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POVZETEK  
 

Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, pri katerem z različnimi metodami in 

oblikami dela povezujemo učne vsebine oziroma teme in s tem uresničujemo zastavljene 

vzgojno-izobraževalne cilje. Skozi celostno povezovanje znanj medpredmetne povezave 

določajo skupni namen različnih predmetnih področij. Z didaktičnim pristopom 

medpredmetnega povezovanja želimo doseči višjo kakovost vzgojno-izobraževalnih ciljev 

in učencem omogočiti drugačno izkušnjo.  

 

Pri načrtovanju in delu je zelo pomemben učni načrt ter učbeniška in druga gradiva, s 

pomočjo katerih učitelji za učence oblikujejo in izvajajo medpredmetno povezovanje kot 

celosten vzgojno-izobraževalni pristop.  

 

V magistrskem delu z naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole smo matematiko in glasbo opredelili 

kot dve predmetni področji. Odločili smo se, da naslov oblikujemo s splošnimi pojmi, v 

magistrskem delu pa se osredotočimo na učna predmeta matematika in glasbena umetnost. 

 

V magistrskem delu smo raziskovali pogostost in motiviranost izvajanja medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti pri razrednih učiteljih prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja osnovnih šol po Sloveniji. Proučevali smo, kako učitelji 

načrtujejo in organizirajo pouk medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti ter kakšne dejavnosti se pri pouku najpogosteje pojavljajo. Z raziskavo smo 

želeli ugotoviti, kakšne razlike glede stališč se pojavljajo pri medpredmetnem povezovanju 

glasbene umetnosti in matematike med učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja s 

krajšo delovno dobo in tistimi z več delovnimi izkušnjami. Raziskovali smo tudi razlike 

glede pogostosti izvajanja medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti glede na statistične regije poučevanja.   

 

Izsledki raziskave kažejo, da so razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol po Sloveniji motivirani za izvajanje medpredmetnih povezav matematike in 

glasbene umetnosti, vendar redko (manj kot 1-krat mesečno) izvajajo pouk 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti ne glede na svojo 

delovno dobo in statistično regijo poučevanja. Razredne učitelje najbolj motivirata lastno 

zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti ter zanimanje 

otrok za to aktivnost. Med učitelji s krajšo delovno dobo in tistimi z več delovnimi 

izkušnjami prihaja do razlik. Za načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti porabijo več časa učitelji s krajšo delovno dobo, ki še 

nimajo toliko izkušenj. 

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, glasbena umetnost, matematika, prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje, razredni učitelji  

 
  





 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF MATHEMATICS AND MUSIC IN 

THE FIRST TRIAD OF ELEMENTARY SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 
Interdisciplinary connections are a didactic approach, where we use different methods and 

forms of work to connect learning content or themes and thus realize the set educational 

goals. Through the comprehensive connection of knowledge, interdisciplinary connections 

determine the common purpose of different subject areas. The aim of the didactic approach 

of interdisciplinary connections is to achieve a higher quality of educational goals and 

allow students to experience something different.  

  

The teaching plan, textbooks and other material are very important for planning and work 

as such. Teachers use them to prepare and perform interdisciplinary connections for 

students as a comprehensive educational approach.   

 

In the master’s thesis titled Interdisciplinary connections of Mathematics and Music in the 

first triad of elementary school, we defined mathematics and music as two subject areas. 

We decided to form the title with general terms, but in the master’s thesis, we focus on the 

subjects Mathematics and Musical arts.  

 

In the master’s thesis, we researched the frequency and motivation for interdisciplinary 

connections between Mathematics and Musical arts in class teachers of the first 

educational triad of elementary schools across Slovenia. We studied, how teachers plan 

and organise classes of interdisciplinary connections of Mathematics and Musical arts and 

what kind of activities are most common within classes. Through the research, we wanted 

to find out, what kind of differences in views are present regarding interdisciplinary 

connections of Musical arts and Mathematics between shorter serving teachers of the first 

educational triad and those with more working experience. We also researched the 

differences regarding the frequency of interdisciplinary connections of Mathematics and 

Musical arts with regards to the statistical region of schools.  

 

The findings of the research show that class teachers of the first educational triad of 

elementary schools across Slovenia are motivated to carry out interdisciplinary connections 

of Mathematics and Musical arts, but carry it out rarely (less than one a month) regardless 

of the length of their service and region of the school. Their own interest for 

interdisciplinary connections of Mathematics and Musical arts and the interests of children 

for this activity mostly motivate class teachers. There are differences between shorter 

serving teachers and those with more working experiences. Shorter serving teachers, who 

still do not have as much experience, need more time to plan lessons of interdisciplinary 

connections of Mathematics and Musical arts.  

 

Key words: interdisciplinary connections, Musical arts, Mathematics, first educational 

triad, class teachers  
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UVOD 
 

V magistrskem delu z naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole matematiko in glasbo opredeljujemo 

kot dve predmetni področji (matematika in glasbena umetnost), naslov pa smo se odločili 

oblikovati s splošnimi pojmi. 

 

Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, s katerim se povezujejo znanje, vsebine 

in učne spretnosti. Različna predmetna področja s skupnim namenom določijo 

medpredmetne povezave, kjer otrok pri reševanju medpredmetnih učnih situacij razvija 

interes in motivacijo za učenje, razumevanje in uporabo znanja (Sicherl Kafol, 2008). 

 

Načrtovanje medpredmetnega povezovanja ni enostavno, saj moramo biti fleksibilni in 

motivirani. Medpredmetno povezovanje vsekakor »najlažje pripravimo v prvem triletju, 

kjer vse predmete v glavnem poučuje en učitelj« (Hodnik Čadež, 2008). Zavedati se 

moramo, da je »učenje vsako progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom 

izkušenj, torej pod vplivom interakcije z okoljem in ne samo pod vplivom notranjih 

procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma« (Novak, 2005, str. 23). 

Medpredmetno povezovanje učenca motivira, saj vemo, »da se učenje ne zgodi zato, ker 

poučujemo, ampak zaradi želje in prizadevanja učenca, da bi se nekaj naučil, saj vemo, da 

imamo ljudje prirojeno željo po učenju, kar se kaže že zelo zgodaj v radovednosti otrok, ko 

staršem zastavljajo nešteta vprašanja« (prav tam, str. 23). 

 

Veliko se govori o preobremenjenosti otrok, o tem, da naj bi bila šola prijaznejša in 

prijetnejša za otroka. Različne oblike in metode dela lahko pripomorejo k razbremenitvi 

otrok in s tem prispevajo k trajnejšemu in kompleksnejšemu znanju. Z medpredmetnim 

didaktičnim pristopom in celostnim učenjem, usmerjenim v spodbujanje različnih 

inteligenc, otrok uvidi povezave med različnimi, a vendar podobnimi, sorodnimi 

vsebinami, postopki, procesi itd. (Štemberger, 2008). 

 

Pri načrtovanju in poteku pouka je učitelj avtonomen, vendar mora biti fleksibilen, poln 

zamisli in idej. Učencem želimo na zanimiv in učinkovit način podati čim več znanja. Pri 

pouku medpredmetnega povezovanja učence motiviramo in jim omogočimo drugačno 

izkušnjo. Povezovanje matematike in glasbene umetnosti ni enostavno, vendar ne 

nemogoče in največkrat zelo učinkovito. Ker smo želeli povezave še bolj raziskati, 

ugotoviti, kako medpredmetne povezave matematike in glasbene umetnosti načrtujejo 

drugi učitelji, raziskati, kaj vpliva na njihovo motivacijo in kakšne razlike se pojavljajo 

med učitelji z več delovnimi izkušnjami in tistimi z manj, smo se odločili za raziskavo na 

to temo.  

 

V teoretičnem delu smo predstavili medpredmetno povezovanje, s katerimi pojmi se 

prepleta, na kakšne načine lahko predmete medpredmetno povežemo in na kaj moramo biti 

pri tem pozorni. Predstavili smo, kaj je pomembno pri načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja, na kaj se moramo osredotočiti in katere so njegove prednosti in 

pomanjkljivosti. Izpostavili smo povezave na procesno-ciljni in vsebinski ravni ter po 

pregledu učnega načrta izpostavili nekaj takih povezav, ki opredeljujejo medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene umetnosti. Poleg medpredmetnih povezav 

matematike in glasbene umetnosti pa smo zapisali tudi nekaj splošnega o povezovanju 

matematike in glasbene umetnosti z drugimi predmetnimi področji. 
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V empiričnem delu smo raziskali, kako anketirani razredni učitelji ocenjujejo vlogo 

lastnega zanimanja pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti, kako so anketirani razredni učitelji motivirani za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti in kako medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti vpliva na otroke. Raziskovali smo tudi, ali bi se anketirani razredni 

učitelji o medpredmetnem povezovanju matematike in glasbene umetnosti radi dodatno 

izobrazili in kakšno vlogo pri načrtovanju imajo sodelavci in vodstvo šole. Zanimalo nas 

je, ali pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

upoštevajo individualizacijo in diferenciacijo ter kako uresničujejo vzgojno-izobraževalne 

cilje. 

 

V magistrskem delu smo raziskali tudi, kako motivirani so anketirani razredni učitelji s 

krajšo in tisti z daljšo delovno dobo ter koliko časa načrtujejo eno šolsko uro 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. Raziskali smo, kako se 

pogostost načrtovanja medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

razlikuje glede na statistično regijo poučevanja. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 

Že besedna zveza medpredmetno povezovanje nam veliko pove. Vemo, da z 

medpredmetnim povezovanjem povezujemo različne predmete in s tem uresničujemo 

njihove cilje. Medpredmetno povezovanje pa je mnogo več kot le povezovanje dveh ali več 

predmetov. Po B. Sicherl Kafol govorimo o medpredmetnem povezovanju kot celostnem 

didaktičnem oziroma učnem pristopu »horizontalnega in vertikalnega povezovanja znanj, 

vsebin in učnih spretnosti« (Sicherl Kafol, 2008, str. 113). Te povezave pa »izhajajo iz 

predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost doseganja predmetnih 

ciljev« (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 24).  

 

Pouk medpredmetnega povezovanja je zato treba natančno načrtovati in ustrezno 

organizirati delo. Pomembno je, da se zavedamo, »da učitelj pri medpredmetnem 

povezovanju izhaja iz povezovanja učnih vsebin oziroma ciljev in poskuša določeno 

vsebino ali problem podati oziroma obravnavati čim bolj celostno« (Hodnik Čadež, 2008, 

str. 133).  

 

Pomembno je, da se pri načrtovanju osredotočimo na »jasnost ciljev, poznavanje različnih 

vrst znanj, poznavanje učnih načrtov, spremljanje in vrednotenje medpredmetnega 

povezovanja itd.« (Bevc, 2005, str. 57).  

 

Medpredmetno povezovanje se je izkazalo kot uspešno, saj »izkušnje kažejo, da učenci pri 

medpredmetnem reševanju učnih situacij razvijajo interes in motivacijo za učenje ter 

poglabljajo razumevanje in uporabo znanja. Poleg tega dosegajo boljše učne uspehe, 

kažejo bolj kakovostne medosebne odnose in zavzetost za učenje, izražajo samozavest, 

medsebojno sodelovanje in vzajemno spoštovanje, imajo boljši priklic in razumevanje 

učnega gradiva in lahko vzpostavljajo transfer učnih spretnosti med različnimi 

predmetnimi področji« (Sicherl Kafol, 2008, str. 55).   

 

Uspešnost, samozavest in razumevanje so še dodatni dejavniki k motivaciji, o kateri 

govorimo takrat, »kadar se posameznik ukvarja z neko dejavnostjo zato, ker ga ta osrečuje 

in zadovoljuje. Cilj njegove dejavnosti je v aktivnosti sami, ki je samonagrajujoča in ni 

nujno, da ima kakšno zunanjo vrednost« (Rotar Pance, 2006, str. 28). Po B. Sicherl Kafol 

(2008) z medpredmetnim povezovanjem učenci odkrivajo globlje odnose med pojavi, 

učenje je kakovostnejše, učence motivira, jih spodbudi k večjemu zanimanju, večji 

kakovosti učenja in kompleksnosti mišljenja (Sicherl Kafol, 2008, str. 114). 

 

Medpredmetne povezave pa niso vedno najboljše, uporabljamo jih »takrat, ko je to 

smiselno, ko za to obstajajo razlogi in ustrezne možnosti. Poskušamo jih izpeljati tako, da 

čim bolj spodbujamo ustvarjalnost otrok, povezave pa so lahko tudi spodbudno 

motivacijsko sredstvo« (Štemberger, 2008, str. 97). Medpredmetni pristop je utemeljen 

tudi z vidika procesiranja informacij, saj je »mrežno mišljenje eden od temeljnih načinov 

delovanja možganov, pri katerem se tvorijo povezave med specializiranimi področji 

obdelave podatkov« (Sicherl Kafol, 2015, str. 51). Informacije, podatke in predano znanje, 

»pridobljeno na holističen način, z lahkoto povezujemo s predhodnim znanjem in mnogo 

hitreje prikličemo v spomin« (prav tam, str. 51). 
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Najpogostejši problemi, ki se pojavljajo pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja, so 

vezani na vprašanja o elementih, ki naj bi jih vsebovali letna priprava in priprava na pouk, 

manj pogosto pa postavljajo učitelji v ospredje mnogo pomembnejše vprašanje o tem, 

kakšne vrste znanj doseči z načrtovanim vzgojno-izobraževalnim delom, in o tem, katere 

dejavnosti učencev je treba načrtovati, da bodo doseženi cilji, zapisani v učnih načrtih in v 

izhodiščih kurikularne prenove (Bevc, 2005). 

 

Ciljev kurikularne prenove ne moremo doseči brez ustreznega medpredmetnega 

načrtovanja, ki ne temelji samo na vsebinskih povezavah v funkciji motivacije, nadgradnje, 

povezovanja obstoječega znanja z novim, ampak tudi in predvsem v okviru načrtovanih 

dejavnosti učencev, prek katerih ti dosegajo tako imenovana procesna oziroma 

vseživljenjska znanja (Bevc, 2005, str. 50). Vsekakor je treba »jasno in nedvoumno doreči 

tudi medsebojne odnose in interakcije med posameznimi predmeti in predmetnimi področji 

znotraj kurikula. Odločiti se je torej treba za cilje, vsebine, oblike in načine njihovega 

medsebojnega povezovanja, temeljno načelo integriranja pa je interdiscipliniranost« 

(Pavlič Škerjanc, 2010, str. 20). 

 

B. Sicherl Kafol (2015) meni, da je uvajanje medpredmetnega povezovanja nadgraditev 

predmetnega pristopa in da omogoča poglobljeno spoznavanje učne stvarnosti. Izpostavi 

tudi dejstvo, da je pri medpredmetnem povezovanju pomembno dobro poznavanje področij 

povezovanja, saj bo povezovanje uspešno le, če ne bo dušilo posebnosti posameznih 

predmetnih področij.  

 

1.1 Pojmi, povezani z medpredmetnim povezovanjem 
 

Medpredmetno povezovanje se povezuje z različnimi pojmi. Eden od teh pojmov so tudi 

kurikularne povezave, ki jih razlikujemo glede na število vključenih predmetov. Lahko so 

enopredmetne, kjer povezave obstajajo znotraj posameznega predmeta, ali večpredmetne, 

kar pomeni, da obstajajo povezave med dvema ali več predmeti (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

Kurikularne povezave povezujemo znotraj predmetnih področij, med njimi ali zunaj 

predmetnih področij. Glede na te opredelitve K. Pavlič Škerjanc (2010) navaja različne 

termine. Intradisciplinarne/predmetne/monodisciplinarne povezave so povezave znotraj 

enega predmeta, kjer se integrirajo procesna, vsebinska znanja, spretnosti, stališča itd. Pri 

povezavah znotraj enega predmeta je pouk navzven nepovezan, vendar ima pregledne 

notranje korelacije. Gre za načrtno povezovanje konceptov, vsebin in veščin, poučevanje in 

učenje pa je realizirano s pomočjo konceptualnega vzorca.   

 

Multidisciplinarne povezave so večpredmetne povezave, kjer vključeni predmeti nimajo 

zastavljenega integriranega cilja, ampak dosegajo skupen cilj po disciplinarno ločenih 

poteh. Tudi interdisciplinarne povezave so večpredmetne povezave, vendar imajo ti 

predmeti skupen, integriran cilj (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

V. Štemberger (2008) ugotavlja, da je v povezavi z medpredmetnim povezovanjem 

povezanih več različnih definicij, kar kaže na raznolikost obarvanega področja.  

 

Izpostavimo nekaj definicij različnih avtorjev: 

 

 Integracija je definirana kot varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami in njihovo vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces. Izraz pa se je 
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včasih, v klasičnem pomenu, uporabljal za prepletanje vsebin posameznih 

predmetnih področij in učnih tem (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995). 

 Celostni vzgojno-izobraževalni proces je najpomembnejša značilnost celostnega 

pouka, kjer izpostavljamo celostnost vsebin, integracijo ciljev, osredotočenost na 

enega učitelja, celostno zaznavanje in doživljanje vzgojno-izobraževalnih vplivov 

ter organizacijo pouka kot povezane celote (Kramar, 1994). 

 Disciplinarni pristop govori o poučevanju in vodenju, ki temelji na eni disciplini, 

enem predmetu ali celo enem problemu, kjer je določena vsebina, tema ali tematski 

sklop obarvan s stališča enega predmeta. Tu je potrebno ozko specializirano znanje 

in tako ne predvideva medpredmetnega povezovanja (Štemberger, 2008). 

 Multidisciplinarni pristop pa pomeni usvajanje določenih znanj in veščin tako, da je 

določena vsebina, tema oziroma tematski sklop obravnavan s stališča različnih 

predmetov (prav tam, 2008). 

 Interdisciplinarni pristop pomeni usvajanje znanj in veščin, ki so skupne različnim 

predmetom. Vrednost transferja teh znanj omogoča prenos vedenj na druga 

področja (prav tam, 2008). 

 

1.2 Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav 
 

Poučevanje je zahtevna in obsežna dejavnost, s katero učitelj učence vključuje v vse faze 

izobraževalnega procesa, prav tako pa učence spodbuja, usmerja njihovo aktivnost, da sami 

iščejo, oblikujejo, strukturirajo in usvajajo znanje, razvijajo svoje sposobnosti in 

osebnostne lastnosti (Novak, 2005). S poučevanjem pa je povezano tudi znanje, ki ga 

sestavljajo informacije, ki jih uporabimo v različnih situacijah in pri različnih nalogah 

(prav tam, 2005). 

 

Znanje pa zavzema še naslednje dimenzije (Novak, 2005): 

 

 celostnost v smislu meddisciplinarno povezanega znanja, 

 dinamičnost,  

 znanje, povezano z osebnimi izkušnjami, doživljajskim svetom učenca, 

 neosebno, objektivno znanje, 

 vrednostno obarvano znanje (spoštovanje, presojanje itd.), 

 kritično znanje (npr. preverjanje matematičnih dejstev itd.). 

 

Stremimo k temu, da bi bilo znanje učencev čim bolj uporabno in trajnejše. V. Štemberger 

(2008) izpostavi, da pri kakovostnem poučevanju in učenju ni pomembna le dobro in 

premišljeno izbrana učna snov, ampak so pomembne tudi povezave med različnimi 

vsebinami in njihova uporaba v različnih okoliščinah. Učinkovit, pomemben didaktični 

pristop, ki pripomore k trajnejšemu, boljšemu in uporabnemu znanju, so tudi  

medpredmetne povezave.  

 

Medpredmetne povezave je treba tudi smiselno in ustrezno načrtovati: »Če želimo 

medpredmetne povezave ustrezno izvajati, je potrebno izvajanje načrtovati že pred 

začetkom šolskega leta« (Štemberger, 2008, str. 94). Da preprečimo nenačrtno, stihijsko 

delo ter dosegamo cilje, moramo pouk medpredmetnega povezovanja nujno načrtovati, pri 

tem pa upoštevati različnost učencev (prav tam, 2008). Pri načrtovanju se moramo 

osredotočiti tako na vsebinsko kot organizacijsko plat. 
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Za ustrezno načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja mora učitelj (Štemberger, 

2008 in Bevc, 2005): 

 

 poznati sodobne tehnike načrtovanja medpredmetnega povezovanja,  

 poznati cilje učnega načrta (za medpredmetno in medpodročno povezovanje ciljev 

iz več učnih načrtov),  

 upoštevati jasnost ciljev (učitelj mora natančno vedeti, katere cilje bo z 

medpredmetno povezavo dosegel), 

 poznati mora posebnosti otrok,  

 upoštevati, da je vsak otrok enkraten in da naj bo prav vsak uspešen, 

 seznanjen mora biti s cilji, ki so bili doseženi v prejšnjih letih, 

 poznati različne vrste znanj, 

 načrtovane dejavnosti učencev in vzgojno-izobraževalne cilje mora načrtovati že v 

letni pripravi, 

 spremljati in vrednotiti mora medpredmetno načrtovanje ob koncu posameznega 

ocenjevalnega obdobja, 

 vzeti si mora čas za razmislek o temeljnih vprašanjih, 

 delo je treba diferencirati ob upoštevanju otrokove individualnosti, 

 poskrbeti moramo za nadarjene otroke in skrb nameniti tudi otrokom z motnjami v 

razvoju, 

 upoštevati usvajanje znanja otrok na način, ki bo zagotavljal njegovo trajnost in 

uporabnost, 

 upoštevati učenčevo predznanje, motivacijo, interese, izkušnje in podobno, 

 upoštevati posebnosti šole, okolja (kadrovske, klimatske, geografske, materialne 

razmere, tradicijo itd.). 

 

Medpredmetne povezave poskušajmo načrtovati in izpeljati tako, da spodbujamo otrokovo 

ustvarjalnost in samostojnost, kar je najlažje uresničevati v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju osnovne šole, saj na tej razvojni stopnji otrok dojema svet celostno, vse predmete 

pa poučuje en učitelj, ki najhitreje najde možnosti za povezave posameznih učnih vsebin 

oziroma tem in hkrati pozna vse učne načrte. To pa ne pomeni, da medpredmetnih povezav 

ni mogoče izpeljati tudi v višjih razrednih osnovne šole (Štemberger, 2008). 

 

Nekatere medpredmetne povezave terjajo več časa za načrtovanje in izvajanje, druge pa je 

mogoče uresničiti skoraj vsako uro, spet druge medpredmetne povezave pa velikokrat 

nastanejo popolnoma spontano. Za udejanjanje in realizacijo obsežnejših oziroma daljših, 

bolj poglobljenih in sistematičnih  medpredmetnih povezav je priporočljivo medpredmetne 

povezave načrtovati skozi različne organizacijske oblike, kot so šole v naravi, projektni 

dnevi, tedni ali meseci, športni dnevi, kulturni dnevi, kolesarski izpit, tečaji prve pomoči, 

mini raziskovalne naloge učencev in podobno. Take organizacijske oblike trajajo več časa, 

urnik je bolj prilagodljiv, učitelji sodelujejo in se povezujejo, prav tako pa pride do bolj 

poglobljene obravnave vsebin posameznih predmetnih področij. Prav zato je načrtovanje 

medpredmetnih povezav priporočljivo načrtovati že v letni pripravi na pouk. Pri 

načrtovanju pa mora učitelj upoštevati tudi posebnosti šole, okolja (tradicija, materialne 

razmere, klimatske razmere, velikost in možnost kadra itd.) in učencev (predznanje, 

izkušnje, motivacija, interesi itd.), ki jih poučuje (Štemberger, 2008). 

 

 

 



7 

1.2.1 Učni transfer pri medpredmetnem povezovanju 

 

Otroci svet doživljajo drugače kot odrasli in pri tem uporabljajo vsa čutila. Da si lahko 

otrok o čemerkoli ustvari celotno sliko, mu moramo pojav prikazati in ponazoriti iz 

različnih zornih kotov. Pri doživljanju, spoznavanju in usvajanju otrokovega sveta pa je 

izrednega pomena transfer, »ki omogoča hitrejše učenje in boljše pomnjenje naučenega« 

(Štemberger, 2008, str. 96).  

 

V. Štemberger (2008) izpostavi, da prenos informacij pri usvajanju že usvojenih nalog na 

druge podobne naloge otroku omogoča hitrejše napredovanje in s tem bogatenje spomina. 

 

Transfer je lahko pozitiven ali negativen. Če je transfer pozitiven, znanje določene vsebine 

omogoča hitrejši napredek pri drugi, pri negativnem transferju pa določeno znanje zavira 

napredek (Štemberger, 2008). Po B. Marentič Požarnik (2000) govorimo tudi o splošnem 

ali horizontalnem učnem transferju, kjer gre za prenašanje učnih učinkov med predmeti, 

med teorijo in prakso ter med šolskim učenjem in življenjsko situacijo.  

 

Pri oblikovanju pozitivnega transferja so zelo pomembne učne metode in ne samo vsebine 

pouka in poučevanja. Zelo pomembno je povezovanje posebnega s splošnim in 

povezovanje teorije s prakso. Pomembna je tudi uporaba pravil v novih situacijah, saj na ta 

način povečujemo transferno vrednost vsakega posameznega predmeta in njegov prenos na 

druga predmetna področja (Marentič Požarnik, 2000). 

 

V. Štemberger (2008) izpostavi tri vrste transferja: 

 

 pri lateralnem transferju je prenos informacij z ene gibalne naloge na drugo, 

 bilateralni transfer je glede na telesno shemo z desne na levo stran, z rok na noge 

(ples – moški, ženski položaj), 

 vertikalni transfer pa je znotraj enake gibalne naloge (nadgraditev).  

 

B. Marentič Požarnik (2000) učnemu transferju pripisuje velik pomen, pri katerem gre za 

prenos učnega učinka z enega predmetnega področja na drugo in iz znanih okoliščin na 

nove. Avtorica poudarja, da ne gre le za prenos vsebinsko podobnih dejavnikov, ampak za 

prenos identičnih procesov (stališča, principi, načini učenja in podobno) (Marentič 

Požarnik, 2000). 

 

1.2.2 Ustreznost načrtovanja medpredmetnih povezav 

 

Glede ustreznosti načrtovanja medpredmetnih oziroma kurikularnih povezav K. Pavlič 

Škerjanc (2010) izpostavi štiri filtre oziroma kriterije.  

 

Med načrtovanjem medpredmetnega povezovanja se moramo vprašati, ali učni cilji 

medpredmetnih povezav razvijajo trajno razumevanje oziroma znanje. Razmisliti moramo, 

kako so učni cilji in načrtovane medpredmetne povezave pomembne znotraj stroke 

oziroma discipline. Zelo pomembno je, da upoštevamo predznanje učencev in njihovo 

razvojno stopnjo ter se glede na to vprašamo, kako je tak pouk medpredmetnega 

načrtovanja zanje zahteven in kako zahteven je za izvedbo pouka (didaktično, materialno, 

organizacijsko itd.). Da je načrtovanje medpredmetnega povezovanja ustrezno, moramo 

učencu zagotoviti aktivno udeležbo in se vprašati, kako so učni cilji avtentični in relevantni 

za učence (Pavlič Škerjanc, 2010). 
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Učitelj pa se mora pri načrtovanju medpredmetnih povezav vprašati tudi, ali je uporabljena 

ustrezna raven strokovnega jezika posameznih predmetov oziroma disciplin, če so prisotni 

vsi elementi učnega procesa, kjer ne smemo pozabiti tudi na preverjanje in ocenjevanje, ter 

ali smo pri načrtovanju načrtovali tudi izvedbo končne refleksije in evalvacije (Pavlič 

Škerjanc, 2010). 

 

Medpredmetne povezave morajo biti ustrezno načrtovane tudi glede na razvoje značilnosti 

otrok določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Za učence prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja je zelo pomembna spontana igra. »Tista igra, ki si jo otrok lahko 

izbere sam in se jo tudi igra povsem po svoje, brez vodenja odraslih in njihove ciljne 

naravnanosti« (Zupanc in Kozlevčar, 2008, str. 595). 

 

1.3 Raziskave s področja medpredmetnega povezovanja 
 

Na področju medpredmetnega povezovanja je izvedenih kar nekaj raziskav. Osredotočili 

smo se na raziskave v delu »Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na 

področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli« (Krek idr., 

2008). V nadaljevanju predstavljamo izsledke izbranih raziskav na področju 

medpredmetnega povezovanja: »Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav« 

(Štemberger, 2008), »Procesni in vsebinski vidiki medpredmetnega povezovanja« (Sicherl 

Kafol, 2008), »Učitelj kot raziskovalec medpredmetnega povezovanja« (Hodnik Čadež, 

2008), »The importance of interdisciplinary planning of the learning process« (Sicherl 

Kafol, 2010) in druge. V nadaljevanju predstavljamo izsledke raziskav na področju 

medpredmetnega povezovanja. 

 

Raziskava, ki jo je izvedla V. Štemberger o načrtovanju in izvedbi medpredmetnih 

povezav, kjer je bilo vključenih 250 učiteljic/-jev in vzgojiteljic/-jev iz vrtcev, osnovnih šol 

in gimnazij, je pokazala, da medpredmetne povezave načrtujejo in izvajajo spontano, ko se 

pokaže možnost, največkrat jih pri pouku uporabijo kot didaktični medij ali motivacijsko 

sredstvo. Učitelji povezujejo dva ali več predmetov pri posameznih vsebinah oziroma 

učnih temah, kjer upoštevajo zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. Največkrat se za 

pouk medpredmetnega povezovanja odločajo pri pouku, na dnevih dejavnosti, v šoli v 

naravi, nekaj učiteljev pa tudi na projektnem tednu. Rezultati raziskave so pokazali, da 

učitelji slabo načrtujejo medpredmetne povezave. (Štemberger, 2008) Učiteljem so pri 

medpredmetnem povezovanju v pomoč učni načrti, čeprav se strinjamo, da je kakovost 

načrtovanja in izvajanje medpredmetnih povezav nenazadnje odvisna predvsem od učitelja. 

Učitelj lahko medpredmetne povezave poišče in vidi tudi tam, kjer jih učni načrt ne 

predvideva. Še posebej lahko povezave uresničuje razredni učitelj, ki uči vse predmete in 

pozna vse učne načrte. Kljub neugodnim rezultatom navedene raziskave (Štemberger, 

2008) so ti lahko v pomoč učiteljem kot element samoevalvacije, vsekakor pa bi bilo dobro 

več pozornosti nameniti izobraževanju učiteljev na področju medpredmetnih povezav  

(prav tam, 2008). 

 

B. Sicherl Kafol (2008) je na vzorcu 250 učiteljic/-jev in vzgojiteljic/-jev iz vrtcev, 

osnovnih šol in gimnazij izvedla raziskavo o procesnih in vsebinskih vidikih 

medpredmetnega povezovanja. Učitelji se po izsledkih raziskave pogosto odločajo za pouk 

medpredmetnih povezav, v katerih pogosto povezujejo učne cilje in vsebine. 

 

Mnenja učiteljev o njihovi usposobljenosti in klimi v instituciji so pokazala, da to vpliva na 

pouk medpredmetnega povezovanja. Na učitelje vplivata tudi motivacija in komunikacija. 
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B. Sicherl Kafol (2008) izpostavi, da so bili anketiranci iz šol in vrtcev, ki so sodelovali v 

raziskavi, iz pozitivno naravnanega delovnega okolja, ki namreč zelo pomembno vpliva na 

kakovost učiteljevega delovanja (Sicherl Kafol, 2008). Avtorica (prav tam, 2008) meni, da 

se moramo zavedati, da pogostost še ne pomeni kakovosti, zato je pri načrtovanju 

medpredmetnih povezav potrebno premišljeno odločanje o vsebini in procesih načrtovanja 

tovrstnega poučevanja. Povezujemo torej le tisto, kar je smiselno povezovati, saj v 

nasprotnem primeru naredimo več škode kot koristi. Kakovost medpredmetnega 

povezovanja »je odvisna od strokovne usposobljenosti učiteljev, tudi njihovega poznavanja 

procesnih in vsebinskih plati načrtovanja« (Sicherl Kafol, 2008, str. 128). Pomembni 

dejavniki pri usvajanju sprememb v pedagoško delo pa so tudi delovna klima, ki vključuje 

sodelovanje s sodelavci, odprta komunikacija z učenci, učitelji in drugimi delavci šole in 

starši ter zavezanost in želja učiteljev za uresničevanje sprememb pri delu kot motivacijski 

dejavnik (prav tam, 2008). 

 

V raziskavi, ki jo je izvedla T. Hodnik Čadež (2008), z naslovom »Učitelj kot raziskovalec 

medpredmetnega povezovanja« je vzorec predstavljal osem poročil učiteljev raziskovalcev 

(skupaj 23 učiteljev in 421 učencev in dijakov, ki so sodelovali pri raziskovanju). 

Omenjena raziskava je pokazala, »da imajo učenci razmeroma dobra temeljna znanja 

določenih vsebin, da pa imajo težave pri uporabi teh znanj pri drugih vsebinah« (Hodnik 

Čadež, 2008, str. 140). Učitelji so učne cilje povezovali z vsebinami, pri učnih metodah v 

pripravah učiteljev pa sta prevladovala načina pogovora in razlage. Najpogostejši obliki 

dela sta bili frontalna in individualna oblika. »Učitelji so se pri vpeljevanju pristopa 

odločali za bolj znane, večkrat preizkušene oblike in metode dela, saj je oblikovanje 

učnega pristopa kompleksna naloga tako po vsebini kot s pedagoškega stališča« (prav tam, 

str. 147). 

 

T. Hodnik Čadež (2008) in ostali mentorji učiteljev raziskovalcev opažajo, da bi učitelji 

potrebovali še več izobraževanja za raziskovanje v praksi, s tem pa tudi nadgrajevanja 

določenih didaktičnih znanj in veščin, ki so potrebne za pisanje strokovnih besedil (prav 

tam, 2008). 

 

Raziskava B. Sicherl Kafol (2010) je pokazala, da učitelji pogosto uporabljajo 

medpredmetne povezave (od 40 % do 60 % učnih vsebin) in učne cilje povezujejo z 

učnimi vsebinami. Čeprav večina učiteljev meni, da se za medpredmetne povezave 

pogosto odločajo in hkrati vsebine povezujejo s cilji, pa je drug del raziskave pokazal, da 

učitelji medpredmetno povezovanje uporabljajo bolj na ravni vsebine, pri čemer cilje 

nekoliko zanemarjajo. Učitelji pouk glasbe največkrat medpredmetno povezujejo z gibom 

in umetnostjo, vendar je iz učnih priprav učiteljev razvidno, da upoštevajo predvsem 

vsebinski vidik medpredmetnih povezav (prav tam, 2010). 

 

Učitelj se mora ves čas profesionalno razvijati in s tem nadgrajevati svoje znanje. 

Raziskava M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) predstavlja, kako učitelji gledajo na 

znanje, ki ga že imajo, in na nadaljnje izobraževanje, torej skrb za profesionalni razvoj. 

Rezultati raziskave povedo, da učitelji namenjajo veliko pozornost lastnemu 

profesionalnemu razvoju. Učitelji spremljajo raziskave na področju poučevanja in učenja 

ter jih skušajo vpletati v vsakodnevni šolski proces. Zavedajo se, da izkušnje, ki so jih 

dobili, veliko pomenijo in skupaj z novostmi lahko pripomorejo k uspešnejšemu delu. 

 

I. Ropar in M. Moretti (2013) sta z raziskavo ugotovila, da učitelji v osnovni šoli dajejo 

prednost uspehu učencev in dejavnikom, ki so povezani z zadovoljstvom njihovih staršev, 



10 

pred tistimi, ki so povezani z njimi samimi in njihovim strokovnim poklicem 

(napredovanje v višji plačilni razred, prevzem vloge vodje aktiva strokovnih delavcev in 

postati razrednik). Ugotavljajo tudi, da jim prevzem funkcije člana Sveta šole ali 

predsednika Sveta šole ter funkcije sindikata ne predstavlja prioritete v njihovi karieri, saj 

gre za funkcije, ki nimajo neposredne zveze s pedagoškim delom učiteljev, ampak so del 

organizacijskega dela šole. Te pozicije dajejo učiteljem formalen status, ki ima lahko v šoli 

zelo velik vpliv. 

 

1.4 Različni pristopi in modeli medpredmetnega povezovanja 
 

Z medpredmetnim povezovanjem so povezani številni pristopi in modeli različnih avtorjev, 

po katerih se medpredmetne povezave načrtuje.  

 

Po Pavlič Škerjanc (2010, str. 20) govorimo o treh pristopih k povezovanju predmetov:  

 

 V tradicionalnem pristopu sta znanje in razumevanje minimalno povezana, tako 

znotraj predmetov (dejstveno znanje, veščine, odnosi in vrednote) kot med 

predmeti. Učne poti so potemtakem linearne in divergentne. 

 Obogateni tradicionalni kurikul temelji na vsebinskem oziroma tematskem 

pristopu k povezovanju predmetov. Znanje in razumevanje sta še vedno minimalno 

povezana tako znotraj predmetov kot med predmeti. Učne poti so linearne, vendar 

se tu in tam zaradi sodelovanja učiteljev različnih predmetov pri izvajanju učnega 

procesa presekajo oziroma stečejo v isti točki.  

 Integrativni kurikul pa temelji na konceptualnem pristopu k povezovanju znotraj 

in med predmeti. Učni proces usmerja skupni problem oziroma iskanje odgovora na 

isto problemsko vprašanje. Prav tako sta znotraj in med predmeti povezana znanje 

in razumevanje, poučevanje in učenje pa sta sodelovalna in potekata po krožnih in 

vijačnih konvergentnih učnih poteh.  

 

Tudi tu pa sta potrebni previdnost in zmernost. »Integrativni kurikul ni univerzalno 

zdravilo za katerokoli stisko sodobne šole. Integracija tudi ni končni cilj, ampak le sredstvo 

za dosego ciljev kurikula – po boljši poti do boljših rezultatov« (prav tam, str. 21). 

 

O modelih in pristopih govori tudi Fogarty (2002), kjer omenja 10 različnih modelov: 

 

 Celični oziroma nepovezan model je tradicionalen model, kjer se različna področja 

ločujejo, osredotočamo pa se le na cilje posameznega predmeta. 

 Povezani model govori o povezanosti tem in vsebin znotraj enega predmetnega 

področja, kjer koncepte nadgrajujemo in jih obravnavamo kot nekakšen tematski 

sklop, daljše časovno obdobje. 

 Pri vpletenem modelu skušamo razvijati čim več različnih kompetenc in 

sposobnosti, kot so socialne veščine, kognitivne sposobnosti in specifične 

spretnosti posameznega predmetnega področja. 

 Deljeni model izpostavlja koncepte in ideje dveh različnih predmetnih področij, ki 

so združeni v eno tematsko enoto. 

 Zaporedni model je model, kjer so obravnavane enote razdeljene tako, da se 

časovno prekrivajo pri različnih predmetnih področjih, kjer so podobne teme 

predstavljene pri različnih predmetih, ampak so predmeti kljub temu med seboj 

ločeni. 
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 Mrežni model je pristop povezovanja, pri katerem je načrtovanje medpredmetnih 

povezav namenjeno predvsem vsebinskemu povezovanju. 

 Pri nanizanem modelu pri vseh predmetih skozi različne inteligence povezujemo 

standarde znanja, cilje, sposobnosti in veščine. 

 Integrirani model pri obravnavi idej posameznih predmetnih področij predstavi 

nove pristope in poglede. 

 Prepleteni model omogoča obravnavo različnih področij skozi več načinov, 

predstavi idejo vseživljenjskega učenja, kjer se na različne enote osredotočamo 

znotraj enega predmeta. 

 Pri ugreznjenem modelu učenci glede na svoj interes povežejo informacije različnih 

predmetnih področij in jih dojemajo po svoji lastni presoji.  

 

Našteti modeli so razvrščeni v tri enote, ki se razlikujejo glede na obseg medpredmetnega 

povezovanja. To pomeni: povezovanje znotraj enega predmetnega področja, povezovanje 

več predmetnih področij in povezovanje znotraj učenca oziroma posameznika, ki zajema 

njegovo predznanje (prav tam, 2002). 

 

Že na začetku prejšnjega stoletja, ko se je razvoj medpredmetnega povezovanja začel, so se 

pojavljali različni koncepti z različnimi poimenovanji, »še zlasti kot problemski projekti, 

delovni, globalni pouk v Sloveniji, tudi: strnjeni, enotni, vkupni, splošni, celokupni, 

skupnostni, kompleksni ali sojemni pouk« (Sicherl Kafol, 2008, str. 114). 

 

Že od vsega začetka lahko ugotavljamo, da so kljub razlikam v didaktičnih izpeljavah 

posameznih pristopov »na eni strani zagovarjali snovno (osrednja pozornost namenjena 

učni snovi) in na drugi strani procesno koncentracijo (osrednja pozornost namenjena 

procesom učenja)« (prav tam). Prav tako lahko tudi sodobno poimenovanje 

medpredmetnega povezovanja obravnavamo na vsebinski (pozornost namenjena učni 

vsebini oziroma snovi) in procesni ravni (pozornost namenjena procesom učenja), saj sta 

obe izhodišči temeljni za razumevanje različnih možnosti za medpredmetne povezave 

(prav tam). 

 

Vsebinski vidik medpredmetnega povezovanja 

 

Po B. Sicherl Kafol (2008) vsebinska plat izvira iz povezovanja učnih vsebin v določenem 

tematskem sklopu oziroma temi, ideji ali predmetu. Načrtovanje medpredmetnega pouka 

pri tem vidiku medpredmetnega povezovanja poteka na podlagi učnosnovnega 

kurikularnega modela. Tak vidik temelji na posredovanju učne snovi in kopičenju dejstev, 

kjer zapostavljajo razvijanje učnih strategij, vrednotenja in kritične presoje naučenega. 

Prav zaradi tega pa pride do faktografskega znanja, prenatrpanosti učnih programov in 

aktivnega preizkušanja učnih izkušenj.  

 

B. Sicherl Kafol (2008) izpostavi, da povezovanje (zgolj) učne snovi še ne zagotavlja 

uspešne povezave med predmeti, saj tovrstni pristop ni v skladu s sodobnimi kurikularnimi 

strategijami, ki bolj kot učno vsebino poudarjajo pomen procesov in ciljev učenja. 

 

Procesni vidik medpredmetnega povezovanja 

 

Poleg vsebinskega vidika medpredmetnega povezovanja pa B. Sicherl Kafol (2008) 

izpostavi tudi procesni vidik medpredmetnega povezovanja. Pri procesnemu vidiku 
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poudarja povezovanje procesov in ciljev učenja, ki se uresničujejo na podlagi 

konceptualnega, učnociljnega in procesno-razvojnega načrtovanja. 

 

Pri konceptualnem načrtovanju gre za znanje različnih predmetnih področij, ki so 

povezana v pojme, da bi vzpostavljali transfer miselnih strategij. Prav tu lahko poteka 

ustvarjalno reševanje problemov pri različnih predmetnih področjih in spodbujanje 

učencev na višji ravni miselnih spretnosti (prav tam, 2008). 

 

B. Marentič Požarnik (2000) izpostavi, da imajo učenci nizko raven transfernega znanja in 

zato težje formirajo pojmovne mreže, ki imajo v kognitivni strukturi zelo pomembno 

vlogo.  

 

Načrtujemo pa tudi po učnociljnem konceptu, kjer so nameni učenja in poučevanja učni 

cilji. Opredeljujemo jih po področjih za kognitivni razvoj (znanje, razumevanje, uporaba, 

analiza, sinteza in vrednotenje), afektivni razvoj (sprejemanje, odzivanje, usvajanje 

vrednot, organiziranost vrednot, razvoj celovitega značaja) in psihomotorični razvoj (veliki 

gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje in govorne spretnosti) (Sicherl Kafol, 2008). 

 

B. Sicherl Kafol (2008, str. 117) opredeli cilje medpredmetnega povezovanja na področjih 

za kognitivni, afektivni in psihomotorični razvoj: 

 

 Kognitivno področje – obnovi, prepozna, poimenuje, ponazori, formulira, meri, 

prikazuje, uporabi, oceni, poveže, sintetizira, vrednoti, konkretizira, primerja, 

razvrsti, analizira itd. 

 Afektivno področje – prepoznava, razlikuje, izbere, sprejema, upošteva, zagovarja, 

opredeljuje, analizira, spremeni, razreši, ceni, uskladi itd. 

 Psihomotorično področje – koordinira velike telesne gibe, koordinira drobne 

telesne gibe, nebesedno sporoča z mimiko, nebesedno sporoča s kretnjami rok, 

nebesedno sporoča z gibi celega telesa, oblikuje glasove, oblikuje besede, oblikuje 

besedila, koordinira kretnje in besede itd.  

 

Pri procesno-razvojnem načrtovanju pa je v ospredju vzgojno-izobraževalni proces. 

»Vzgojno-izobraževalni proces ni le sredstvo za doseganje vnaprej določenih ciljev 

(učnociljni model načrtovanja), temveč je sam sebi cilj, z notranjo vrednostjo, ki jo 

opredeljuje učenčev razvoj« (Sicherl Kafol, 2008, str. 117). 

 

Po B. Sicherl Kafol (2008, str. 118) je pogoj za učinkovit učni razvoj, kot izhodišče za 

medpredmetno povezovanje, načrtovanje procesov učenja na področjih afektivnega, 

psihomotoričnega in kognitivnega razvoja:  

 

 Kognitivno področje – intuitivnost, miselne strategije, imaginacija, učna 

samostojnost, ustvarjalno in problemsko mišljenje, kritično vrednotenje itd. 

 Afektivno področje – samozaupanje, sproščen in pozitiven odnos do učenja, 

pozornost, ponotranjanje vrednot, interakcijsko učenje, odnosi z drugimi itd. 

 Psihomotorično področje – zavedanje telesa, gibalna sproščenost, koordinacija, 

moč, ravnotežje, gibljivost, orientacija v prostoru, gibalna komunikacija, gibalno 

ustvarjanje, gibalna izraznost, gibalna občutljivost in vrednotenje itd. 
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1.5 Prednosti in pomanjkljivosti medpredmetnih povezav 
 

Raziskave na področju medpredmetnega povezovanja so pokazale, da ima tak didaktični 

pristop tako prednosti kot pomanjkljivosti.  

 

Pokazalo se je, da imajo učenci pri medpredmetnem reševanju učnih problemov oziroma 

situacij motivacijo za učenje in s tem razvijajo tudi interes, poglabljajo razumevanje, 

znanje in njegovo uporabo. Prednost medpredmetnega povezovanja se je pokazala tudi v 

boljšem učnem uspehu, kažejo pa se kakovostnejši medosebni odnosi in zavzetost za 

učenje. Pri medpredmetnem povezovanju predmetov učenci izražajo samozavest, 

medsebojno sodelovanje in vzajemno spoštovanje. Kaže se tudi boljši priklic in 

razumevanje učnega gradiva, s tem pa lahko vzpostavljajo transfer učnih spretnosti med 

različnimi predmetnimi področji. Učenci uvidijo boljše odnose med pojavi, učitelji pa 

uporabljajo novejše, inovativne strategije poučevanja in s tem spodbujajo razvoj različnih 

učnih spretnosti (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Pomembno je, da so medpredmetne povezave prilagojene razvojni stopnji otrok in 

njihovemu predznanju. Načrtovani učni cilji morajo biti dobro in ustrezno načrtovani, 

pomembno pa je tudi, da medpredmetno povezujemo takrat, ko je to smiselno in  ko za to 

obstajajo razlogi in ustrezne možnosti. (Hodnik Čadež, 2008) 

 

Pri pouku medpredmetnega povezovanja učenci razvijajo generične veščine, ki niso 

odvisne od vsebine, ampak jih je možno prenesti na druge primere oziroma situacije. Med 

takšne veščine spadajo tudi reševanje problemov, kritično vrednotenje, kritično mišljenje, 

aktivno poslušanje, branje in pisanje ter ustvarjanje. Medpredmetne povezave učencem 

predstavljajo motiv za učenje, saj so povezane z realnim življenjem (prav tam). 

 

Medpredmetne povezave, ki so primer holističnega učenja in poučevanja, kažejo na realen 

interaktivni svet, njegovo kompleksnost, odpravljajo meje med posameznimi disciplinami 

in podpirajo načelo, da je znanje povezano. Medpredmetno povezovanje ne pomeni samo 

povezovanja sorodnih pojmov pri različnih predmetih, ampak razvija tudi generične 

vsebine, ki so neodvisne od vsebine, to so na primer kritično mišljenje, reševanje 

problemov, izvajanje projektnih nalog, branje, pisanje, poslušanje itd. Prav tako pa je 

medpredmetno povezovanje povezano z realnim svetom, zato učencu predstavlja dober 

razlog za aktivno učenje. T. Hodnik Čadež (2008) poudarja tudi, da so možgani 

organizirani tako, da lahko sprejemajo več informacij hkrati, ki jih hitreje in lažje 

prikličemo v spomin (prav tam, 2008). 
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2 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK PRVEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 
 

Poznavanje stopenj in značilnosti razvoja otrok je nujno potrebno za učinkovito 

načrtovanje dela. Zelo pomembno je tudi, da učitelj pozna značilnosti učenja in 

poučevanja, oblike in dejavnike učenja in poučevanja, motivacijske dejavnike, učne 

strategije, metode in oblike dela ter znanje o preverjanju in ocenjevanju. Zorenje in učenje 

sta pomembna procesa otrokovega razvoja. Potekata v ustreznem časovnem obdobju in z 

njunim prepletanjem določeno živčno področje omogoča učenje posameznih veščin 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Po B. Sicherl Kafol (2001) je otrokov razvoj kompleksen in dinamičen proces znotraj 

integracije psihomotoričnih, afektivno-socialnih in kognitivnih dejavnikov. Dejavniki so 

med seboj prepleteni in odvisni drug od drugega.  

 

B. Sicherl Kafol (2001) izpostavi tudi značilnosti afektivno-socialnega razvoja, 

psihomotoričnega razvoja in kognitivnega razvoja.  

 

Pri afektivno-socialnem razvoju otroci skozi igro oblikujejo socialne skupine, s čimer se 

oblikujejo prijateljstva. Afektivno-socialni razvoj se kaže tudi v napredovanju 

obvladovanja čustev, potrebi po toplini, individualni pozornosti, varnosti in sprejetosti v 

skupine vrstnikov, radovednosti, spontani želji po odkrivanju oziroma učenju. Poveča se 

želja po uspešnosti in tekmovalnosti, pojavlja pa se tudi želja pomagati drugim (Sicherl 

Kafol, 2001). 

 

Za psihomotorični razvoj je značilno, da se razvije kombinirani prsni in trebušni način 

dihanja, obstaja velika potreba po gibanju, zaključen je razvoj temeljnih gibalnih 

zmožnosti, kot so hoja, brcanje, tek itd. Gibanje postaja hitrejše, natančnejše, otrok ga 

nadzira, prav tako pa se razvije tudi napredek v ravnotežju. Napredek se kaže tudi v 

razvoju fine motorike in mišične koordinacije (prav tam). 

 

Pri kognitivnem razvoju pa gre za prehod s predoperativnega na konkretno operativno 

mišljenje, zato so za učenje na tej stopnji potrebne konkretne ponazoritve. Razvijajo se 

osnovne miselne operacije, kot so konzervacija, klasifikacija in seriacija. Prevladuje 

celostno zaznavanje, govor pa postaja element mišljenja. Poveča se sposobnost 

prepoznavanja lastnosti predmetov (oblika, velikost, barva, položaj v prostoru), 

orientiranje v prostoru in razlikovanje odnosov lastnega telesa. Kljub temu da napreduje 

sposobnost pomnjenja, je pozornost otrok na tej razvojni stopnji relativno kratka (prav 

tam). 
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3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE MATEMATIKE IN 

GLASBENE UMETNOSTI 
 

Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli, kjer učenci spoznajo 

pomembne matematične pojme. Učence matematiko učimo »najprej s pomočjo izkustva 

materialnega sveta, nato prek govornega jezika, ki generalizira to izkustvo, v naslednji fazi 

prek slike in diagramov ter šele nazadnje na simbolni ravni« (Žakelj, Magajna, 2013, str. 

46). Ko si predstavljamo povezovanje predmetov z matematiko, to razumemo kot 

povezavo »pojmov, ki niso iz domene matematike, in pojmov iz domene matematike« 

(Žakelj & Magajna, 2013, str. 58). Vsekakor so matematični pojmi za otroka prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja zelo abstraktni, zato jih konkretiziramo in starosti 

primerno ponazorimo. Z dobro načrtovanim medpredmetnim povezovanjem lahko 

pripomoremo k boljšemu razumevanju. Prek glasbe učenci »celostno pridobivajo učne 

izkušnje skozi kompleksno delovanje možganov« (Sicherl Kafol, 2006, str. 553). Vsekakor 

pa je glasba povezana tudi s telesno-gibalno in prostorsko inteligenco (prav tam, str. 557). 

Zavedati se moramo, da morajo biti medpredmetne povezave prilagojene razvojni stopnji 

in predznanju učencev. »Z medpredmetnim povezovanjem lahko spodbujamo tudi 

ustvarjalnost ter motivacijo učencev« (Hodnik Čadež, 2008, str. 133). »Skupni imenovalec 

ali rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih postopkov, podatkov, 

pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije itd.« (Sicherl Kafol, 

2018, str. 113). 

 

V učnem načrtu za matematiko izpostavijo kulturno zavest in izražanje, saj je »kulturna 

vzgoja sestavni del vseh predmetov, tudi matematike. Kot osrednji element 

vseživljenjskega učenja bistveno prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega 

posameznika. Pri tem je ključno upoštevanje svobode ustvarjalca in prejemnika. Učitelj 

učencem v povezavi z matematiko omogoča izkušenjsko spoznavanje različnih področij 

kulture: glasbe, likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, bralne kulture in kulturne 

dediščine« (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 6).  

 

B. Sicherl Kafol (2015) v svoji knjigi »Izbrana poglavja iz glasbene didaktike« izpostavi 

Pitagoro, ki je povezave glasbenega področja z matematičnim področjem odkril, ko je 

raziskoval nihanje strune in utemeljil, da glasba temelji na razmerjih. Prav tako govori o 

tem, da raziskave kažejo, da glasba pozitivno vpliva na razvoj matematičnega mišljenja in 

višjih kognitivnih procesov. Avtorica (2008) izpostavlja povezave na ravni strukture 

vzorcev in odnosov, saj zvočne vzorce, ritme in note vzporejamo s števili, oblikami in 

merskimi enotami v matematiki (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Poučevanje je namerno učiteljevo dejanje, ki učenca usmeri v učenje kot lastno aktivnost. 

Učitelj tako učence spodbuja in usmerja v vse faze izobraževanja tako, da sami iščejo, 

odkrivajo, oblikujejo, strukturirajo in usvajajo znanje (Novak, 2005). 

 

»Učenje se namreč ne zgodi zato, ker poučujemo, ampak zaradi želje in prizadevanja 

učenca, da bi se nekaj naučil, saj vemo, da imamo ljudje prirojeno željo po učenju, kar se 

kaže že zelo zgodaj v radovednosti otrok, ko staršem zastavljajo nešteta vprašanja« (prav 

tam, str. 23). 

 

Medpredmetno povezovanje moramo obravnavati čim bolj celostno, saj stvarnost 

doživljamo in zaznavamo kot celoto, ne pa strukturirano po posameznih predmetnih 
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področjih. Medpredmetne povezave morajo biti smiselne, pouk pa mora razvijati kritično 

mišljenje (Pavlič Škerjanc, 2010). 

 

3.1 Medpredmetno povezovanje matematike z drugimi predmeti 
 

Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov osnovne šole, kjer se 

obravnava temeljne in za vsakogar pomembne matematične pojme. Prav ti morajo biti 

»usklajeni z otrokovim kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi 

značilnostmi in z njegovim življenjskim okoljem« (Žakelj & Magajna, 2013, str. 46). 

Matematiko se učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učijo »najprej s pomočjo 

izkustva materialnega sveta, nato prek govornega jezika, ki generalizira to izkustvo, v 

naslednji fazi prek slike in diagramov ter šele nazadnje na simbolni ravni. Zato pri vpeljavi 

matematičnih vsebin izhajamo iz otrokovega okolja. Poglavitne metode so igra, 

izkušenjsko učenje, opazovanje in tudi razlaga« (prav tam, str. 46). 

 

Vsekakor so matematični pojmi in postopki zelo abstraktni, zato je pomembno, »da 

matematične pojme in postopke, še posebej v nižjih razredih osnovne šole, konkretiziramo 

oziroma primerno ponazorimo« (prav tam, str. 59). V vsakdanjih situacijah moramo 

prepoznati abstraktne pojme in jih učencem predstaviti na ustrezen način. Zavedati se 

moramo, da se prav vsi razlikujemo v načinu dojemanja matematike v povezavi z drugimi 

znanji, zato je treba izbrati ustrezen učni stil (prav tam). 

 

V učnem načrtu za matematiko izpostavljajo, da je »namen medpredmetnega povezovanja 

usposobiti učence uporabljati in povezovati znanja ter razvijati ustvarjalnost. Zmožnost 

prenosljivosti znanja oblikuje suverenejšo osebnost, ki se lahko sooča z različnimi izzivi, 

hkrati pa zmožnost povezovanja različnih znanj in spretnosti prispeva k večji kulturni in 

etični zavesti posameznika (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 77). 

 

Medpredmetne povezave lahko uresničujemo/izvajamo (Učni načrt za matematiko, 2011, 

str. 77): 

 

 kot reševanje interdisciplinarnih problemov; 

 kot učenje in uporabo procesnih znanj (npr. iskanje virov, oblikovanje poročila ali 

miselnega vzorca, govorni nastop idr.); 

 z obravnavo pojmov iz različnih predmetnih perspektiv (konceptualna raven). Pri 

pouku matematike učenci tudi na osnovi izkušenj in spoznanj iz drugih predmetov 

obravnavajo ključne pojme z različnih vidikov z namenom poglabljanja in 

razumevanja pojmov (npr. merjenje časa pri telovadbi, preračunavanje receptov pri 

gospodinjstvu). Primeri služijo kot pomembni zgledi, ki so namenjeni razumevanju 

matematike in osmišljanju matematičnih vsebin. 

 

Z naravoslovnimi, kulturnimi, tehniškimi, projektnimi dnevi ter drugimi šolskimi 

dejavnostmi lahko učinkovito medpredmetno povezujemo matematiko. Učenci prav tako v 

okviru medpredmetnega povezovanja uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo idr. (prav tam, str. 77). 

 

3.2 Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti z drugimi predmeti 
 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole morajo učitelji učence uvesti v 

svet glasbene umetnosti ter spoznavanja glasbene in širše kulture. Naše zvočno okolje je 
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velikokrat prenasičeno, zato »se otrokova pozornost zaradi drugih sočasnih dogajanj težje 

osredinja samo na glasbo. Glasba prepogosto postaja zvočna kulisa tako v domačem okolju 

kot tudi v šolskem vsakdanu« (Žakelj in Magajna, 2013, str. 112). Neustrezno zvočno 

kuliso izpostavi tudi B. Sicherl Kafol (2015), ki pove, da ta negativno vpliva na kognitivne 

procese, medtem ko ima klasična glasba pozitivne učinke na spodbujanje koncentracije pri 

otrocih, sploh tistih z vedenjskimi težavami. 

 

Posodobljen učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) zelo jasno opredeljuje predmet in 

njegove splošne cilje. Izpostavlja učenčev pozitiven odnos do glasbe, pozitiven odnos do 

glasbenega udejstvovanja; glasbeni, celostni in estetski razvoj; vzgojo za zvočno ekologijo 

in zdravo zvočno okolje (prav tam, str. 112). 

 

»Glasbena komunikacija, ki prevladuje pri glasbenem pouku, zahteva uporabo glasbenih 

metod dela na področjih izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe« (prav tam, str. 113). 

Glasbene dejavnosti se med seboj prepletajo. Pri poslušanju glasbe lahko načrtujemo tudi 

dejavnosti ustvarjanja ob glasbi. 

 

B. Sicherl Kafol (2015) izpostavi izsledke raziskav, ki kažejo, da učenje z glasbo spodbuja: 

 

 različne čustvene občutljivosti,  

 samozaupanje,  

 timsko delo,  

 koncentracijo,  

 fino motoriko,  

 medosebne odnose,  

 socialne spretnosti,  

 v glasbenem kontekstu pozitivno samopodobo, 

 ustvarjalnost,  

 matematične sposobnosti,  

 sposobnost branja,  

 prostorskega razmišljanja,  

 spomina,  

 kritičnega mišljenja,  

 samoizražanja in 

 konstruktivnega reševanja problemov itd.  

 

Vsekakor se moramo zavedati, da se transferni učinki glasbenih predstav oblikujejo le med 

sorodnimi procesi, zato »ne moremo pričakovati povezav med na primer urjenjem 

solfeggia in napredkom v ustvarjalnosti, lahko pa so povezave med boljšo koncentracijo in 

matematičnimi sposobnostmi« (Sicherl Kafol, 2015, str. 63).  

 

Glasba je vsekakor »neizčrpen vir medpredmetnih povezav z drugimi šolskimi predmeti ter 

področji otrokovega celostnega razvoja. Na vseh dejavnostnih področjih lahko najdemo 

izhodišča za njegovo realizacijo. Pri tem pa je pomemben uzaveščen in motiviran učitelj, 

ki je ne bo le uporabil kot sredstvo za doseganje ciljev na drugih predmetnih področjih, 

temveč bo otrokom omogočil vstop v svet glasbene umetnosti in kulture ter poznavanje 

glasbenega jezika« (Žakelj & Magajna, 2013, str. 122). 
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»Če celostno glasbeno vzgojo uzremo v dialogu srca, uma in telesa, lahko v sozvočju z 

izsledki sodobnih raziskav ugotovimo, da podpira otrokov čustveni, socialni, duhovni, 

telesni in estetski razvoj« (Sicherl Kafol, 2001, str. 17). 

 

3.2.1 Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti z drugimi predmeti na 

procesno-ciljni ravni 

 

Pri medpredmetnem povezovanju se povezujejo pojmi različnih predmetnih področij, kar 

je zelo pomembno, saj raziskave kažejo, »da imajo učenci različno raven transferja znanja 

in zato tudi težje formirajo pojmovne mreže, ki imajo pomembno vlogo v kognitivni 

strukturi« (Sicherl Kafol, 2015, str. 53).  

 

»Izhodišče učno-ciljnega načrtovanja so nameni učenja in poučevanja ali učni cilji, ki 

usmerjajo odločitve za učne postopke, učne vsebine in evalvacijo. Učne cilje 

opredeljujemo po taksonomiji za kognitivno področje po kategorijah: znanje, razumevanja, 

uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje; po taksonomiji za afektivno področje po 

kategorijah: sprejemanje, odzivanje, usvajanje vrednot, organiziranost vrednot, razvoj 

celovitega značaja in po taksonomiji za psihomotorično področje po kategorijah: veliki 

gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje, govorne spretnosti itd.« (prav tam).    

 

V učnem načrtu izpostavijo tudi medpredmetne povezave na ravni procesov in ciljev 

učenja (sposobnosti, spretnosti in znanja), ki jih povezujemo tudi pri pouku matematike 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo/umetnost, 2011, str. 26): 

 poimenovanje, prepoznavanje, primerjanje, ponazarjanje, razlikovanje, razvrščanje, 

urejanje, povezovanje, uporabljanje, analiziranje, sintetiziranje, konkretiziranje, 

vrednotenje, samostojno učenje, metakognicija (učenje učenja, samoevalvacija, 

samorefleksija idr.), problemsko in ustvarjalno mišljenje idr. (prevladujoče 

kognitivno področje razvoja); 

 sprejemanje, opazovanje, sodelovanje, upoštevanje, udeleževanje, zagovarjanje, 

zavzemanje, primerjanje, opredeljevanje, usklajevanje, medosebno komuniciranje, 

pozorno poslušanje, sodelovalno učenje, samozaupanje, pozornost, vrednotenje, 

samostojno učenje, samoiniciativnost, samospoštovanje idr. (prevladujoče 

afektivno področje razvoja); 

 zavedanje telesa, gibalna sproščenost, orientacija v prostoru, gibalne sposobnosti 

(koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost), gibalna komunikacija, ustvarjanje, 

izraznost, občutljivost in vrednotenje, groba in fina motorika, jasna izreka, širjenje 

besedišča, oblikovanje glasov in besed, koordinacija besed in kretenj, 

grafomotorične spretnosti, nebesedna komunikacija idr. (prevladujoče 

psihomotorično področje razvoja).  

 

Po B. Sicherl Kafol (2015) na ravni procesov učenja medpredmetno povezujemo učne 

spretnosti, ki potekajo v interakciji afektivnega, psihomotoričnega in kognitivnega 

področja razvoja. Procesni cilji prečijo cilje različnih predmetov in so podlaga 

medpredmetnega povezovanja v okviru procesno-razvojnega načrtovanja. Medpredmetni 

procesni cilji pa pomenijo poglobitev in nadgradnjo predmetnih ciljev (Sicherl Kafol, 

2015, str. 55). 

 

Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja učitelj najprej poišče tiste cilje, ki so 

predmetom skupni, potem pa doda še preostale cilje posameznih predmetov. 

»Medpredmetno načrtovanje je za učitelja zahtevno, saj zahteva dobro poznavanje učnega 
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načrta za vse predmete, razsodnost in širino, izhajati mora iz psihosocialnega razvoja 

otroka in graditi na učenčevem predznanju« (Novak, 2005, str. 52).  

 

Učno-ciljno načrtovanje mora biti usmerjeno tako, da vemo, kaj so nameni učenja in 

poučevanja. Po Bloomu jih opredeljujemo po področjih za kognitivni razvoj (znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), afektivni razvoj (sprejemanje, 

reagiranje, ustvarjanje vrednot, organiziranost vrednot, razvoj celovitega značaja) in 

psihomotorični razvoj (veliki gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje, govorne spretnosti) 

(Sicherl Kafol, 2008).   

 

O Bloomovi taksonomiji učnih ciljev govori tudi M. Novak (2005), ki izpostavi višje in 

nižje cilje Bloomove taksonomije. »Nižje učne cilje lahko s spretno načrtovanimi vprašanji 

in problemi absolviramo z realiziranjem višjih ciljev« (Novak, 2005, str. 56). Čeprav je 

Bloomova taksonomija učnih ciljev med najbolj znanimi in uveljavljenimi v našem 

šolskem prostoru, pa prinaša poleg prednosti tudi pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti se 

kažejo kot »neenakovrednost posameznih kategorij, nejasnost razmerij med razumevanjem 

in uporabo, umeščenostjo analize« (prav tam, str. 56). Prav zato pa je treba posegati tudi po 

drugih taksonomijah. 

 

B. Sicherl Kafol (2008) izpostavi v vzgojno-izobraževalni proces usmerjen procesno-ciljni 

model načrtovanja, kjer se ne dosegajo le učni cilji, ampak se osredotočamo na otrokove 

učne potenciale in njegovo osebnost. Spodbujati moramo razumevanje, reševanje 

problemov, razvijati spretnosti, jih povezovati itd. Prav to pa uresničujemo s kompleksnimi 

oblikami učenja in poučevanja ter s tem razvijamo avtonomno, ustvarjalno osebnost.  

Povezovanje pa bo kakovostno, če bomo vsebine, procese, spretnosti in znanja smiselno 

vključevali in učence spodbujali iz različnih zornih kotov posameznih predmetnih 

področij. Le tako bomo razvijali sistemsko mišljenje in mrežo znanj, otroci pa ustvarjalno 

reševali učne probleme in življenjske okoliščine (Sicherl Kafol, 2008). 

 

3.2.2 Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti z drugimi predmeti na 

vsebinski ravni 

 

Vzpostavljanje povezav na podlagi učnih vsebin temelji na snovnem načrtovanju. 

Posredovanje učne snovi »temelji na transmisijski vlogi in kvantitativnem kopičenju 

dejstev, pri tem pa je zapostavljeno razvijanje učnih strategij, zapostavljena pa sta tudi 

vrednotenje in kritična refleksija naučenega. Posledica je prenatrpanost učnih programov, 

faktografsko znanje, ni aktivnega preizkušanja učnih izkušenj itn.« (Sicherl Kafol, 2015, 

str. 52). 

 

V učnem načrtu za glasbeno umetnost so za medpredmetno povezovanje z matematiko 

predvidene naslednje povezave na ravni vsebin in pojmov (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 

2011, str. 27): 

 

 liki, 

 črte, 

 točke, 

 celota, 

 deli celote, 

 vzorec, 

 krajši – daljši, 
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 prej-potem,  

 naravna števila, 

 racionalna števila itd. 

 

Strinjamo se, da zgolj vsebinski pristop ni zadostna podlaga medpredmetnega 

povezovanja, saj »sodobna načela načrtovanja pouka namreč bolj kot vsebini učenja sledijo 

procesom učenja na ravni učnih strategij« (Sicherl Kafol, 2015, str. 52). 

 

  



21 

EMPIRIČNI DEL 
 

4  OPREDELITEV CILJEV IN PROBLEMA  
 

Raziskav o medpredmetnem povezovanju v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in 

povezovanju matematike in glasbene umetnosti je zelo malo. Ker je medpredmetno 

povezovanje glasbene umetnosti in matematike v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

pomembno, smo se odločili raziskati in ugotoviti pogostost izvajanja ter motiviranost 

razrednih učiteljev za to aktivnost. Raziskati želimo, kako učitelji načrtujejo 

medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti, kako ga evalvirajo in kaj 

vpliva na načrtovanje, izvedbo in načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja 

glasbene umetnosti in matematike. Ugotoviti želimo pogostost dejavnosti, ki se pojavljajo 

pri pouku, in v kolikšni meri k načrtovanju pouka pripomorejo izbrana učbeniška gradiva. 

Raziskali smo, kakšna stališča imajo razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovnih šol do medpredmetnega povezovanja vsebin iz matematike in glasbene 

umetnosti in kako se mnenja, stališča in pogostost izvajanja razlikujejo glede na število let 

poučevanja in glede na regijo poučevanja. 
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5 CILJI RAZISKAVE 
 

V raziskavi magistrskega dela smo si zastavili naslednje cilje raziskave: 

 

C1: Ugotoviti stališča učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol do 

medpredmetnega povezovanja vsebin iz matematike in glasbene umetnosti (H1). 

 

C2: Ugotoviti motiviranost razrednih učiteljev za izvajanje medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti (H2). 

 

C3: Ugotoviti mnenje učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol, ali 

z medpredmetnim povezovanjem vsebin iz matematike in glasbene umetnosti učinkoviteje 

uresničujejo vzgojno-izobraževalne cilje (H3). 

 

C4: Ugotoviti mnenje učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol, ali 

ima njihov interes za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti zelo 

pomembno vlogo pri načrtovanju pouka medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti (H4). 

 

C5: Ugotoviti razlike med razrednimi učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol glede na delovno dobo glede medpredmetnega povezovanja glasbene 

umetnosti in matematike v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju (H5). 

 

C6: Ugotoviti razlike med razrednimi učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol glede na statistično regijo poučevanja glede medpredmetnega povezovanja 

glasbene umetnosti in matematike v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju (H6). 
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6 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Glede na opredeljene cilje kvantitativnega dela raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 

 

H1: Stališča učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol do 

medpredmetnega povezovanja vsebin iz matematike in glasbene umetnosti so v večini 

pozitivna (C1). 

 

H2: Učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol so motivirani za 

izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti (C2). 

 

H3: Učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol menijo (njihovo lastno 

mnenje), da z medpredmetnim povezovanjem učnih tem iz matematike in glasbene 

umetnosti učinkoviteje uresničujejo vzgojno-izobraževalne cilje (C3). 

 

H4: Učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol so mnenja, da ima 

lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti zelo 

pomembno vlogo za načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti (C4). 

 

H5: Med učitelji s krajšo delovno dobo in tistimi z več delovnimi izkušnjami obstajajo 

statistično značilne razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (C5). 

 

H6: Med učitelji iz različnih statističnih regij poučevanja obstajajo statistično značilne 

razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (C6). 
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7 METODA RAZISKOVANJA 
 

V magistrskem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, ki je temeljil na 

deskriptivni, vzorčno-posledični oziroma kavzalni raziskovalni metodi.  

 

7.1 Vzorec 
 

V raziskavo so bili vključeni razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol po Sloveniji. Vzorec je zajemal razredne učitelje obeh spolov ne glede na 

število let njihovega poučevanja. Iz vsake statistične regije (gorenjska, goriška, 

jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, 

primorsko-notranjska, savinjska, spodnjeposavska in zasavska) smo anketne vprašalnike 

poslali petim šolam, kar pomeni, da smo skupno anketne vprašalnike poslali 60 šolam, kjer 

so nanj odgovorili razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V vsaki šoli 

so dobili anketni vprašalnik razredni učitelji iz dveh oddelkov prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, kar pomeni, da je anketni vprašalnik dobilo 360 razrednih 

učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 

296 razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol po 

Sloveniji, ki predstavljajo naš proučevani vzorec. 

 

Statistična regija poučevanja 

 

 

Graf 1: Struktura vzorca učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja glede na statistično regijo poučevanja 

V raziskavi je sodelovalo 296 učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Največ učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je 

sodelovalo iz osrednjeslovenske statistične regije (23,3 %), najmanj pa iz obalno-kraške 

statistične regije (3,0 %). Manj razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja je sodelovalo tudi iz gorenjske (4,4 %) in podravske (4,7 %) statistične regije.  
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5,7 %
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Število let poučevanja 

 

 
 

Graf 2: Struktura vzorca učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja glede na število let poučevanja 

Največ učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so 

sodelovali v raziskavi, poučuje 5 ali manj kot 5 let (30,4 %). Najmanj razrednih učiteljev 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so sodelovali v raziskavi, pa poučuje od 6 do 

10 let (15,2 %). 

 

Spol anketirancev 

 

 
 

Graf 3: Struktura vzorca učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja glede na spol 
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Od 296 anketiranih učiteljev razrednega pouka prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja  

je v raziskavi sodelovalo 75,7 % učiteljic prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in  

24,3 % učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Vzorec je pričakovan, saj je v 

šolstvu zaposlenih več učiteljic kot učiteljev. 

 

7.2 Postopek zbiranja podatkov 
 

Podatke smo zbirali v šolskem letu 2017/2018, in sicer v mesecu aprilu, maju in juniju. 

Podatke smo zbirali z avtorsko oblikovanim anketnim vprašalnikom za razredne učitelje 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (priloga 1). Razredni učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja so izpolnjevali vprašalnik, ki smo ga po pošti poslali na osnovne 

šole po Sloveniji. Pred pošiljanjem anketnih vprašalnikov smo se z ravnatelji z dopisom 

dogovorili za dovoljenje za izpolnjevanje. Zaradi slabega odziva smo šolam po elektronski 

pošti poslali tudi spletni anketni vprašalnik.  

 

Anketni vprašalnik je vseboval dva sklopa. V prvem sklopu so bila zajeta vprašanja, ocene 

in stališča, ki se tičejo načrtovanja, pogostosti, motiviranosti, vplivov, dejavnosti, 

vsebinskega povezovanja in učbeniških gradiv za medpredmetno povezovanje matematike 

in glasbene umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Drugi sklop vprašalnika 

pa je zajemal podatke o anketirancih (spol, delovna doba in regija poučevanja). 

 

Kvantitativni del raziskave temelji na anketnih vprašalnikih za učitelje prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja osnovnih šol po Sloveniji. Določene odgovore smo kvalitativno 

analizirali.  

 

7.3  Opis obdelave podatkov 
 

Podatke kvantitativnega dela raziskave, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo 

interpretirali na ravni deskriptivne (frekvence, procenti, standardni odklon itd.) in 

inferenčne statistike s pomočjo različnih statističnih testov (T-test, ANOVA in χ²-kvadrat 

test). Rezultate smo obdelali z računalniškim programom SPSS 23.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences).  
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8  REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA  
 

Rezultate anketnega vprašalnika smo predstavili in interpretirali po posameznih vprašanjih 

anketnega vprašalnika. Sledijo rezultati trditev, ki so vezani na določen cilj oziroma 

vsebinski sklop. Prikazali smo jih s preglednicami in grafi, ki jim sledi interpretacija. Nato 

smo na podlagi postavljenih hipotez raziskave predstavili odgovore razrednih učiteljev 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

 

8.1 Rezultati in interpretacija rezultatov, zbranih z anketo  
 

Vprašanje 1: Ocenjevalna lestvica 

 

Preglednica 1: Struktura vzorca učiteljev glede na stališča o medpredmetnem povezovanju 

matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

  N 
Min. 

ocena 

Maks. 

ocena 
Povprečje 

Stand. 

odklon 

Lastno zanimanje za medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti ima zelo pomembno vlogo za 

načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

296 1 5 4,31 0,84 

Zanimanje otrok me zelo motivira za 

načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

294 1 5 4,12 0,87 

O načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti bi se rad/-a še dodatno 

izobrazil/-a. 

 

296 1 5 3,92 0,87 

Sodelovanje s sodelavci ima zelo 

pomembno vlogo za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti. 

 

294 1 5 3,83 1,09 

Motiviran/-a sem za izvajanje 

medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti. 

 

296 1 5 3,65 1,04 

Načrtovanje medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti mi vzame veliko časa. 

 

286 1 5 3,54 1,14 

Pri načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 
296 1 5 3,46 1,09 
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  N 
Min. 

ocena 

Maks. 

ocena 
Povprečje 

Stand. 

odklon 

umetnosti upoštevam diferenciacijo in 

individualizacijo. 

 

Z medpredmetnim povezovanjem vsebin 

iz matematike in glasbene umetnosti 

učinkoviteje uresničujem zastavljene 

vzgojno-izobraževalne cilje. 

 

296 1 5 3,46 1,04 

Med načrtovanjem pouka dobim veliko 

idej za pouk medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

293 1 5 3,39 1,03 

Primeri v učbeniških gradivih za 

medpredmetno povezovanje glasbene 

umetnosti in matematike niso realni, 

zato je načrtovanje s pomočjo 

učbeniškega gradiva težko. 

 

289 1 5 3,10 1,00 

V učbeniških gradivih je dovolj nalog, 

da učenec popolnoma utrdi usvojeno 

snov. 

 

289 1 5 3,08 1,02 

Vodstvo šole ima zelo pomembno vlogo 

pri načrtovanju pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

292 1 5 2,98 1,19 

V učbeniških gradivih dobim dobre ideje 

za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

294 1 5 2,95 1,06 

Prevelika količina slikovne ponazoritve 

v učbeniških gradivih zmoti učenčevo 

zbranost. 

 

294 1 5 2,87 1,08 

Učna načrta matematike in glasbene 

umetnosti vsebujeta konkretne smernice 

za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

 

296 1 5 2,81 1,15 

V učbeniških gradivih za medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti je preveč slikovnega 

materiala. 

 

287 1 5 2,68 0,98 
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  N 
Min. 

ocena 

Maks. 

ocena 
Povprečje 

Stand. 

odklon 

Ravnatelj ne omogoča/priporoča 

dodatnega izobraževanja iz matematike 

ali glasbene umetnosti. 

 

294 1 5 2,57 1,23 

 

Anketirani razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se v povprečju 

najbolj strinjajo, da ima lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti zelo pomembno vlogo za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti (povprečje = 4,31; standardni odklon = 

0,84), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da ravnatelj ne omogoča/priporoča dodatnega 

izobraževanja iz matematike in glasbene umetnosti (povprečje = 2,57; standardni odklon = 

1,23). Učitelji se v večini strinjajo, da jih zanimanje otrok zelo motivira za načrtovanje 

pouka medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti (povprečje = 4,12; 

standardni odklon = 0,87), kar je pričakovan rezultat. Nekoliko zaskrbljujoče je, da se 

največ anketiranih razrednih učiteljev ne strinja ali se ne more odločiti, da učna načrta 

matematike in glasbene umetnosti vsebujeta konkretne smernice za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti (povprečje = 2,81; 

standardni odklon = 1,15). Navedeni izsledki odpirajo tematiko nadaljnjih raziskav, v 

katerih bi proučili strokovne kompetence učiteljev z vidika poznavanja in uporabe učnih 

načrtov pri uresničevanju medpredmetnih povezav. 

 

Ocenite, koliko časa načrtujete eno šolsko uro medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti 

 

 
 

Graf 4: Struktura vzorca učiteljev glede na oceno načrtovanja ene šolske ure 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

Največ anketiranim razrednim učiteljem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (94; 

32,4 %) vzame načrtovanje ene šolske ure medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti od 1 do 2 uri. Najmanj anketiranim razrednim učiteljem prvega 

25,2 %
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6,2 %

16,9 %
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Do 1 ure

Od 1 do 2 uri

Od 2 do 3 ure
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Matematike in glasbene umetnosti ne
povezujem
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vzgojno-izobraževalnega obdobja (6,2 %) pa vzame načrtovanje ene šolske ure 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti več kot 3 ure.  

 

Vprašanje 2: Ocenite, kako pogosto ste v zadnjem letu izvajali pouk medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

 

 
 

Graf  5: Struktura vzorca učiteljev glede na pogostost izvajanja pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Največ anketiranih razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (155;  

52,4 %) izvaja pouk medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

manj kot 1-krat mesečno. Rezultati so pričakovani, čeprav bi si želeli, da se razredni 

učitelji večkrat poslužujejo medpredmetnega povezovanja.  

 

Vprašanje 3: Ocenite, kako se po vašem mnenju matematične vsebine posameznih 

tematskih sklopov povezujejo z glasbeno umetnostjo 

 

Preglednica 2: Struktura vzorca učiteljev glede na oceno povezovanja matematičnih vsebin 

posameznih tematskih sklopov z glasbeno umetnostjo 

  N 

Min. 

ocena 

Maks. 

ocena Povprečje 

Stand. 

odklon 

Geometrija in merjenje           

Orientacija v prostoru in na 

ravnini 
296 1 5 3,80 1,11 

Mreže in poti, načrti 294 1 5 3,36 1,15 

Telesa, liki, črte, točke 296 1 5 3,29 1,15 

Simetrija 291 1 5 3,47 1,25 

Dolžina, masa, prostornina 294 1 5 2,84 1,12 

Denar 292 1 5 2,67 1,17 

Čas 

 
292 1 5 3,98 1,06 

9,3 %

35,4 %

55,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Večkrat oz. 1x tedensko

Vsaj 1x mesečno

Manj kot 1x mesečno
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  N 

Min. 

ocena 

Maks. 

ocena Povprečje 

Stand. 

odklon 

Aritmetika in algebra           

Naravna števila 293 1 5 3,82 1,10 

Seštevanje in odštevanje 294 1 5 3,47 1,21 

Množenje in deljenje 294 1 5 2,94 1,21 

Deli celote 296 1 5 3,51 1,19 

Druge vsebine           

Množice, relacije 293 1 5 3,11 1,10 

Preglednice, prikazi 294 1 5 3,21 1,13 

Kombinatorika 294 1 5 3,02 1,09 

Problemi iz življenjskih situacij. 294 1 5 3,66 1,11 

Vzorci. 296 1 5 4,03 1,10 

 

Anketirani razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so v povprečju 

ocenili, da se matematična vsebina »vzorci« (druge vsebine) najbolj povezuje z glasbeno 

umetnostjo (povprečje = 4,03; standardni odklon = 1,10), najmanj pa se z glasbeno 

umetnostjo povezuje matematična vsebina »denar« (geometrija in merjenje) (povprečje = 

2,67; standardni odklon = 1,17). Z odgovori anketiranih razrednih učiteljev se strinjamo, 

saj se matematična učna vsebina »vzorci« dobro prepleta z glasbeno umetnostjo. Prav tako 

se strinjamo z odgovorom, da je učno vsebino »denar« težko povezati z glasbeno 

umetnostjo. Pričakovali bi, da bo več razrednih učiteljev odgovorilo, da se učna vsebina 

»deli celote« dobro povezuje z glasbeno umetnostjo (povprečje = 3,52; standardni odklon 

= 1,19). Večina odgovorov se giblje okoli ocene 3, kar pomeni, da se ne morejo odločiti. 

Učitelji ocen niso podajali v ekstremnih vrednostih. 

 

Vprašanje 4: Ocenite, kako se po vašem mnenju vsebine posameznih tematskih 

sklopov glasbene umetnosti povezujejo z matematiko 

 

Preglednica 3: Struktura vzorca učiteljev glede na oceno povezovanja posameznih 

tematskih sklopov glasbene umetnosti z matematiko 

  N 

Min. 

ocena 

Maks. 

ocena Povprečje 

Stand. 

odklon 

Prevladujoča dejavnost izvajanja 

(petje) 
     

Naši pevski glasovi. 294 1 5 3,31 1,25 

Učimo se nove pesmi. 294 1 5 3,32 1,12 

Smo zbor z zborovodjem. 294 1 5 3,32 1,18 

 Prevladujoča dejavnost izvajanja 

(igranje na inštrumente) 
          

Spremenimo se v glasbila. 296 1 5 3,53 1,08 

Naredimo ropotulje in zaigramo z njimi. 294 1 5 3,76 1,06 

Spremljamo gibanje glasbe. 

 

 

294 1 5 3,88 1,01 

 Prevladujoča dejavnost izvajanja 

(ritmična izreka) 
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  N 

Min. 

ocena 

Maks. 

ocena Povprečje 

Stand. 

odklon 

Glasbene uganke. 296 1 5 3,80 1,09 

Izmišljamo si glasbo za pesmi. 296 1 5 3,59 1,18 

Naredimo glasbeno voščilnico. 296 1 5 3,43 1,27 

 Prevladujoča dejavnost poslušanja           

Prisluhnemo glasbi in zaplešimo. 296 1 5 3,65 1,15 

Prisluhnemo ljudskim glasbilom. 296 1 5 3,44 1,16 

Najljubše skladbe. 296 1 5 3,18 1,10 

Prevladujoča dejavnost ustvarjanja ob 

glasbi 
          

Glasba za različna razpoloženja. 296 1 5 3,26 1,06 

Zaplešemo počasi in zaspimo. 296 1 5 3,50 1,05 

Narišemo zimsko glasbeno pravljico. 294 1 5 3,29 1,14 

 Prevladujoča dejavnost ustvarjanja v 

glasbi 
          

Ustvarimo spremljave. 296 1 5 3,89 1,00 

Ustvarimo zvočne zgodbe. 296 1 5 3,76 1,04 

Izmišljamo si glasbo za pesmi, zvočila in 

glasbila, zvočne uganke in zgodbe. 
296 1 5 3,72 1,15 

 Glasbeno opismenjevanje           

Zaigramo tiho in glasno. 292 1 5 3,58 1,11 

Glasba vsebuje tišino. 296 1 5 3,51 1,15 

Znamo peti hitreje, počasneje, glasneje, 

tišje, vedno glasneje in pojemajoče. 
296 1 5 3,85 1,05 

  

Anketirani razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so v povprečju 

ocenili, da se glasbeni tematski sklop »ustvarimo spremljave« (prevladujoča dejavnost 

ustvarjanja v glasbi) najbolj povezuje z matematiko (povprečje = 3,89; standardni odklon = 

1,00), najmanj pa se z matematiko povezuje glasbeni tematski klop »najljubše skladbe« 

(prevladujoča dejavnost poslušanja) (povprečje = 3,18; standardni odklon = 1,10). Prav 

tako tudi pri povezovanju tematskih sklopov glasbene umetnosti z matematiko učitelji niso 

podajali ekstremnih ocen, ampak se ocena giblje okoli 3 (se ne morem odločiti). Glasbeni 

tematski sklopi so zapisani bolj splošno kot matematični. 
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Vprašanje 5: Pri pouku medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti najpogosteje načrtujem naslednje dejavnosti (možnih je več odgovorov) 

 

 
 

Graf 6: Struktura vzorca učiteljev glede na načrtovanje dejavnosti pri pouku 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

Največ anketiranih razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (175;  

59,1 %) pri pouku medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

načrtuje dejavnost v povezavi z ritmično izreko, najmanj anketiranih (14; 4,7 %) redko 

medpredmetno povezuje matematične in glasbene dejavnosti. 
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Vprašanje 6: Ali ste v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti, ki jih uporabljate, zasledili kakšno posebnost? 

 

 
 

Graf  7: Struktura vzorca učiteljev glede na posebnosti v učbeniških gradivih 

Večina anketiranih (288; 97,3 %) v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti, ki jih uporabljajo, ne zasledi posebnosti v sestavi nalog, 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti ter drugih predmetov v učbeniških 

gradivih, vizualne podobe, slikovnega materiala, jezika, skratka, česarkoli, kar bi jih 

zmotilo ali pritegnilo v učbeniških gradivih. 

 

Katere posebnosti ste zasledili v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti? 

 

Anketiranci so na vprašanje odgovarjali, če so pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA. 

 

Preglednica 4: Struktura učiteljev glede na posebnosti, ki so jih zasledili v učbeniških 

gradivih za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti, ki jih 

uporabljajo 

  f f % 

Ni odgovoril 288 97,3 

Veliko slik. 

Opiranje na mat, 

glasba kot kulisa 

3 1,0 

Glasba le za ozadje 3 1,0 

Matematično 

izrazoslovje 
2 ,7 

Skupaj 296 100,0 

 

 

Da
2,7 %

Ne
97,3 %
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Že pri prejšnjem vprašanju je razvidno, da je večina anketirancev (288; 97,3 %) 

odgovorilo, da ne opazijo posebnosti v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti. Kljub temu pa je 8 anketirancev na vprašanje 

odgovorilo pritrdilno. Izpostavili so, da imajo učbeniška gradiva veliko slik, da se opirajo 

na matematiko, glasba pa je le kulisa (3; 1,0 %). Prav toliko jih je odgovorilo, da je 

predstavljena glasba le kot ozadje. Dva anketiranca (0,7 %) pa sta izpostavila matematično 

izrazoslovje, kjer ne izpostavita, kaj točno je dobro/slabo. 

 

Vprašanje 7: Opišite konkreten primer povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti, ki ste ga izvedli in za katerega ocenjujete, da so bili cilji matematike in 

glasbene umetnosti doseženi. 

 

Glede na odgovore anketirancev smo zaradi boljše preglednosti podobne odgovore uvrstili 

v isto kategorijo.  

 

Preglednica 5: Struktura vzorca učiteljev glede na primer povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti, ki so ga anketiranci izvedli 

  f f% 

Ni odgovoril 135 45,6 

Deli celote in notna trajanja 24 8,1 

Učenje taktovskega načina 11 3,7 

Učenje črt ob poslušanju klasične glasbe 4 1,4 

Štetje in sledenje ritmu 36 12,2 

Ustvarjanje ritmične izreke na podlagi simbolov 6 2,0 

Vzorci, zaporedja in ritem (lastni in ritmični inštrumenti) 13 4,4 

Igra na lastne inštrumente, enice, desetice 7 2,4 

Gibalno ustvarjanje 11 3,7 

Sestavljanje računov seštevanja naravnih števil do 10 s pomočjo 

ritmičnih inštrumentov 

7 2,4 

Računanje s pomočjo glasbe 10 3,4 

Poslušanje glasbe in štetje inštrumentov v skladbi 7 2,4 

Štetje ob plesanju ljudskega plesa 5 1,7 

Utrjevanje poštevanke, ritem 6 2,0 

Izdelava vzorcev spremljave 4 1,4 

Učenje števil s pomočjo pesmice 4 1,4 

Orientacija v prostoru 6 2,0 

Skupaj 296 100,0 

 

Večina anketiranih razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja na 

vprašanje ni želelo odgovoriti (135; 45,6 %). Tisti anketiranci, ki so na vprašanje 

odgovorili, največkrat načrtujejo povezovanje matematike in glasbene umetnosti tako, da 

učenci štejejo in sledijo ritmu (36; 12,2 %). Najmanjkrat učitelji pouk medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti organizirajo tako, da se učenci učijo črt ob 

poslušanju klasične glasbe (4; 1,4 %), izdelujejo vzorce spremljave (4; 1,4 %) in se učijo 

števil s pomočjo pesmice (4; 1,4 %). 
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Pri vprašanju 3 (Ocenite, kako se po vašem mnenju matematične vsebine posameznih 

tematskih sklopov povezujejo z glasbeno umetnostjo.) lahko v preglednici 2 opazimo, da 

se učitelji najbolj strinjajo, da se učna vsebina »vzorci« dobro povezuje z glasbeno 

umetnostjo (povprečje = 4,03; standardni odklon = 1,10), »naravna števila« pa malo slabše 

(povprečje = 3,98; standardni odklon = 1,06). V preglednici 5 opazimo, da učne vsebine 

»vzorci« (f = 13; f % = 4,4) učitelji niso povezovali tolikokrat kot učno vsebino »naravna 

števila« (f = 36; f % = 12,2). 

 

8.2 Stališča učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja  
 

S t-testom smo ugotavljali stališča učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol do medpredmetnega povezovanja učnih tem iz matematike in glasbene 

umetnosti. Kot testno vrednost smo določili oceno 3, kar pomeni, da smo povprečne 

vrednosti posameznih trditev, ki so bile  ≥3, smatrali za pozitivne. 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se anketirani razredni učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja v povprečju najbolj strinjajo, da ima lastno zanimanje za 

medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti zelo pomembno vlogo za 

načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

(povprečje = 4,31; standardni odklon = 0,84). Iz preglednice 6 je prav tako razvidno, da se 

anketirani v povprečju strinjajo s trinajstimi (13) od sedemnajst (17) trditev, torej so pri teh 

trditvah njihova stališča pozitivna (anketirani razredni učitelji so v povprečju podali 

stopnjo strinjanja z oceno ≥3). Anketirani razredni učitelji so podali odklonilna stališča 

(stopnja strinjanja s trditvijo <3) do naslednjih trditev: 

 

 »Prevelika količina slikovne porazdelitve v učbeniških gradivih zmoti učenčevo 

zbranost« (povprečje = 2,87; standardni odklon = 1,08; P = 0,041). 

 »Učna načrta matematike in glasbene umetnosti vsebujeta konkretne smernice za 

načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti« (povprečje = 2,81; standardni odklon = 1,15; P = 0,004). 

 »V učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti je preveč slikovnega materiala« (povprečje = 2,68; standardni odklon = 

0,98; P = 0,000). 

 »Ravnatelj ne omogoča/priporoča dodatnega izobraževanja iz matematike ali 

glasbene umetnosti« (povprečje = 2,57; standardni odklon = 1,23; P = 0,000). 

 

Ugotavljamo, da so stališča učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih 

šol do medpredmetnega povezovanja učnih tem iz matematike in glasbene umetnosti v 

večini pozitivna (pri 13 od 17 trditev). H1, v kateri smo predpostavljali, da so stališča 

učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol pozitivna, zato potrdimo. 

 

Preglednica 6: Vzorec učiteljev glede na stališča o medpredmetnem povezovanju 

matematike in glasbene umetnosti v prvem-vzgojno-izobraževalnem obdobju in rezultati  

t-testa  

  N Povprečje Stand. odklon P 

Lastno zanimanje za medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti ima zelo pomembno vlogo za 

296 4,31 0,84 0,000 
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  N Povprečje Stand. odklon P 

načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

Zanimanje otrok me zelo motivira za 

načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

294 4,12 0,87 0,000 

O načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti bi se rad/-a še dodatno 

izobrazil/-a. 

296 3,92 0,87 0,000 

Sodelovanje s sodelavci ima zelo 

pomembno vlogo za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti. 

294 3,83 1,09 0,000 

Motiviran/-a sem za izvajanje 

medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti. 

296 3,65 1,04 0,000 

Načrtovanje medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti mi vzame veliko časa. 

286 3,54 1,14 0,000 

Pri načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti upoštevam diferenciacijo in 

individualizacijo. 

296 3,46 1,09 0,000 

Z medpredmetnim povezovanjem vsebin 

iz matematike in glasbene umetnosti 

učinkoviteje uresničujem zastavljene 

vzgojno-izobraževalne cilje. 

296 3,46 1,04 0,000 

Med načrtovanjem pouka dobim veliko 

idej za pouk medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

293 3,39 1,03 0,000 

Primeri v učbeniških gradivih za 

medpredmetno povezovanje glasbene 

umetnosti in matematike niso realni, 

zato je načrtovanje s pomočjo 

učbeniškega gradiva težko. 

289 3,10 1,00 0,080 

V učbeniških gradivih je dovolj nalog, 

da učenec popolnoma utrdi usvojeno 

snov. 

289 3,08 1,02 0,184 

Vodstvo šole ima zelo pomembno vlogo 

pri načrtovanju pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

292 2,98 1,19 0,730 

V učbeniških gradivih dobim dobre ideje 

za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

294 2,95 1,06 0,379 
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  N Povprečje Stand. odklon P 

Prevelika količina slikovne ponazoritve 

v učbeniških gradivih zmoti učenčevo 

zbranost. 

294 2,87 1,08 0,041 

Učna načrta matematike in glasbene 

umetnosti vsebujeta konkretne smernice 

za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

296 2,81 1,15 0,004 

V učbeniških gradivih za medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti je preveč slikovnega 

materiala. 

287 2,68 0,98 0,000 

Ravnatelj ne omogoča/priporoča 

dodatnega izobraževanja iz matematike 

ali glasbene umetnosti. 

294 2,57 1,23 0,000 

 

8.3 Motiviranost za izvajanje medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti 
 

Upoštevali smo odgovore na prvo trditev pri vprašanju 1. Hipotezo 2 smo preverili s  

t-testom. S t-testom smo ugotavljali, ali so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovnih šol motivirani za izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti. Kot testno vrednost smo določili oceno 3, kar pomeni, da smo 

povprečne vrednosti posameznih trditev, ki so bile ≥3, smatrali za pozitivne. Iz preglednice 

7 je razvidno, da so anketirani razredni učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol motivirani za izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti (povprečje = 3,65; standardni odklon = 1,04; P = 0,000). H2, v kateri 

smo predpostavljali, da so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol 

motivirani za izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti, 

zato potrdimo. 

 

Preglednica 7: Motiviranost razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol 

  N Povprečje 

Stand. 

odklon P 

Motiviran/-a sem za izvajanje medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 
296 3,65 1,04 0,000 
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8.4 Uresničevanje vzgojno-izobraževanih ciljev z medpredmetnim 

povezovanjem matematike in glasbene umetnosti 
 

Preglednica 8: Učinkovitejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev z 

medpredmetnim povezovanjem učnih tem iz matematike in glasbene umetnosti 

  N Povprečje 

Stand. 

odklon P 

Z medpredmetnim povezovanjem učnih tem iz 

matematike in glasbene umetnosti učinkoviteje 

uresničujem zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

296 3,46 1,04 0,000 

 

Upoštevali smo odgovore na šesto trditev pri vprašanju 1. Hipotezo 3 smo preverili s  

t-testom, s katerim smo ugotavljali, ali učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol menijo (njihovo lastno mnenje), da z medpredmetnim povezovanjem učnih 

tem iz matematike in glasbene umetnosti učinkoviteje uresničujejo vzgojno-izobraževalne 

cilje. Kot testno vrednost smo določili oceno 3, kar pomeni, da smo povprečne vrednosti 

posameznih trditev, ki so bile ≥3, smatrali za pozitivne. Iz preglednice 8 je razvidno, da 

učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol menijo, da z 

medpredmetnim povezovanjem učnih tem iz matematike in glasbene umetnosti 

učinkoviteje uresničujejo zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje (povprečje = 3,46; 

standardni odklon = 1,04; P = 0,000). H3, v kateri smo predpostavljali, da učitelji prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol z medpredmetnim povezovanjem učnih 

tem matematike in glasbene umetnosti učinkoviteje uresničujejo vzgojno-izobraževalne 

cilje, zato potrdimo. 

 

8.5 Lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti 
 

Preglednica 9: Lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene 

umetnosti ima zelo pomembno vlogo 

  N Povprečje 

Stand. 

odklon P 

Lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti ima zelo pomembno 

vlogo za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 

296 4,31 0,84 0,000 

 

Upoštevali smo odgovore na osmo trditev pri vprašanju 1. Hipotezo 4 smo preverili s  

t-testom, s katerim smo ugotavljali, ali so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovnih šol mnenja, da ima lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike 

in glasbene umetnosti zelo pomembno vlogo za načrtovanje pouka medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti. Kot testno vrednost smo določili oceno 3, 

kar pomeni, da smo povprečne vrednosti posameznih trditev, ki so bile ≥3, smatrali za 

pozitivne. Iz preglednice 9 je razvidno, da so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovnih šol mnenja, da ima lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje 

matematike in glasbene umetnosti zelo pomembno vlogo za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti (povprečje = 4,31; 
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standardni odklon = 0,84; P=0,000). H4, v kateri smo predpostavljali, da so učitelji prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol mnenja, da ima lastno zanimanje za 

medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti zelo pomembno vlogo za 

načrtovanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti, zato 

potrdimo. 

 

8.6 Razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti med učitelji s krajšo in daljšo delovno dobo 
 

Anketirance smo razdelili v dve skupini: 

 

1. skupina predstavlja učitelje s krajšo delovno dobo (do 5 let in od 6 do 10 let), 

2. skupina predstavlja učitelje z daljšo delovno dobo (od 11 do 20 let in več kot 20 

let). 

 

Upoštevali smo odgovore na prvo in sedemnajsto trditev pri vprašanju 1 in odgovore na 

drugo vprašanje. Hipotezo 5 smo preverili z analizo variance ANOVA in χ²-kvadrat 

testom, s katerimi smo ugotavljali, ali med učitelji s krajšo delovno dobo in tistimi z več 

delovnimi izkušnjami obstajajo statistično značilne razlike glede medpredmetnega 

povezovanja glasbene umetnosti in matematike v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

 
 

Graf  8: Motiviranost in načrtovanje medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti glede na delovno dobo učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 
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Iz grafa 8 je razvidno, da so anketirani učitelji z daljšo delovno dobo manj motivirani za 

izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti (P = 0,020) ter 

da jim načrtovanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 

vzame manj časa (P = 0,000) kot anketiranim s krajšo delovno dobo. 

 

Preglednica 10: Ocena načrtovanja ene šolske ure medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti 

  

Ocenite, koliko časa vam vzame načrtovanje ene 

šolske ure medpredmetnega povezovanja matematike 

in glasbene umetnosti 

Skupaj 

Do 1 

ure 

Od 1 do 

2 uri 

Od 2 do 

3 ure 

Več 

kot 3 

ure 

Matematike in 

glasbene 

umetnosti ne 

povezujem 

Delovna 

doba 

Učitelji s 

krajšo 

delovno 

dobo 

f 27 29 42 15 20 133 

f % 
9,3 % 10,0 % 14,5 % 5,2 % 6,9 % 45,9 % 

Učitelji 

z daljšo 

delovno 

dobo 

f 46 65 14 3 29 157 

f %  
15,9 % 22,4 % 4,8 % 1,0 % 10,0 % 54,1 % 

Skupaj f 73 94 56 18 49 290 

f%   25,2 % 32,4 % 19,3 % 6,2 % 16,9 % 100,0 % 

 

Iz preglednice 10 je razvidno, da največ učiteljem (65; 22,4 %) z daljšo delovno dobo 

načrtovanje ene šolske ure medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti vzame od 1 do 2 uri, medtem ko največ učiteljem (42; 14,5 %) s krajšo delovno 

dobo načrtovanje ene šolske ure medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti vzame od 2 do 3 ure (P = 0,000). Rezultati so bili pričakovani, saj so izkušnje 

nekako povezane z načrtovanjem. Učitelji z več delovnimi izkušnjami vedo, kaj je treba 

bolj podrobno načrtovati, na kaj se morajo osredotočiti itd. Medtem ko učitelji z manj 

delovnimi izkušnjami še iščejo in preizkušajo, kaj je tisto, na kar se morajo osredotočiti. 

 

Preglednica 11: Ocena pogostosti načrtovanja medpredmetnega povezovanja matematike 

in glasbene umetnosti v zadnjem letu glede na delovno dobo 

  

Ocenite, kako pogosto ste v zadnjem letu izvajali 

pouk medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti. 

Skupaj 

Večkrat oz. 1-

krat tedensko 

Vsaj 1-krat 

mesečno 

Manj kot 1-krat 

mesečno 

delovna 

doba 

Učitelji s 

krajšo 

delovno 

dobo 

 

 

f 12 43 72 127 

f % 

4,3 % 15,4 % 25,7 % 45,4 % 
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Ocenite, kako pogosto ste v zadnjem letu izvajali 

pouk medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti. 

Skupaj 

Večkrat oz. 1-

krat tedensko 

Vsaj 1-krat 

mesečno 

Manj kot 1-krat 

mesečno 

Učitelji z 

daljšo 

delovno 

dobo 

f 14 56 83 153 

f %  
5,0 % 20,0 % 29,6 % 54,6 % 

Skupaj f 26 99 155 280 

f %  9,3 % 35,4 % 55,4 % 100,0 % 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da je večina anketiranih učiteljev (155; 55,4 %) ne glede na 

svojo delovno dobo v zadnjem letu pouk medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti izvajalo manj kot 1-krat mesečno (P = 0,892). 

 

Na podlagi rezultatov analize variance ANOVA in χ²-kvadrat testa ugotavljamo, da med 

učitelji s krajšo delovno dobo in tistimi z več delovnimi izkušnjami obstajajo statistično 

značilne razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. H5, v kateri smo predpostavljali, da med učitelji 

s krajšo delovno dobo in tistimi z več delovnimi izkušnjami obstajajo statistično značilne 

razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, zato potrdimo. 

 

8.7 Razlike med učitelji iz različnih statističnih regij poučevanja glede 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti 
 

Upoštevali smo odgovore na vprašanje 2. Hipotezo 4 smo preverili s χ²-kvadrat testom, s 

katerim smo ugotavljali, ali med učitelji iz različnih statističnih regij poučevanja obstajajo 

statistično značilne razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  
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Preglednica 12: Ocena pogostosti načrtovanja medpredmetnega povezovanja matematike 

in glasbene umetnosti v zadnjem letu glede na statistično regijo poučevanja 

  

Regija 

S
k
u
p
a
j 

G
o
re

n
js

k
a

 

G
o
ri
š
k
a

 

J
u
g

o
v
z
h

o
d

n
a
 

s
lo

 

K
o
ro

š
k
a

 

O
b
a
ln

o
-k

ra
š
k
a

 

O
s
re

d
n
je

s
-

lo
v
e
n

s
k
a

 

P
o
d
ra

v
s
k
a

 

P
o
m

u
rs

k
a

 

P
ri
m

o
rs

k
o
-

n
o
tr

a
n
js

k
a

 

S
a
v
in

js
k
a

 

S
p
o
d

n
je

 

p
o
s
a
v
s
k
a

 

Z
a
s
a
v
s
k
a

 

O
c
e
n
it
e
, 

k
a
k
o
 p

o
g

o
s
to

 s
te

 v
 z

a
d

n
je

m
 

le
tu

 i
z
v
a
ja

li 
p
o

u
k
 m

e
d
p

re
d
m

e
tn

e
g

a
 

p
o
v
e
z
o
v
a
n

-j
a
 m

a
te

m
a
ti
k
e
 i
n

 g
la

s
b
e

n
e

 

u
m

e
tn

o
s
ti
 

v
e
č
k
ra

t 

o
z
. 
1

-k
ra

t 

te
d

e
n
s
k
o

 f 
 

0 5 0 0 0 11 2 0 8 0 0 0 26 

              

f
% 

0,0 % 21,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,4 % 14,3 % 0,0 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,3 % 

V
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f 4 7 13 5 0 26 2 5 11 11 7 8 99 

f
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36,4 % 30,4 % 44,8 % 33,3 % 0,0 % 38,8 % 14,3 % 15,2 % 42,3 % 73,3 % 46,7 % 34,8 % 35,4 % 
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f 7 11 16 10 9 30 10 28 7 4 8 15 155 

              

f
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63,6 % 47,8 % 55,2 % 66,7 % 
100,0
% 

44,8 % 71,4 % 84,8 % 26,9 % 26,7 % 53,3 % 65,2 % 55,4 % 

Skupaj 

f 11 23 29 15 9 67 14 33 26 15 15 23 280 

f
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 

100,0 
% 

100,0 
% 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da večina razrednih učiteljev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja glede na regije poučevanja medpredmetno povezuje matematiko 

in glasbeno umetnost manj kot 1-krat mesečno, izstopata le primorsko-notranjska (11;  

42,3 %) in savinjska regija (11; 73,3 %), ki matematiko in glasbeno umetnost 

medpredmetno povezujeta vsaj 1-krat mesečno. Večkrat oziroma 1-krat tedensko največ 

razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja matematiko in glasbeno 

umetnost povezuje v primorsko-notranjski regiji (8; 30,8 %), nekaj tudi v goriški (5;  

21,7 %), osrednjeslovenski (11; 16,4 %) in podravski statistični regiji (2; 14,3 %). 

Rezultati so pričakovani, saj smo že pri hipotezi 5, predstavljeni v preglednici 11, 

ugotovili, da večina razrednih učiteljev ne glede na število let poučevanja matematiko in 

glasbeno umetnost poučuje manj kot 1-krat mesečno (155; 55,4 %).  

 

Na podlagi rezultatov χ²-kvadrat testa ugotavljamo, da med razrednimi učitelji prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja iz različnih statističnih regij obstajajo statistično 

značilne razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. H6, v kateri smo predpostavljali, da med učitelji 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz različnih statističnih regij poučevanja obstajajo 

statistično značilne razlike glede medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato potrdimo. 

 

Rezultati raziskave nam omogočajo primerjavo z dosedanjimi raziskavami, kar predstavlja 

prispevek k poučevanju medpredmetnega povezovanja glasbene umetnosti in matematike v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ugotovitve nam hkrati omogočajo vpogled v 

dosedanje delo učiteljev na tem področju.   
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9  SKLEP 
 

V magistrskem delu z naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole smo raziskovali, kako so razredni 

učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja motivirani in kako pogosto izvajajo 

medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti. Osredotočili smo se na 

načrtovanje, organizacijo in evalvacijo pouka medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti ter kakšne so najpogostejše dejavnosti, ki se pojavljajo. Ugotavljali 

smo, kaj vpliva na načrtovanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti in kaj je po njihovem mnenju pomembno za njihovo motivacijo načrtovanja te 

aktivnosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne razlike glede stališč se pojavljajo pri 

medpredmetnem povezovanju glasbene umetnosti in matematike med učitelji s krajšo 

delovno dobo in tistimi z več delovnimi izkušnjami. Raziskali smo, kako pogosto (večkrat 

oz. 1-krat tedensko, vsaj 1-krat mesečno, manj kot 1-krat mesečno) matematiko in 

glasbeno umetnost medpredmetno povezujejo v različnih statističnih regijah poučevanja. 

 

V teoretičnem delu smo opisali in razložili, kaj je medpredmetno povezovanje, in to 

povezali z različnimi termini, ki ga opredeljujejo in se med seboj povezujejo. Izpostavili 

smo načrtovanje in izvajanje medpredmetnega povezovanja in povezave razložili na 

procesno-ciljni in vsebinski ravni. Opredelili smo prednosti in slabosti medpredmetnega 

povezovanja in s tem pokazali pomembnost prepletanja učnih oblik in metod dela. V 

nadaljevanju smo se osredotočili na povezovanje izbranih predmetov matematike in 

glasbene umetnosti, pregledali učni načrt in iz njega izpostavili pomembnosti teh povezav. 

Prav tako pa smo izpostavili pomembnosti povezav matematike in glasbene umetnosti z 

drugimi predmetnimi področji. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvantitativnega raziskovalnega pristopa. V 

raziskavi je sodelovalo 296 razrednih učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz 

60 različnih osnovnih šol po Sloveniji iz različnih statističnih regij, ki so v šolskem letu 

2017/2018 poučevali v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Podatke smo zbirali z 

avtorsko izdelanim anketnim vprašalnikom, ki smo ga s predhodnim dovoljenjem 

ravnatelja ali ravnateljice poslali na šole. Naš proučevani vzorec predstavlja 296 razrednih 

učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol po Sloveniji. 

 

Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da se učitelji zavedajo, da sta medpredmetno 

povezovanje in njegovo načrtovanje pomembna. V magistrskem delu ugotavljamo, da so 

učitelji motivirani za načrtovanje in izvajanje medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti, vendar kljub temu da se zavedajo pomembnosti, matematiko in 

glasbeno umetnost redko (manj kot 1-krat mesečno) medpredmetno povezujejo. Želeli bi 

si, da bi razredni učitelji večkrat načrtovali medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti, saj lahko učne cilje in teme kakovostno povežemo in s tem učencem 

zagotovimo novo izkušnjo in učinkovito predajamo znanje. Zavedati se moramo, da je 

pojem pogostost zelo relativen, zato bi bilo rezultate treba podkrepiti še s kakšnim 

vprašanjem ali pa analizirati učiteljeve učne priprave.  

 

Raziskava je pokazala, da se razredni učitelji strinjajo ali pa se ne morejo odločiti o 

pomembnosti in želji po dodatnem izobraževanju o načrtovanju medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti. Glede na to, da medpredmetno 

povezovanje matematike in glasbene umetnosti redko povezujejo, vendar so motivirani, bi 

lahko sklepali, da jim manjka znanja in izkušenj na tem področju, zato bi si na tej točki 
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mislili, da bi se razredni učitelji bolj želeli dodatno izobraziti glede načrtovanja 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. Razredni učitelji se 

strinjajo ali se ne morejo odločiti, da jim medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti vzame veliko časa za načrtovanje. Izpostavili so, da jim načrtovanje za 

eno šolsko uro medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti vzame od 

1 do 2 uri.  

 

Raziskava B. Sicherl Kafol (2008) je pokazala, da se učitelji pogosto odločajo za pouk 

medpredmetnih povezav in tako pogosto povezujejo učne cilje in vsebine. V omenjeni 

raziskavi B. Sicherl Kafol (2008) so anketirani učitelji menili, da je usposobljenost 

učiteljev zelo pomembna in ima vpliv pri pouku medpredmetnega povezovanja. V 

raziskavi T. Hodnik Čadež (2008) pa imajo anketirani učitelji razmeroma dobra temeljna 

znanja določenih vsebin, vendar imajo težave pri uporabi teh znanj pri drugih vsebinah.  

 

Z nadaljnjimi raziskavami na tem področju bi lahko kot nadgradnjo našim rezultatom s 

kvalitativnim raziskovalnim pristopom proučili, kako pri razrednih učiteljih prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja poteka načrtovanje medpredmetnih povezav matematike 

in glasbene umetnosti in kako te povezave izvajajo. V ta namen bi analizirali učne priprave 

z vidika zastopanosti medpredmetnih ciljev in njihove usklajenosti z učnimi načrti. Prav 

tako bi lahko preverili odzive učencev na takšno obliko didaktičnega pristopa. 
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11 PRILOGE 
 

11.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 
 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE MATEMATIKE IN GLASBE V PRVEM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Nina Oblak, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z naslovom 

Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Namen 

raziskave je ugotoviti pogostost, organizacijo, evalvacijo pouka medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in uporabnost učbeniškega gradiva. Z vašim 

sodelovanjem boste pripomogli k celostnemu vpogledu in kakovostnejši raziskavi.  

Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici. Obkrožite tisto številko, ki najbolj izraža vaše mnenje. 

Odgovarjajte iskreno in kritično. Prosim, da ocenite vse trditve. Oceno 3 uporabite čimmanjkrat. 

Anketa je anonimna. Za izpolnjevanje boste porabili približno 15 minut.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej prijazno zahvaljujem. 

Nina Oblak 

 

1. Ocenjevalna lestvica: 

5 4 3 2 1 

Se popolnoma 

strinjam 
Se strinjam 

Se ne morem 

odločiti 
Se ne strinjam 

Sploh se ne 

strinjam 

 

 

1 
Motiviran/-a sem za izvajanje medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti.  
5 4 3 2 1 

2 
O načrtovanju medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti bi se rad/-a še dodatno izobrazil/-a. 
5 4 3 2 1 

3 
Zanimanje otrok me zelo motivira za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 
5 4 3 2 1 

4 
Med načrtovanjem pouka dobim veliko idej za pouk 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 
5 4 3 2 1 

5 
Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti upoštevam diferenciacijo in individualizacijo. 
5 4 3 2 1 

6 

Z medpredmetnim povezovanjem učnih tem iz matematike in 

glasbene umetnosti učinkoviteje uresničujem zastavljene vzgojno-

izobraževalne cilje. 

5 4 3 2 1 

7 

Učna načrta matematike in glasbene umetnosti vsebujeta konkretne 

smernice za načrtovanje pouka medpredmetnega povezovanja 

matematike in glasbene umetnosti. 

5 4 3 2 1 

8 

Lastno zanimanje za medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti ima zelo pomembno vlogo za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 

5 4 3 2 1 

9 

Sodelovanje s sodelavci ima zelo pomembno vlogo za načrtovanje 

pouka medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti. 

5 4 3 2 1 

10 
Vodstvo šole ima zelo pomembno vlogo pri načrtovanju pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 
5 4 3 2 1 

11 
Ravnatelj ne omogoča/priporoča dodatnega izobraževanja iz 

matematike ali glasbene umetnosti. 
5 4 3 2 1 

12 

Primeri v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje 

glasbene umetnosti in matematike niso realni, zato je načrtovanje s 

pomočjo učbeniškega gradiva težko. 

5 4 3 2 1 
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13 
V učbeniških gradivih dobim dobre ideje za načrtovanje pouka 

medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti. 
5 4 3 2 1 

14 
Prevelika količina slikovne ponazoritve v učbeniških gradivih zmoti 

učenčevo zbranost. 
5 4 3 2 1 

15 
V učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti je preveč slikovnega materiala. 
5 4 3 2 1 

16 
V učbeniških gradivih je dovolj nalog, da učenec popolnoma utrdi 

osvojeno snov. 
5 4 3 2 1 

17 
Načrtovanje medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene 

umetnosti mi vzame veliko časa. 
5 4 3 2 1 

 Ocenite, koliko časa načrtujete eno šolsko uro medpredmetnega 

povezovanja matematike in glasbene umetnosti (obkrožite.) 

a) Do 1 ure. 

b) Od 1 do 2 uri. 

c) Od 2 do 3 ure. 

d) Več kot 3 ure. 

e) Matematike in glasbene umetnosti ne povezujem. 

 

 

2. Ocenite, kako pogosto ste v zadnjem letu izvajali pouk medpredmetnega povezovanja matematike in 

glasbene umetnosti (obkrožite): 

a) Večkrat oz. 1-krat tedensko. 

b) Vsaj 1-krat mesečno, 

c) Manj kot 1-krat mesečno. 

 

3. Ocenite, kako se po vašem mnenju matematične vsebine posameznih tematskih sklopov povezujejo 

z glasbeno umetnostjo (obkrožite). 

5 – zelo dobro, 4 – dobro, 3 – srednje, 2 – slabo, 1 – zelo slabo 

GEOMETRIJA IN MERJENJE Orientacija v prostoru in na ravnini. 
5 4 3 2 1 

 Mreže in poti, načrti. 
5 4 3 2 1 

 Telesa, liki, črte, točke. 
5 4 3 2 1 

 Simetrija. 
5 4 3 2 1 

 Dolžina, masa, prostornina. 
5 4 3 2 1 

 Denar. 
5 4 3 2 1 

 Čas. 
5 4 3 2 1 

ARITMETIKA IN ALGEBRA Naravna števila. 5 4 3 2 1 

 Seštevanje in odštevanje. 5 4 3 2 1 

 Množenje in deljenje. 5 4 3 2 1 

 Deli celote. 5 4 3 2 1 

DRUGE VSEBINE Množice, relacije. 
5 4 3 2 1 

 Preglednice, prikazi. 
5 4 3 2 1 

 Kombinatorika. 
5 4 3 2 1 

 Problemi iz življenjskih situacij. 
5 4 3 2 1 

 Vzorci. 
5 4 3 2 1 
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4. Ocenite, kako se po vašem mnenju vsebine glasbene umetnosti posameznih tematskih sklopov 

povezujejo z matematiko (obkrožite). 

5 – zelo dobro, 4 – dobro, 3 – srednje, 2 – slabo, 1 – zelo slabo 

Prevladujoča dejavnost 

IZVAJANJA 
Naši pevski glasovi. 

5 4 3 2 1 

(petje) Učimo se nove pesmi. 
5 4 3 2 1 

 Smo zbor z zborovodjem. 
5 4 3 2 1 

Prevladujoča dejavnost 

IZVAJANJA 
Spremenimo se v glasbila. 

5 4 3 2 1 

(igranje na inštrumente) Naredimo ropotulje in zaigrajmo z njimi. 
5 4 3 2 1 

 Spremljamo gibanje glasbe. 
5 4 3 2 1 

Prevladujoča dejavnost 

IZVAJANJA 
Glasbene uganke. 

5 4 3 2 1 

(ritmična izreka) Izmišljamo si glasbo za pesmi. 5 4 3 2 1 

 Naredimo glasbeno voščilnico. 5 4 3 2 1 

Prevladujoča dejavnost  Prisluhnimo glasbi in zaplešimo. 
5 4 3 2 1 

POSLUŠANJA Prisluhnimo ljudskim glasbilom. 
5 4 3 2 1 

 Najljubše skladbe. 
5 4 3 2 1 

Prevladujoča dejavnost  Glasba za različna razpoloženja. 5 4 3 2 1 

USTVARJANJA OB GLASBI Zaplešimo počasi in zaspimo. 5 4 3 2 1 

 Narišemo zimsko glasbeno pravljico. 5 4 3 2 1 

Prevladujoča dejavnost  Ustvarimo spremljave. 5 4 3 2 1 

USTVARJANJA V GLASBI Ustvarimo zvočne zgodbe. 5 4 3 2 1 

 Izmišljamo si glasbo za pesmi, zvočila in glasbila, 

zvočne uganke in zgodbe. 

5 4 3 2 1 

GLASBENO   Zaigrajmo tiho in glasno. 5 4 3 2 1 

OPISMENJEVANJE Glasba vsebuje tišino. 5 4 3 2 1 

 Znamo peti hitreje, počasneje, glasneje, tišje, 

vedno glasneje in pojemajoče. 

5 4 3 2 1 

 

 

5. Pri pouku medpredmetnega povezovanja matematike in glasbene umetnosti najpogosteje načrtujem 

naslednje dejavnosti (možnih je več odgovorov): 

 

a) Prepoznavanje pojmov s pomočjo predmetov iz okolice. 

b) Navajanje podobnih primerov/proti primerov, podobnosti/razlike. 

c) Izdelovanje fizičnih modelov za ponazoritev pojmov. 

d) Razvijanje kritičnega odnosa do podatkov/informacij. 

e) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

f) Razvijanje sposobnosti za reševanje problema. 

g) Načrtovanje svojega učenja. 

h) Refleksija lastnega znanja. 

i) Dajanje spodbud in sprejemanje odločitev. 

j) Petje. 

k) Igranje na glasbila. 
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l) Ritmična izreka. 

m) Poslušanje glasbe, 

n) Ustvarjanje glasbe. 

o) Ustvarjanje ob glasbi (likovno). 

p) Ustvarjanje ob glasbi (besedno). 

q) Ustvarjanje ob glasbi (gibalno). 

r) Glasbeno opismenjevanje (branje in zapis glasbenih vsebin). 

s) Drugo: _____________________________________ 

 

6. Ali ste v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje matematike in glasbene umetnosti, ki 

jih uporabljate, zasledili kakšno posebnost?  

a) DA. 

b) NE. 

 

Če ste odgovorili z DA, odgovorite na to vprašanje. 

 

6.1. Katere posebnosti ste zasledili v učbeniških gradivih za medpredmetno povezovanje matematike in 

glasbene umetnosti? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Opišite konkreten primer povezovanja matematike in glasbene umetnosti, ki ste ga izvedli in za 

katerega ocenjujete, da so bili cilji matematike in glasbene umetnosti doseženi (v primeru, da vam 

zmanjka prostora, pišite na hrbtno stran). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Osebni podatki: 

Spol (obkrožite): 

a) Ženski. 

b) Moški. 

Delovna doba (obkrožite):  

a) Do 5 let. 

b) Od 6 do 10 let. 

c) Od 11 do 20 le. 

d) Več kot 20 let. 

Regija (obkrožite): 

a) Gorenjska. 

b) Goriška. 

c) Jugovzhodna Slovenija. 

d) Koroška. 

e) Obalno-kraška. 

f) Osrednjeslovenska. 

 

g) Podravska. 

h) Pomurska. 

i) Primorsko-notranjska. 

j) Savinjska. 

k) Spodnje posavska. 

l) Zasavska. 

 

 


