenci pri tem predmetu navajali največ stresnih 

situacij, večinoma so se te nanašale na branje in pisanje notnega zapisa ter ocenjevanje 

znanja. Dela dveh različnih učiteljev ne moremo enačiti, zato posledično tudi delo in občutki 

otrok niso enaki. Učitelj na razredno klimo in učenčevo vedenje med drugim vpliva s svojo 

osebnostjo in kakovostnim navezovanjem stikov z učenci (Zabukovec, 1995), kar v primeru 

predmetnega učitelja ni možno v tolikšni meri, kot lahko to stori razredni učitelj. Slednji se 

lahko tudi lažje odziva na učenčeve potrebe in zaznava ter preprečuje morebitne učinke 

zunanjih negativnih dejavnikov (Virk Rode idr., 1998).  

Raznoliki pristopi različnih učiteljev so lahko tudi iztočnica, da glasbene dejavnosti ponudimo 

na čim bolj pester, zanimiv in zabaven način tako med rednimi urami glasbene umetnosti kot 

izven njih. S tem bomo učencem dokazali, da lahko vsak najde užitek in motivacijo v 

določeni glasbeni dejavnosti. Če je razredni učitelj dovolj motiviran, usposobljen in 

                                                             
6 V raziskavo so vključeni predmeti, ki jih je izvajal razredni učitelj. Predmeta gospodinjstvo in tuji jezik 

izvajajo predmetni učitelji, zato nista vključena v raziskavo.  
7 Kljub temu da predmeta (GUM) ne izvaja razredni učitelj, smo ga dodali v raziskavo in analizo, ker je stvar 

teme magistrskega dela, vendar ga nismo upoštevali pri potrjevanju hipoteze 1. 

 

Šolski 

predmeti6 

 

Št. učencev 

 

Št. vseh navedenih 

stresnih situacij 

MAT 20 18 

SLJ 20 16 

DRU 20 15 

NIT 20 14 

ŠPO 20 7 

LUM 20 6 

*GUM7 20 18 
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samozavesten na področju glasbene umetnosti (Sicherl Kafol, 2015) ter se zaveda pomena 

glasbe za posameznikov razvoj, bo s pozitivno naravnanostjo in vključevanjem glasbe na 

različne načine vplival na otrokov celostni razvoj. Med drugim glasba pomembno vpliva tudi 

na kognitivni razvoj, ki se lahko kaže v boljših uspehih pri predmetih, kot sta matematika in 

slovenski jezik. V naši raziskavi sta se ravno ta predmeta pojavila na vrhu seznama, ker 

petošolcem povzročata največ stresa. Ne nazadanje se z glasbenimi dejavnostmi izboljšajo 

tudi medsebojni odnosi med sošolci, strpnost, sodelovanje ipd. (Mori idr., 2003). Torej, če se 

učitelj zaveda pomembnih vsestranskih učinkov glasbe in njenega vpliva na kognitivno, 

afektivno in psihomotorično področje (Sicherl Kafol, 2015), lahko tudi lažje (spontano) 

vključuje glasbene dejavnosti med poukom. Učitelj mora imeti široko znanje o pomembnostih 

in posebnostih vsakega predmeta, saj lahko le tako fleksibilno deluje pri neizoliranju vsakega 

predmeta posebej in pri medpredmetnem povezovanju.  

Tabela 5 prikazuje posamezno število odgovorov oziroma navedenih stresnih situacij pri 

določenem šolskem predmetu glede na skupino stresorjev. Ob prejetih odgovorih učencev 

smo oblikovali štiri skupine stresnih situacij, to so: nerazumevanje ali strah pred določeno 

učno vsebino, pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje, ki smo jo ločili zgolj informativno ter 

skupino, ki vsebuje preostale odgovore.  

 

Tabela 5: Število posameznih stresnih situacij pri določenih šolskih predmetih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so pisno in/ali ustno preverjanje in ocenjevanje našteli največkrat (skupno 47 

odgovorov), medtem ko se je izkazalo, da učenci doživljajo veliko stresa tudi takrat, ko česa 

ne razumejo, npr. računanja z deljenjem, ali pa jim stres povzročajo določene učne vsebine, 

kot so npr. metanje žoge in skakanje s kolebnico (ŠPO), petje in pisanje not (GUM), 

računanje (MAT), risanje (LUM) itd.  

 

 

 

Šolski 

predmet 

STRESNE SITUACIJE, KI SO JIH NAVAJALI UČENCI: 

Nerazumevanje ali 

strah pred določeno 

učno vsebino. 

Pisno 

preverjanje in 

ocenjevanje. 

Ustno 

preverjanje in 

ocenjevanje, 

predstavitve. 

Drugo. SKUPAJ 

SLJ 5 4 6 1 16 

MAT 8 5 3 2 18 

ŠPO 5 2 0 7 

NIT  6 3 4 1 14 

LUM 2 2 2 6 

DRU 3 4 5 3 15 

GUM 8 5 4 1 18 

SKUPAJ 37 47 10 94 
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Učenci so naštevali še druge situacije, ki vplivajo na njihovo počutje. Te odgovore smo šteli v 

skupino Drugo, in sicer so petošolci pisali o doživljanju stresa, ko stojijo pred tablo (med 

poukom), ko učitelj vrne popravljeno ocenjevanje znanja, ko se učne vsebine nakopičijo in se 

bliža preverjanje ter ocenjevanje znanja, navajali so tudi strah pred slabo oceno. 

Na tem mestu lahko potrdimo Hipotezo 2, saj se je izkazalo, da so petošolci, kljub odprtemu 

tipu vprašanj, največkrat navajali ravno doživljanje stresa pred pisnim in ustnim 

ocenjevanjem znanja. Če bi hoteli pridobiti natančnejše podatke, bi morali uporabiti zaprti tip 

vprašanj z izbirnim tipom naloge. 

Med odraščanjem je šola samo eden izmed virov stresa, zato je pomembno, da se učitelji tega 

zavedajo in poskušajo odpravljati ali vsaj zmanjšati stres pri otrocih. Pogoj za to je seveda, da 

se učitelj najprej sam sooči z lastnim stresom in se seznani s strategijami manjšanja ali 

odpravljanja učinkov stresa (Bajt in Jeriček Klanšček, 2015). Pri otrocih lahko dejavniki 

stresa izhajajo iz značilnosti posameznika samega, iz družinskih razmer in/ali iz šole (Jeriček 

Klanšček, 2015). Če si zamislimo, da otrok na vseh področjih doživlja stisko in se 

vsakodnevno spopada z obremenitvami in stresom, ga lahko ta začarani krog pahne v 

odklonsko vedenje (Middleton, 2014) in seveda ogrozi njegovo (duševno) zdravje. Naloga 

učitelja je, da prepozna otrokovo stisko v pravem trenutku in poskuša preprečiti težave ali 

motnjo v otrokovem duševnem zdravju, s krepitvijo pozitivnega duševnega zdravja pa pojav 

duševnih težav in motenj zmanjša tudi v odrasli dobi (Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011).  

Učitelj mora v razredu vzpostaviti varno okolje, v katerem se lahko vsak posameznik razvija, 

osebnostno raste, krepi samozavest in pozitivno samopodobo ter navezuje pozitivne stike s 

sošolci in učiteljem (Jeriček Klanšček in Roškar, 2010). Seveda je potrebno poudariti, da stres 

ni samo negativen, pač pa je včasih kratkotrajni stres dobrodošel, saj nas v določenih 

situacijah motivira in daje moč ter povzroči, da se aktivirajo vsi čuti (Elkin, 2014). Primer 

dobrega stresa lahko navežemo na našo raziskavo, v kateri so učenci izvajali predstavitve pred 

sošolci. Nekateri so to opravili povsem umirjeno in brez posebnih zapletov, kar je bilo 

nagrajeno s pohvalo učitelja, medtem ko so se nekateri posamezniki bolj spopadali z učinki 

stresa, kot je npr. govorjenje o strahu pred predstavitvijo, zmedenost in pozabljanje med 

nastopom, nenadzorovane kretnje rok med nastopom ipd. Tem učencem je učitelj dal 

spodbudne besede, napotke za izboljšavo ter možnost ponovne predstavitve naslednji dan. S 

tem je učencem, ki imajo strah pred nastopanjem, poskušal približati situacijo, ki ni nujno 

tako stresna in jo lahko vedno nadgradimo in ob tem osebnostno rastemo.  

Vsi torej različno dojemamo in se soočamo s stresnimi situacijami, predvsem na podlagi naših 

individualnih dejavnikov, kot so osebnostne značilnosti, izkušnje in socialne okoliščine. Prav 

tako se lahko znaki stresa kažejo različno pri vsakem posamezniku (Bajt in Jeriček Klanšček, 

2015). 
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12.  2 Povezava glasbenih dejavnosti in stresa petošolcev med poukom  
 

Glasba je pomemben dejavnik za sproščanje, zato nas je zanimalo, ali bo ta način sprostitve 

vplival tudi na petošolce med poukom, tik pred stresno situacijo. Zanimalo nas je predvsem, 

ali bo prišlo do razlik v stresu petošolcev pred in po izvedeni glasbeni dejavnosti, kar je potem 

posledično vplivalo tudi na počutje in količino stresa med stresno situacijo (pisnim 

ocenjevanjem znanja ali govorno predstavitvijo). 

Na podlagi pričakovanj smo preverjali naslednjo hipotezo: 

H3: Glasbene dejavnosti pred stresno situacijo petošolce sprostijo in razbremenijo.  

 

V naslednjih podpoglavjih so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov, ki se nanašajo na 

počutje petošolcev pred stresno situacijo8, natančneje počutje pred in po izvedeni glasbeni 

dejavnosti, s katero smo poskušali vplivati na zmanjšanje stresa petošolcev. Pri analizi 

rezultatov smo uporabili t-test za parne primerjave ali Wilcoxonov preizkus, s katerima smo 

preverjali, ali prihaja do statistično pomembnih razlik pri povprečni količini stresa pred 

izvedeno glasbeno dejavnostjo in po izvedbi, kar pa je seveda posledično vplivalo na počutje 

petošolcev pred in med samo stresno situacijo (ocenjevalna lestvica od 1 do 4, kjer pomeni    

1 – nič, 2 – malo, 3 – veliko in 4 – zelo veliko stresa). V naših primerih smo poskušali vplivati 

na stresne situacije, kot so pisna ocenjevanja znanja in predstavitve (ustne ocene).  

 

12. 2. 1 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Spoznavna glasbena igra  

 

Prva glasbena dejavnost je bila namenjena spoznavanju, zato smo načrtovali uvodno 

dejavnost s pomočjo glasbe. Dejavnost je vključevala izvajanje, tj. igranje na lastna glasbila in 

s tem tudi ustvarjanje v glasbi, saj si je moral vsak učenec k svojemu imenu izmisliti ritem in 

melodijo. Glasbena dejavnost je bila izvedena tik pred pisnim ocenjevanje znanja pri 

predmetu slovenski jezik. V tabeli 6 sta prikazani povprečni količini stresa pred izvedeno 

glasbeno dejavnostjo in po njej (Npetošolcev = 19).  

 

Tabela 6: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 1. glasbeni dejavnosti 

     Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD9 Po GD t = 4,873, g = 19, 

Količina stresa 2,65 1,65 α = 0,000* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno dejavnostjo   

(MpredGD1 = 2,65) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni dejavnost (MpoGD1 = 

1,65). Vrednost t-testa za parne primerjave je med povprečjem količine stresa pred in po 

                                                             
8 Stresne situacije med raziskavo so navedene v Tabeli 3, kjer so hkrati tudi opisi posameznih glasbenih 

dejavnosti, ki so bile izvedene tik pred določeno stresno situacijo. 
9 V nadaljevanju je za izraz glasbena dejavnost uporabljena kratica GD. 
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glasbeni dejavnosti pokazala statistično pomembne razlike (t = 4,873, α < 0,001, g = 19). S 

tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci v povprečju po 

glasbeni dejavnosti (spoznavne igre s pomočjo lastnih glasbil) zmanjšali količino stresa in se s 

tem razbremenili pred pisanjem ocenjevanja znanja pri predmetu slovenski jezik.  
 

Petošolci so poleg ocenjevalne lestvice stopnje stresa navajali tudi svoja občutja ob tem 

(Priloga 2, 3 – odprto vprašanje). Pred stresno situacijo, v tem primeru pisnim ocenjevanja 

znanja pri slovenskem jeziku, so navajali nemirnost, begajoče misli, slabo počutje, stiskanje v 

telesu, tresenje, napetost, strah pred slabo oceno in neznanjem, prestrašenost, vrtoglavico ter 

razbijanje srca.  

Po izvedeni glasbeni dejavnosti, sicer še vedno pred stresno situacijo, so učenci navajali 

naslednja občutja: boljše počutje, manj tresenja in strahu, sproščeno in umirjeno telo, občutek 

pomirjenosti in manj tresenja telesa.  

Glasbena dejavnost oziroma spoznavna glasbena igra je učence umirila in sprostila, ne glede 

na to, da so imeli nekateri nekoliko zadrege pri izmišljevanju ritmičnega ali melodičnega 

vzorca, prav tako je bil vsak posameznik v krogu dvakrat izpostavljen. Na podlagi začetnega 

spoznavanja razreda smo naslednje dejavnosti načrtovali s poudarkom na različnih oblikah 

dela (individualno in skupinsko), kjer so vsi petošolci nalogo izvajali hkrati in s tem ni bil 

nihče izpostavljen pred celim razredom. To je tudi namen pomoči z glasbo, kjer naj bi 

posameznik začutil občutek udobja in sprostitve.  

 

12. 2. 2 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – »Glasbeni telefon«  

 

Glasbena dejavnost »glasbeni telefon« je potekala v krogu, zato je šlo za skupinsko 

sodelovanje, obenem pa dejavnost od vsakega učenca zahtevala strpnost, umirjenost in tišino. 

Učenci so pri tej dejavnosti izvajali glasbo na lastna glasbila. Glasbena dejavnost je bila 

izvedena pred pisnim ocenjevanjem znanja pri predmetu matematika. V tabeli 7 sta prikazani 

povprečni količini stresa pred izvedeno glasbeno dejavnostjo in po njej (Npetošolcev = 19). 

 

Tabela 7: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 2. glasbeni dejavnosti 

   Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

 Pred GD Po GD Z = -3,626 

Količina stresa 2,84 1,89 α = 0,000* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 7 so pokazali, da  je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD2 = 2,84) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnost (MpoGD2 = 1,89). Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala statistično pomembne 

razlike med povprečjem količine stresa pred in po glasbeni dejavnosti (Z = -3,626, α = 0,05). 

S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci po glasbeni 

dejavnosti »glasbeni telefon« v povprečju zmanjšali količino stresa in se s tem razbremenili 

pred pisnim ocenjevanjem znanja.  
 

Petošolci so pred pisanjem ocenjevanja znanja pri matematiki in pred izvedbo glasbene 

dejavnosti navajali občutke živčnosti, potnih rok, strahu, tresenja, nervoze, strahu pred 
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reševanjem in neznanjem in napetosti. Glasbena dejavnost pa je zahtevala ravno nasprotno od 

naštetega, zato je bilo na začetku izvajanja »glasbenega telefona« zaznati nemir nekaterih 

učencev. Po drugi ponovitvi dejavnosti je bila izvedba že nekoliko drugačna, bolj umirjena in 

sproščena. Po glasbeni dejavnosti so petošolci navajali, da se počutijo dobro, v telesu se ne 

dogaja nič ali da je umirjeno, sproščeno. 

 

12. 2. 3 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Vodeno gibanje ob glasbi  

 

Glasbena dejavnost poslušanja glasbe in vodenega gibanja ob tem je bila izvedena pred 

prvimi predstavitvami pri predmetu naravoslovje in tehnika. Nekaj učencev je imelo nastope, 

medtem ko so morali ostali sodelovati in ocenjevati sošolce. Pri analizi pridobljenih podatkov 

smo vključili celotni vzorec, kljub temu da niso imeli vsi učenci predstavitve. Izkazalo se je, 

da so bili učenci pri tej šolski uri napeti in pod stresom, ker so se soočili s kriteriji ocenjevanja 

predstavitve določene teme (Npetošolcev = 18).  

 

Tabela 8: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 3. glasbeni dejavnosti 

      Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

 Pred GD Po GD Z = -3,535 

Količina stresa 2,83 1,67 α = 0,000* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v tabeli 8 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD3 = 2,83) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD3 = 1,67). Vrednost Wilcoxonovega testa je med povprečjem količine stresa 

pred in po glasbeni dejavnosti pokazala statistično pomembne razlike (Z = -3,535, α = 0,05). 

S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci po glasbeni 

dejavnosti poslušanja glasbe in gibanja ob tem v povprečju zmanjšali količino stresa in se s 

tem razbremenili pred predstavitvijo pri predmetu naravoslovje in tehnika.  
 

Učenci so pred stresno situacijo (predstavitvami) navajali občutek napetosti, tresenja telesa, 

stiskanja v trebuhu, razbijanja srca, vznemirjenosti, živčnosti, strahu pred pozabljanjem 

besedila in potne roke. Tudi po tej glasbeni dejavnosti so se učinki stresa nekoliko zmanjšali, 

in sicer so petošolci navajali boljše počutje, počasnejše bitje srca, malo tresavice in 

sproščenost.  
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12. 2. 4 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Glasbena pravljica  
 

Glasbena dejavnost, glasbena pravljica, je vključevala igranje na poljubna lastna glasbila, s 

pomočjo katerih so petošolci ustvarjali zvočno sliko določenega pojava, bitja ipd. Ob tem smo 

učence spodbujali k ustvarjanju, predvsem gibalnem, in izmišljanju zvočnih vsebin. Glasbena 

dejavnost je bila izvedena pred predstavitvami v razredu (družba). Vanjo so bili vključeni vsi, 

prav tako so vsi izpolnili oba anketna vprašalnika pred in po glasbeni dejavnosti (Priloga 2 in 

3). Petošolci, ki so označili, da imajo tisti dan predstavitev, so zajeti v naslednji analizi 

podatkov (Npetošolcev = 12), ostali so vprašalnika izpolnjevali le informativno. Rezultati teh niso 

upoštevani.  

 

Tabela 9: Razlika v povprečni količini stresa pred  in po izvedeni 4. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD Po GD t = 4,690, g = 11, 

Količina stresa 3,00 2,00 α = 0,001* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 9 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD4 = 3,00) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD4 = 2,00). Vrednost t-testa za parne primerjave je pokazala statistično 

pomembne razlike (t = 5,631, α < 0,001, g = 11) med povprečjem količine stresa pred in po 

glasbeni dejavnosti. S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

petošolci po glasbeni dejavnosti ustvarjanja in izvajanja s pomočjo lastnih glasbil v povprečju 

zmanjšali količino stresa in se s tem razbremenili pred predstavitvijo pri predmetu družba.  

Pred glasbeno dejavnostjo so učenci, ki so imeli naslednjo uro predstavitev, navajali čudno 

počutje, živčnost, strah (zaradi nedokončane izdelave predstavitve), težko dihanje, težavno 

umirjanje tresavice telesa, neprijeten občutek, strah pred nezadostno oceno, tresavico in 

živčnost. Po izvedeni 4. glasbeni dejavnosti so ti učenci občutili manj živčnosti, sproščenost 

ob in po zabavni glasbeni dejavnosti, boljše počutje. 

 

12. 2. 5 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Doživljajsko poslušanje zvokov iz 

narave in vizualizacija  

 

Glasbena dejavnost doživljajskega poslušanja in vizualizacije je temeljila na umiritvi 

posameznika, poslušanju samega sebe in čim bolj udobnem počutju med poslušanjem, kar je 

posledično vplivalo na manjšo stopnjo stresa pred predstavitvami pri predmetu družba. Tudi 

pri tej dejavnosti so bili udeleženi vsi petošolci, uporabljeni pa so bili podatki samo tistih 

učencev, ki so bili ta dan določeni za predstavitev (Npetošolcev = 10). 
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Tabela 10: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 5. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD Po GD t = 4,743, g = 9, 

Količina stresa 2,80 1,80 α = 0,001* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 10 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD5 = 2,80) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD5 = 1,80). Vrednost t-testa za parne primerjave je pokazala statistično 

pomembne razlike (t = 4,743, α < 0,05, g = 9) med povprečjem količine stresa pred in po 

glasbeni dejavnosti. S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

petošolci po glasbeni dejavnosti aktivnega poslušanja z vizualizacijo v povprečju zmanjšali 

količino stresa in se s tem razbremenili pred predstavitvijo pri predmetu družba.  

Učenci, ki so imeli to uro predstavitev, so pred glasbeno dejavnostjo navajali občutek strahu, 

zaradi pomnjenja količine besedila, tresavico, ti občutki pa so se po glasbeni dejavnosti 

umirili. Učenci so navajali boljše počutje, manj živčnosti in stresa ter umirjenost. 

 

12. 2. 6 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – »Kateri inštrument igra?«  

 

Glasbena dejavnost »Kateri inštrument igra?« je potekala dinamično, saj so morali učenci ob 

spremljanju avdio in video posnetka ugotoviti, kateri inštrument na posnetku igra. Svoj 

odgovor so potrdili tako, da so iz počepa vstali. Dejavnost je služila za sprostitev pred 

predstavitvami, prav tako so bili vanjo vključeni vsi petošolci. Od pridobljenih podatkov smo 

za analizo uporabili 12 vprašalnikov učencev (Npetošolcev = 12), ki so bili določeni za 

predstavitev pri predmetu družba in hkrati slovenski jezik v šolski uri ali dveh.  

 

Tabela 11: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 6. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD Po GD t = 2,691 , g = 11, 

Količina stresa 2,67 1,92 α = 0,021* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 11 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD6 = 2,67) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD6 = 1,92). Vrednost t-testa za parne primerjave je pokazala statistično 

pomembne razlike (t = 2,691, α < 0,05, g = 11) med povprečjem količine stresa pred in po 

glasbeni dejavnosti. S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

petošolci po glasbeni dejavnosti »Kateri inštrument igra?« v povprečju zmanjšali količino 

stresa in se s tem razbremenili pred predstavitvijo pri predmetu družba in/ali slovenski jezik.  

Posamezni učenci, ki so imeli to uro predstavitev, so se pred glasbeno dejavnostjo soočali s 

strahom, živčnostjo, slabim počutjem, strahom pred slabo oceno, tresavico, »metuljčki v 



Jakič, M. (2017). Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

 

48 
 

trebuhu« ali z ničemer. Po glasbeni dejavnosti so isti učenci navajali sproščenost, boljše 

počutje in manj živčnosti, zabavanje med glasbeno dejavnostjo.  

 

12. 2. 7 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Izvajanje znane pesmi skozi igro v 

krogu  
 

Glasbena dejavnost, pri kateri smo izvajali znano pesem s petjem in igranjem na ritmična 

glasbila, je potekala dinamično, ker so bili vsi učenci hkrati vključeni v dejavnost (oblika dela 

v krogu), poleg tega se je glasbena dejavnost ves čas nadgrajevala in na koncu spremenila v 

tekmovanje, kar je bilo učencem še posebej všeč. Tudi v tej šolski uri so potekale predstavitve 

pri predmetu slovenski jezik in družba (združeno v eno ali dve šolski uri), katere je izvajalo 

14 učencev (Npetošolcev = 14). 

 

Tabela 12: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 7. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

 Pred GD Po GD Z = -2,889 

Količina stresa 2,71 1,71 α = 0,004* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 12 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD7 = 2,71) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD7 = 1,71). Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala statistično pomembne 

razlike (Z = -2,889, α = 0,05) med povprečjem količine stresa pred in po glasbeni dejavnosti. 

S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici petošolci po glasbeni 

dejavnosti izvajanja znane pesmi skozi igro ali tekmovanjem v povprečju zmanjšali količino 

stresa in se s tem razbremenili pred predstavitvijo pri predmetu družba in/ali slovenski jezik.  

Tudi na ta dan so se pred predstavitvami posamezni učenci soočali s tresavico, občutkom 

strahu pred slabo oceno ali zaradi negotovost v vsebino predstavitve, živčnost ali nič od 

naštetega, zaradi občutka dobre pripravljenosti na predstavitev pred razredom. Po glasbeni 

dejavnosti so učenci navajali občutek umirjenosti in dobro počutje. 

 

12. 2. 8 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Improvizirana glasbila  

 

Glasbena dejavnost izvajanja oziroma improviziranja je potekala v naključnih skupinah po 5 

učencev. Petošolcem je bil prepuščen izbor pesmi, ki jo bodo v skupini zapeli in zaigrali na 

improvizirana glasbila. Spodbujali smo predvsem sodelovanje vseh članov v skupini, 

ustvarjalnost ter vsestranskost uporabe improviziranih glasbil. Tudi ko so skupine 

predstavljale svoj glasbeni izdelek, smo vsi sedeli v krogu in pomagali »nastopajoči« skupini 

s prepevanjem znane pesmi. S tem smo želeli poudarjati, da ni tolikšen poudarek na kvaliteti 

izvajanja, kot samo sproščanje in občutek udobja ob tem. »Nastopajoče« skupine tudi niso 

vstajale ob izvajanju, saj bi s tem povečali stres in občutek izpostavljenosti ter nesamozavesti, 

še posebej tistih učencev, ki se počutijo ob izvajanju (petju in igranju) in glasbi na sploh manj 

sposobne in spretne. V glasbeno dejavnost so bili vključeni vsi učenci, vendar je imelo to 
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šolsko uro predstavitev pred razredom le 6 učencev, zato so bili uporabljeni in analizirani 

samo podatki teh učencev (Npetošolcev = 6). 

 

Tabela 13: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 8. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD Po GD t = 6,325, g = 5, 

Količina stresa 2,67 1,33 α = 0,001* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 13 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD8 = 2,67) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD8 = 1,33). Vrednost t-testa za parne primerjave je pokazala statistično 

pomembne razlike (t = 6,325, α < 0,05, g = 5) med povprečjem količine stresa pred in po 

glasbeni dejavnosti. S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

petošolci po glasbeni dejavnosti izvajanja znane pesmi s petjem in igranjem na improvizirana 

glasbila v povprečju zmanjšali količino stresa in se s tem razbremenili pred predstavitvijo pri 

predmetu družba in/ali slovenski jezik.  

Učenci so pred glasbeno dejavnostjo navajali občutek slabosti zaradi stresa pred 

predstavitvami, živčnosti, tresenja ter občutek strahu pred odzivom učitelja, ker je učenka 

pozabila plakat doma. Po izvedeni glasbeni dejavnosti so isti učenci navajali, da se je telo 

umirilo, da niso opazili telesnih sprememb in da so se zabavali med dejavnostjo in zaradi tega 

počutili odlično. 

 

12. 2. 9 Glasbena dejavnost pred stresno situacijo – Doživljajsko poslušanje in gibanje  

 

Glasbena dejavnost doživljajskega poslušanja in ob tem gibalnega ustvarjanja je potekala v 

krogu in sicer nekoliko drugače. Vsak učenec je moral svoja občutja ob poslušanju prenesti na 

hrbet sošolca. Dejavnost je potekala tik pred pisnim ocenjevanjem znanja pri predmetu 

družba. Vključeni so bili vsi petošolci (Npetošolcev = 20). 

 
Tabela 14: Razlika v povprečni količini stresa pred in po izvedeni 9. glasbeni dejavnosti 

    Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

 Pred GD Po GD t = 5,877 , g = 19, 

Količina stresa 3,10 1,90 α = 0,000* 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

 

Rezultati v Tabeli 14 so pokazali, da je povprečna količina stresa pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo (MpredGD9 = 3,10) večja kot povprečna količina stresa po izvedeni glasbeni 

dejavnosti (MpoGD9 = 1,90). Vrednost t-testa za parne primerjave je pokazala statistično 

pomembne razlike (t = 5,877, α < 0,05, g = 19) med povprečjem količine stresa pred in po 

glasbeni dejavnosti. S tveganjem manjšim od 5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 
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petošolci po glasbeni dejavnosti doživljajskega poslušanja in gibalnega izražanja ob tem v 

povprečju zmanjšali količino stresa in se s tem razbremenili pred pisnim ocenjevanjem znanja 

pri predmetu družba. 

Učenci so pred pisanjem ocenjevanja znanja pri predmetu družba navajali občutek strahu, 

živčnosti, tresenja in nenadzorovanja umiritve, strah pred pozabljanjem učne vsebine, 

neprijetnosti, nekateri pa pred stresno situacijo niso občutili nič, kar bi povzročalo stres. To je 

lahko posledica tega, da so bili dobro pripravljeni ali/in da je njihov nivo soočanja s stresnimi 

situacijami zelo visok. Po izvedeni 9. glasbeni dejavnosti so učenci s predhodnimi občutji in 

učinki stresa tokrat navajali boljše počutje, še vedno nekaj živčnosti, občutek umirjenosti in 

sproščenosti. 

 

12. 2. 10 Interpretacija podatkov vseh devetih glasbenih dejavnosti 

 

Analiza vseh devetih glasbenih dejavnosti je pokazala statistično pomembne razlike med 

povprečji stopnje stresa pred in po glasbeni dejavnosti, kar pomeni, da lahko vse podatke 

posplošimo na osnovno množico. Izkazalo se je, da je pri vseh glasbenih dejavnostih, ne glede 

na stresno situacijo, prihajalo do boljšega in bolj sproščenega počutja učencev po izvedeni 

posamezni glasbeni dejavnosti. Na tem mestu lahko potrdimo hipotezo 3. V spodnji tabeli so 

ponovno prikazane povprečne količine stresa pred in po vsaki glasbeni dejavnosti ter razlika 

med njima.  

 
Tabela 15: Primerjava povprečnih količin stresa pred in po izvedeni posamezni glasbeni dejavnosti 

Glasbena 

dejavnost (GD) 

Povprečna količina stresa 

pred GD 

Povprečna količina 

stresa po GD 

Razlika med 

povprečjema 

1. GD 

 

2,65 1,65 1,00 

2. GD 2,84 

 

1,89 0,95 

3. GD 

 

2,83 1,67 1,16 

 

4. GD 3,00 

 

2,00 1,00 

5. GD 2,80 1,80 1,00 

 

6. GD 2,67 1,92 0,75 

 

7. GD 2,71 1,71 1,00 

 

8. GD 2,67 1,33 1,34 

 

9. GD 3,10 1,90 1,20 

 

 

V Tabeli 15 smo izračunali razlike med povprečjema količine stresa pred in po vsaki glasbeni 

dejavnosti. Če se osredotočimo samo na stres pred stresno situacijo in pred izvajano glasbeno 

dejavnostjo, so petošolci doživljali največ stresa pred šolsko uro pisnega ocenjevanja znanja 
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pri predmetu družba (M9 = 3,10). Tudi vsi ostali rezultati oziroma povprečja količine stresa 

pred stresnimi situacijami in pred izvajanimi glasbenimi dejavnostmi kažejo, da učenci po 

naši ocenjevalni lestvici občutijo veliko stresa (1 – nič, 2 – malo, 3 – veliko, 4 – zelo veliko 

stresa) ne glede na vrsto stresne situacije (pisno ocenjevanje znanja ali predstavitev).  

Rezultati, ki kažejo povprečno količino stresa po izvedeni glasbeni dejavnosti, so nižji od 

povprečne količine stresa pred izvedbo. Glasbena dejavnost je torej na učence vplivala 

blagodejno in sproščujoče, zato se je količina stresa znižala tudi na Mnajnižje=1,33 in 

Mnajvišje=2,00, kar pomeni, da so učenci po glasbeni dejavnosti občutili nič ali malo stresa.  

Razlike med povprečno količino stresa pred in po posamezni glasbeni dejavnosti so pokazale, 

da je prišlo do zmanjšanja povprečne količine stresa vsaj za 0,75, kar pomeni skoraj eno 

stopnjo na ocenjevalni lestvici. Do največje razlike je prišlo pri 8. in 9. glasbeni dejavnosti, ki 

smo ju izvajali pred pisnima ocenjevanjema znanja pri predmetih matematika in družba 

(M8Razlika=1,34, M9Razlika=1,20). Poleg tega so se učenci že navadili na način dela med 

raziskavo in sledili skupnemu cilju, to je sprostitev. Prav tako so vedeli, da jih čaka 

popestritvena dejavnost, torej nekaj novega in zabavnega. 

 

12.  3 Ocena izvedenih glasbenih dejavnosti 
 

V sklopu 3. vprašalnika (Priloga 3) smo učence takoj po izvedenih glasbenih dejavnostih in 

tik pred stresno situacijo prosili, da so vsako glasbeno dejavnost ocenili s številom od 1 do 5 

(1 – niti malo mi ni bila všeč, 2 – ni mi bila všeč, 3 – težko se odločim, 4 – bila mi je všeč, 5 – 

bila mi je zelo všeč). Že pri načrtovanju smo se osredotočili na raznolikost glasbenih 

dejavnosti, ki bodo zajemale različne kombinacije izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ter pri 

tem spodbujali aktivnost vseh učencev hkrati. Glasbene dejavnosti so bile izvajane v različnih 

oblikah, individualno in skupinsko, pri čemer smo poskušali poleg sprostitve posameznika 

vplivati tudi na pozitivne medsebojne odnose in sproščeno razredno klimo. Pomembno je, da 

otroku ponudimo čim večjo raznolikost, da dobi čim več izkušenj in se lahko na podlagi 

svojih občutij nato odloči za strategijo, ki mu najbolj ugaja in deluje sproščujoče. 

 

Na podlagi pričakovanj izvajanja posamezne glasbene dejavnosti pred stresno situacijo smo 

zastavili naslednjo hipotezo. 

 H4: Petošolcem so najbolj všeč glasbene dejavnosti, pri katerih ustvarjajo in igrajo na 

inštrumente. 
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Tabela 16: Povprečne ocene posamezne izvedene glasbene dejavnosti pred stresno situacijo 

 

V Tabeli 16 so ponovno naštete izvedene glasbene dejavnosti med poukom, tik pred stresnimi 

situacijami. Zraven so navedene prevladujoče oblike glasbenih dejavnosti (izvajanje, 

poslušanje, ustvarjanje) (Oblak, 1999), na kar smo se osredotočili v prej omenjeni hipotezi.  

Učenci so takoj po izvedeni glasbeni dejavnosti to tudi ocenili s pomočjo 5-stopenjske 

lestvice. Ne glede na to, ali so imeli tisti dan npr. predstavitev ali ne, so imeli možnost vsi 

oceniti glasbeno aktivnost, saj so bili vedno vključeni vanjo. Na podlagi pridobljenih 

 

GLASBENA 

DEJAVNOST 

 

oblike 

glasbenih 

dejavnosti 

 

število 

udeleženih 

petošolcev 

povprečna ocena 

glasbene dejavnosti (M) 
(1 – niti malo mi ni bila všeč, 2 – ni 

mi bila všeč, 3 – težko se odločim,      

4 – bila mi je všeč, 5 – bila mi je 

zelo všeč) 
1. Spoznavna 

glasbena igra 

- izvajanje 

(lastna glasbila) 

- ustvarjanje v 

glasbi  

 

20 
 

4,15 

2. »Glasbeni telefon« - izvajanje  

19 
 

4,53 

3. Vodeno gibanje ob 

skladbi 

- poslušanje 

- ustvarjanje 

(gibalno-plesno) 

 

18 

 

4,67 

4. Glasbena pravljica - izvajanje 

(lastna glasbila) 

- ustvarjanje 

(gibalno-plesno, 

izmišljanje 

zvočne vsebine) 

 

20 
 

4,55 

5. Doživljajsko 

poslušanje zvokov iz 

narave z vizualizacijo 

- poslušanje 

(doživljajsko) 

 

 

20 
 

4,75 

6. »Kateri inštrument 

igra?« 

- poslušanje 

(doživljajsko-

analitično) 

 

20 
 

4,60 

7. Izvajanje znane 

pesmi skozi igro v 

krogu 

- izvajanje 

(improvizirana 

glasbila) 

 

 

19 

 

4,84 

8. Improvizirana 

glasbila v skupini 

- izvajanje 

(petje, 

improvizirana 

glasbila) 

- poslušanje 

 

16 

 

4,69 

9. Doživljajsko 

poslušanje z gibanjem 

- poslušanje 

- ustvarjanje 

(gibalno-plesno) 

 

20 
 

4,55 
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rezultatov smo za vsako glasbeno dejavnost izračunali aritmetično sredino ali povprečje (M). 

Petošolci so v povprečju vse izvedene glasbene dejavnosti ocenili zelo dobro, saj je najnižja 

povprečna ocena (M1) znašala 4,15, kar še vedno pomeni, da so bile vse dejavnosti 

petošolcem vsaj všeč ali pa zelo všeč. Sklepamo, da je bila uvodna prva glasbena dejavnost 

nekoliko slabše ocenjena ravno zaradi faze spoznavanja. Poleg tega takrat razreda še nismo 

prav dobro poznali in smo s spoznavno glasbeno igro vsakega posameznika nekoliko 

izpostavili. V naslednjih glasbenih dejavnostih smo pri načrtovanju bili pozorni ravno na to, 

da se to več ni ponavljalo.  

Izkazalo se je, da je bila petošolcem najljubša 7. glasbena dejavnost (M7 = 4,84), kjer je šlo za 

izvajanje (petje) znane pesmi v krogu in obenem podajanje lesenih paličic naslednjemu na 

desni strani. Menimo, da jim je bila ta dejavnost najbolj všeč, ker je bila netipična za pouk 

glasbene umetnosti, poleg tega pa je izstopala od drugih dejavnosti po največji aktivnosti in 

razgibanosti celotne igre. Dejavnost je od posameznika zahtevala, da se vključuje in sodeluje, 

v zameno za to pa mu je dala občutek pripadnosti in sprejetosti ter uspešnosti. Struktura 

dejavnosti se je stopnjevala in na koncu prešla v tekmovanje, ki je še toliko bolj sprožilo 

sodelovanje učencev in navijanje drug za drugega. Učenci so zaradi usmerjanja pozornosti v 

igro pozabili na predstavitve in občutek stresa ter nelagodja. Ob tem lahko zavrnemo hipotezo 

4, ker v celoti ne drži. Pri tej dejavnosti je sicer šlo za neke vrste igranje na inštrumente 

(tolčenje ob tla z leseno palico na vsako dobo v določenem tempu), vendar učenci ob tem niso 

nič ustvarjali. Kljub temu pa lahko rečemo, da so bile ostale glasbene dejavnosti zelo visoko 

ocenjene in so razlike med ocenami zanemarljive.  

Druga najboljše ocenjena glasbena dejavnost je bila peta (M5 = 4,75), kjer je šlo za 

doživljajsko poslušanje zvokov iz narave in vizualizacijo ob tem. Ker učenci verjetno tega 

niso velikokrat počeli, smo se odločili, da jih na začetku usmerimo v vizualizacijo. Učenci so 

se popolnoma umirili, prav tako so bili po koncu predvajane skladbe zelo umirjeni in tihi. 

Kljub temu da je glasbena dejavnost poslušanja zelo preprosta in kratka, se je izkazala za zelo 

učinkovito, prav tako je lahko dobra strategija za posameznika pri njegovem individualnem 

sproščanju, ki jo lahko kadarkoli uporabi, če mu le ta ustreza. 

Sledi osma glasbena dejavnosti (M8 = 4,69), kjer je šlo predvsem za ustvarjanje z 

improviziranimi glasbili v naključnih skupinah. Naš glavni cilj je bil sprostitev posameznika, 

vendar smo ob tem želeli vplivati tudi na medsebojno sodelovanje, dobro počutje v skupini, 

podpiranje drug drugega in na krepitev pozitivne samopodobe posameznika. Dejavnost je 

najprej potekala v manjših skupinah, nato smo se vsi skupaj usedli v krog, tako da učenci niso 

bili preveč izpostavljeni. Opaziti je bilo, da so se učenci res držali navodil in se prepustili 

domišljiji pri načinu igranja in različnih ritmih na improvizirana glasbila. Glasbeno 

ustvarjanje je zelo pomemben in nujen proces, ker pri otroku sproži občutek zadovoljstva in 

razvoj kritičnega odnosa do lastnega glasbenega dela (Denac, 2002). Prav tako se je ravno 

glasbeno ustvarjanje v raziskavah izkazalo za odrinjeno, še posebej v nižjih razredih (Oblak, 

1999). Če se učitelj ne počuti dovolj suverenega v lastnem glasbenem ustvarjanju in kvaliteti, 

lahko to prepusti učencem, da se sami izražajo v sproščenem vzdušju, brez poudarka na 

kakovosti in izvedbi.  

Petošolcem je bila v povprečju zelo všeč tudi 3. glasbena dejavnost (M3 = 4,67), kjer je šlo za 

vodeno gibanje ob poslušanju skladbe. Vodeno gibanje smo načrtovali zato, ker še nismo 

dobro poznali razreda in smo sklepali, da se učenci ne bi počutili dobro ob samostojnem 

gibalno-plesnem izražanju glasbenih doživetij in predstav. Tako smo se odločili, da bomo 

učence ob poslušanju skladbe vodili s tremi različnimi oblikami gibanja (hoja, dirigiranje in 

ples) in s tem poskušali učence sprostiti, preusmeriti misli na glasbo ter z gibanjem povišati 

srčni utrip in dihanje. Učence je ob tej dejavnosti dodatno motiviralo in navdušilo tudi 
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sodelovanje razrednega učitelja in strokovne delavke. Motivacija, sproščenost in odprtost 

učitelja je torej ključnega pomena za posluh vseh učencev. 

Sedma glasbena dejavnost je prav tako temeljila na poslušanju in gibanju ter bila ocenjena z 

visokim povprečjem (M7 = 4,60). Dejavnost poslušanja inštrumentov smo združili z igro 

»Dan in noč«, kjer je šlo za vstajanje in čepenje, odvisno od pravilnega odgovora. Učenci so 

torej čepeli in poslušali zvok določenega inštrumenta. Če so ga prepoznali, so morali vstati, 

sicer so čepeli naprej. Sproti smo na posnetku videli tudi pravilne odgovore, tako da so učenci 

dobivali takojšnjo povratno informacijo in se ob tem spoznali še kakšen nov inštrument. 

Dejavnost je potekala v sproščenem vzdušju, h kateremu je veliko prispeval vpliv igre, ki je 

bil združen z glasbeno dejavnostjo poslušanja.  

Glasbeno pravljico (4. glasbena dejavnost) so petošolci ocenili s povprečno oceno M4 = 4,55. 

Učenci so se ob vodenju s sličicami zabavali, ker je bil razred razdeljen na dve veliki skupini 

in je zato v razredu prihajalo do različnih zvokov hkrati. Opaziti je bilo, da so se učenci 

osredotočili na dejavnost, saj so uporabljali tako lastna glasbila in vokale kot tudi gibanje 

telesa. Z enako oceno je bila ovrednotena tudi 9. glasbena dejavnost (M9 = 4,55), kjer je šlo za 

poslušanje skladbe v krogu in ustvarjalni gib. Ta ni potekal prosto po razredu, ampak so 

učenci sedeli v krogu, obrnjeni tako, da so imeli pred seboj sošolčev hrbet. Glasbena 

dejavnost je bila namerno tako načrtovana, da noben ni izpostavljen in se lahko posveti samo 

sebi in svojim občutkom. Če primerjamo poslušanje z ustvarjalnim gibom v 9. glasbeni 

dejavnost s poslušanjem in vodenim gibanjem v 3. glasbeni dejavnosti, je bila slednja bolje 

ocenjena. Sklepamo, da bi se učenci bolje počutili ob ustvarjalnem gibu, če bi se z njim 

večkrat srečali in se ob tem vedno boljše počutili.  

Glasbena dejavnost »glasbeni telefon« je bila ocenjena s povprečno oceno M2 = 4,53, torej je 

bila druga slabše ocenjena glasbena dejavnost. Menimo, da sta začetni glasbeni dejavnosti 

slabše ocenjeni, ker so bile dejavnosti načrtovane tako, da je bila izvedba odvisna od vsakega 

učenca in aktivnost posameznikov ni potekala hkrati, kljub temu da smo sedeli v krogu. 

Zaradi čakanja, da pridejo na vrsto, so nekateri postajali nemirni in začeli motiti druge. Po tej 

ugotovitvi smo vse dejavnosti načrtovali tako, da so bili vsi posamezniki v dejavnost 

vključeni hkrati, tako da so vsi sledili enaki nalogi ali pa so sodelovali v manjših skupinah.  

Delo razrednega učitelja pri izvedbi glasbenih dejavnostih ni preveč zahtevno. Slediti mora 

glavnemu cilju sprostitve učencev, ki mu sledijo še drugi cilji, vezani na krepitev duševnega 

zdravja posameznika in njegovo pozitivno odzivanje na skupino in obratno. Učence je 

potrebno naučiti in seznaniti s stresom ter njegovimi tegobami, nato pa ponuditi rešitve – 

strategije za soočanje z njim. Razredni učitelj ima pri svojem delu to prednost, da učence 

bolje pozna kot npr. predmetni učitelji in drugi strokovni delavci, zato se lahko bolj zavzema 

za njihove težave, strahove, tesnobe, negativne misli, prednosti, slabosti, različne dejavnike 

stresa itd. Poleg tega je lahko glasba izjemno sredstvo in strategija za odpravljanje stresa, saj 

deluje kot »uspešno preventivno in kurativno sredstvo« (Sicherl Kafol, 2001, str. 6) in jo 

lahko razredni učitelj brez težav vključi v pouk kateregakoli predmeta ali celo med odmor. 

Nekaj več časa in energije bo razredni učitelj potreboval pri načrtovanju inovativnih in za 

otroke zabavnih glasbenih dejavnosti, kjer lahko uporabi svojo domišljijo in kombinira veliko 

dejavnosti, iger in interesov učencev. Prav tako ni potrebe, da se pri sprostilnih glasbenih 

dejavnostih učitelj ukvarja z operativnimi in procesnimi cilji, lahko pa mu služijo kot pomoč. 

Procesni cilji so lahko vodilo za raznolike in dinamične ter ne nazadnje poučne glasbene 

dejavnosti na področjih afektivnega, kognitivnega in psihomotoričnega razvoja otrok (Sicherl 

Kafol, 2001). 
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13 SKLEP 
 
V magistrskem delu Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih smo se v 

teoretičnem delu osredotočili na dve večji vsebinski poglavji. Opredelili smo duševno zdravje, 

ki je bistveno za vsakega posameznika in se kaže v našem počutju ter odnosih do drugih 

(Marušič in Temnik 2009), zelo pomembno pa je tudi, kako reagiramo in se znajdemo pri 

soočanju s težavami, kar lahko določene posameznike vodi v težave in duševne motnje 

(Jeriček Klanšček in Pucelj, 2011). Pogosta težava, ki sledi vsakodnevnim obremenitvam 

posameznika, je stres. Vzrokov za stres je mnogo, od posameznika pa je odvisno, kako se z 

njim sooča (Middleton, 2014). Dejstvo je, da stres ni velika nadloga samo pri odraslih, pač pa 

se z njim soočajo vse mlajši otroci. Middletonova (2014) poudarja, da veliko negativno vlogo 

nosijo starši, ki živijo v stresu, ker svoje počutje neposredno prenašajo na otroke. Starše v 

stresu in stiski naj bi prepoznalo kar 91 % otrok (Elkin, 2014). Mimo tega ne moremo niti pri 

učiteljih, ki se sami soočajo z močnim stresom (Slivar, 2009) in občutji ter slabo voljo, ki ju 

stres prinaša s seboj. V času šolskega obdobja je zato ključna vloga razrednega učitelja, ki 

otrokom daje dober zgled in jih ozavešča o stresu, kaj sploh je stres, kako se kaže (viri ali 

dejavniki stresa), kako vpliva na naše telo in duševno zdravje ter predstavi raznolike načine 

sproščanja in soočanja s stresom.  

V nadaljevanju dela smo se osredotočili na drugo večje vsebinsko poglavje, tj. pomoč z 

glasbo, ki s svojim vsestranskim učinkom blagodejno vpliva na občutek zadovoljstva, 

učinkovitejšo pozornost in motivacijo (Unkefer, 1990), kar posledično zmanjšuje ali odpravlja 

slabo počutje posameznika, ki je v stresu (Elkin, 2014). Glasba nas spremlja že vse od 

prenatalnega obdobja (McPherson, 2009) skozi vse življenje, zato nam je blizu. V empiričnem 

delu smo se osredotočili predvsem na vpliv glasbe oziroma glasbenih dejavnosti pri otrocih na 

razredni stopnji, še posebej pri petošolcih, pri čemer se nismo osredotočali na pouk glasbene 

umetnosti, temveč na vključevanje glasbenih dejavnosti v poljubni predmet. Na razredni 

stopnji se učitelj in učenci srečajo z mnogimi predmeti, vsebinami, aktualnimi tematikami in 

problematikami, zato je lahko na tem mestu več kot dobrodošla neposredna povezava med 

prisotnostjo stresa in prisotnostjo glasbe, ki posledice stresa vsaj ublaži, če že ne odpravi. Še 

pred povezavo stresa in glasbenih dejavnosti nas je v raziskavi zanimalo, ali petošolci sploh 

doživljajo stres med poukom, pri katerih predmetih ga doživljajo in kaj je vzrok stresa.  

Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so učenci precej časa pod stresom, ki ga prinašajo 

obveznosti pri določenih predmetih. Največ stresa doživljajo pri predmetih, kot so 

matematika, slovenski jezik in družba. Presenetljivo je, da je med najbolj stresnimi predmeti 

tudi glasbena umetnost. Pri tem moramo upoštevati, da ta predmet poučuje predmetni učitelj. 

To je lahko primer, ki kaže na različne pristope posameznega učitelja, njegove lastnosti, 

poznavanje in upoštevanje potreb učencev (Rotar Pance, 2006). Na podlagi navedenih 

stresnih situacij med poukom pri različnih predmetih so najbolj izstopali odgovori, ki so 

navajali pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje znanja. Zavedati se moramo, da vsak 

posameznik – tako otrok kot učitelj ali starš – drugače odreagira v stresnih situacijah, kar je 

posledica mnogih značilnosti posameznika, razmer doma in v šoli (Jeriček Klanšček, 2015).  

Na eni strani torej poznamo negativne učinke stresa, na drugi strani pa se nam ponujajo 

blagodejne glasbene dejavnosti, ki prinašajo ugodje in dobro počutje posameznika. To smo 

poskušali združevati tekom raziskave in ugotovili, da se je po vseh glasbenih dejavnostih, ki 

smo jih izvedli pred stresnimi situacijami (pisno ali ustno preverjanje ali ocenjevanje znanja 

pri različnih predmetih), znižal nivo stresa pri petošolcih. Seveda je potrebno načrtovanje in 

izvedbo glasbenih dejavnosti prilagoditi glede na konkretni razred, posameznike v njem in 

razredno dinamiko. Naš konkretni primer, tj. razred petošolcev, ni bil navajen strpnosti in 
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čakanja cele skupine na določene posameznike v razredu, zato smo te ugotovitve po izvajani 

prvi in drugi glasbeni dejavnosti upoštevali in začeli načrtovati skupinske in individualne 

glasbene dejavnosti, pri katerih so bili vsi učenci aktivni hkrati. Med glasbene dejavnosti smo 

uvrščali raznolike in zabavne dejavnosti ter prepletali dejavnosti glasbenega izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja ter ob tem upoštevali, da so bili učenci aktivni tako na 

psihomotoričnem, kognitivnem kot afektivnem področju.  

Petošolci so se po vsaki glasbeni dejavnosti opredelili, kako jim je bila glasbena dejavnost 

všeč. Izkazalo se je, da so petošolci odprti za tovrstne nekaj minutne glasbene dejavnosti, ki 

preusmerjajo negativne misli v nekaj zabavnega, drugačnega. Reakcijo boja ali bega smo pred 

stresno situacijo z glasbeno dejavnostjo prekinili in sprožili sprostitveno reakcijo (Jeriček 

Klanšček in Bajt, 2015, str. 9), kar so pokazali tudi rezultati vprašalnikov. Petošolci so pred 

stresno situacijo, torej preden smo izvajali glasbeno dejavnost, večinoma občutili večje 

telesne spremembe (tresavica, nemirnost, slabo počutje, napetost, stiskanje v telesu, razbijanje 

srca, vrtoglavica, potne roke, »metuljčki v telesu« in težko dihanje), strah pred neznanjem in 

slabo oceno, vznemirjenost, napetost, begajoče misli, prestrašenost itd. Po izvajani poljubni 

glasbeni dejavnosti so se občutja petošolcev spremenila, občutek stresa pa se je zmanjšal ali 

izginil. Tudi B. Sicherl Kafol (2001) govori o glasbi, katere učinek lahko služi kot preventiva 

ali kurativa pri odpravljanju stresa. Petošolci so lahko ob različnih oblikah dela med 

glasbenimi dejavnostmi krepili tudi medosebne odnose in izboljševali razredno klimo ter se 

povezali z učiteljem.   

Pomembno je, da se na otroke odzivamo in jim pravočasno ponudimo pomoč, saj strokovnjaki 

trdijo, da prevelik stres med odraščanjem v poznejših letih prinaša težave v čustvenem in 

duševnem zdravju (Middleton, 2014). Poleg tega lahko dolgo trajajoči kronični stres povzroči 

veliko škodo človeškemu organizmu, vpliva na telesne funkcije, velikokrat pa sovpada z 

mnogimi boleznimi, sindromi, znaki in simptomi (Middleton, 2014). Pomembno je torej, da 

se učitelj sam pri sebi zaveda pomena in vpliva stresa nanj ter da je lahko doživljanje stresa 

glede na določene situacije različno in se pri posameznikih različno tudi kaže navzven. 

Pomembno je, da učence poučimo o raznolikih znakih stresa, ki se lahko kažejo skozi telesne, 

čustvene, vedenjske in miselne spremembe (Bajt in Jeriček Klanšček, 2015). Posledično bodo 

učenci začeli spremljati svoja občutja in odzive na določene situacije in se pravočasno soočali 

z morebitnim stresom. Bistveno pri soočanju s stresom je tudi to, da se ga odpravi ali vsaj 

blaži takoj, ko je zaznan, in ne šele takrat, ko doživimo zgornjo mejo, ki nas lahko hitro vodi 

v duševne težave in motnje (Middleton, 2014).  

Ugotovitve in rezultati kažejo, da so učenci odprti za nove pristope in načine sproščanja med 

poukom. Pomembno je le, da je za to dovzeten tudi razredni učitelj in ne nazadnje šola, ki zna 

učence usmerjati ter dopuščati druge razsežnosti pouka in vseživljenjskega učenja. Stres je 

pomembna in vsakdanja stvar v posameznikovem življenju, a njegove posledice niso vedno 

takoj vidne ali pa se lahko kažejo skozi druge, še večje telesne in duševne težave. Glasba pa 

nas spremlja skozi vse življenje, se nam ponuja na vsakem koraku in dokazano olajšuje slabo 

počutje ter zmanjšuje učinke stresa.  

To magistrsko delo naj bo učiteljem v pomoč pri povezovanju še tako aktualnih področij, kot 

sta lahko glasba in stres. Kljub temu da sta si na prvi pogled ti področji popolnoma nasprotni, 

se ravno zaradi tega lahko lepo uskladita in pozitivno dopolnjujeta. Magistrsko delo naj bo 

tudi dobra popotnica učiteljem, ki se želijo osebnostno razvijati in koristno znanje prenašati 

na otroke, učence, druge strokovne delavce in prijatelje.  
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15 PRILOGE 
 

Priloga 1: Prvi anketni vprašalnik za učence 

 

Draga učenka, dragi učenec! 

Sem Maja Jakič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje na 

razredni stopnji. Moj študij se izteka, zato izdelujem zaključno nalogo, magistrsko 

delo, z naslovom GLASBENE DEJAVNOSTI IN DOŽIVLJANJE STRESA PRI 

PETOŠOLCIH.  

Prosim te, da mi pomagaš pri izdelavi naloge tako, da izpolniš spodnji anketni 

vprašalnik. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v namene magistrskega dela. 

Anketni vprašalnik je anonimen, zato spodaj namesto imena vpiši svojo kodo, ki jo 

boš uporabljal/-a pri vseh anketnih vprašalnikih.   

Za sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem. 

Maja Jakič 

 

 

 

 

 

VPRAŠALNIK O STRESU ZA UČENCE 5. RAZREDA 

Pri katerih šolskih predmetih ti je neprijetno, si pod stresom? K tem šolskim 

predmetom napiši konkretne situacije.  

 

 SLOVENSKI JEZIK 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

DATUM:  

KODA:  
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 MATEMATIKA 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 ŠPORT 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 LIKOVNA UMETNOST 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 DRUŽBA  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 GLASBENA UMETNOST 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Priloga 2: Primer drugega anketnega vprašalnika PRED izvedbo glasbene dejavnosti 

(pred stresno situacijo, npr. pisnim ocenjevanjem znanja pri družbi) 

 

 

15. 6. 2016 

Ocenjevanje znanja DRU 

 

1. Pred tabo je pisno ocenjevanje znanja pri predmetu družba. Koliko stresa 

čutiš? (Označi s križcem.) 

 

NIČ MALO VELIKO ZELO VELIKO 

    

 

 

2. Kako se počutiš pred pisanjem ocenjevanja znanja? Kaj se dogaja s tvojim 

telesom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Primer tretjega anketnega vprašalnika PO izvedeni glasbeni dejavnosti (pred 

stresno situacijo, npr. pisnim ocenjevanjem znanja DRU) 

 

 

15. 6. 2016 

Ocenjevanje znanja DRU 

 

1. Ali je glasbena dejavnost pred pisanjem ocenjevanja znanja kaj vplivala nate, 

si se sprostil/-a? (Obkroži.) 

      DA     NE 

 

2. Koliko stresa si občutil/-a po glasbeni dejavnosti? (Označi s križcem.) 

NIČ MALO VELIKO ZELO VELIKO 

    

 

3. Kako si se počutil/-a po izvedeni glasbeni dejavnosti? Kaj se je dogajalo s 

tvojim telesom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Oceni izvedeno glasbeno dejavnost s številom od 1 

do 5. (Obkroži.) 

    

      1      2      3      4      5 

 

KODA: 

1niti malo mi ni bila všeč 
2ni mi bila všeč 
3težko se odločim 
4bila mi je všeč 
5bila mi je zelo všeč 


