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Povzetek 

 

 

 

Doktorska disertacija se ukvarja z učinkovitostjo poučevanja glasbene vzgoje z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Namen naloge je 

ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti poučevanja glasbene vzgoje z uporabo IKT.  

V teoretičnem delu smo predstavili dejavnosti, ki vplivajo na učinkovito poučevanje 

glasbene vzgoje. Osrednje mesto zavzema aktivno učenje, dejavnostna oblika dela, ki 

omogoča razvijanje posameznih spretnosti in nadgrajevanje znanja. Izpostavili smo pomen 

intrizične motivacije, ki spodbuja učenje, saj izhaja iz učenca samega in je 

samoregulativna, prav tako pa je za uspešno učenje nujna povezanost notranje motivacije z 

zunanjo. 

V eksperimentalni raziskavi, ki smo jo izvajali v šolskem letu 2008/2009, smo proučevali 

uporabo IKT in njeno učinkovitost pri poučevanju glasbene vzgoje. Za raziskavo sta bila 

oblikovana dva vzorca. Prvega predstavljajo profesorji razrednega pouka, ki poučujejo 

glasbeno vzgojo v 1. triletju, ter profesorji razrednega pouka in profesorji glasbe, ki 

poučujejo glasbeno vzgojo v 2. triletju. V drugi vzorec smo vključili eksperimentalno (ES) 

in kontrolno skupino (KS); v eksperimentalno skupino sta bila vključena dva peta razreda 

ene šole, kontrolno skupino pa predstavljata dva peta razreda druge šole. Pred začetkom 

raziskave smo izpeljali preizkuse znanja, preizkus ritmičnega in melodičnega posluha, 

motivacije in melodične ustvarjalnosti v obeh skupinah učencev. Sledilo je vodeno delo z 

eksperimentalno skupino. Pouk je potekal ob IKT. Učenci so z uporabo računalniškega 

programa Finale Note Pad oblikovali ritmične in melodične zapise pesmi, medsebojno so 

preko e-učenja sodelovali pri nastajanju notnega zapisa. Zapisano so lahko poslušali in 

svoje izdelke tudi posneli. Ob koncu eksperimenta, ki je trajal eno šolsko leto, smo 

ponovno izvedli preizkus glasbenih znanj, motivacije, melodične ustvarjalnosti in preizkus 

ritmičnega in melodičnega posluha. Preizkuse smo izpeljali v obeh skupinah – v 

eksperimentalni in kontrolni.  

Pomembne ugotovitve raziskave so: učitelji in učenci so naklonjeni uvajanju IKT v pouk 

glasbene vzgoje, kaţe se pozitiven vpliv IKT na motivacijo učencev, na ritmično in 
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melodično avdiacijo. Raziskava ni pokazala učinkov na področju melodične ustvarjalnosti 

in glasbenih znanj, kljub temu pa je bil tudi na teh dveh področjih doseţen boljši rezultat v 

ES.  

S kvalitativno raziskavo smo ugotovili prednosti in pomanjkljivosti takega načina 

poučevanja. Prednosti se kaţejo v samostojnosti učencev, medsebojnem sodelovanju, 

pomoči in skupnem oblikovanju melodij in priredb ter v konstruktivizmu lastnega znanja, 

pa tudi v tem, da je mogoče izdelke poslušati, spreminjati spremljave in pošiljati notne 

zapise po e-pošti. Pri praktičnem delu je lahko uspešen vsak učenec, mogoče je sprotno 

spremljanje napredka vsakega posameznika. Pomanjkljivosti se kaţejo na ravni razvitosti 

digitalne pismenosti in poznavanja glasbene teorije pri učencih, mogoče pa je tudi, da se 

določeni učenci "skrijejo" za sošolci. Poleg tega ne sme IKT postati prevladujoč 

pripomoček za poučevanje glasbe. 

IKT prispeva k motivaciji učencev in omogoča medsebojno sodelovanje in pomoč, tudi 

učenje na daljavo. Učitelj vodi in usmerja učno-vzgojni proces. Spreminjata se tudi 

preverjanje in ocenjevanje znanja, prilagojena vsakemu učencu posebej.  

Pri delu s sodobno tehnologijo je bistvenega pomena opremljenost učilnic z ustrezno 

strojno in programsko opremo. Uspešno delo je hkrati pogojeno z digitalno pismenostjo 

učiteljev in z njihovo naklonjenostjo uvajanju IKT v pouk. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, drugo triletje, glasbena vzgoja, IKT, notacijski 

program 
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Abstract  

 

The primary goal of this Ph D dissertation is to study the efficiency of teaching music in 

primary school based on information and communications technology (ICT). The purpose 

of the thesis is to find out advantages and disadvantages of teaching music with ICT 

support. 

Theoretical part of Ph D thesis includes the activities that cause teaching of music more 

effective. Active learning that enables the development of certain skills and upgrading 

knowledge turned out to be the most efficient one. Another activity that we have also 

directed attention was internal motivation which encourages learning as it comes from 

inside of a pupil and what is more it is self-regulating. It also turned out that a connection 

of internal and external motivation leads to effective learning. 

The experimental research was carried out in the school year 2008/2009 in order to find 

out the effective use of ICT during music lesson. Two groups were formed for the research 

purposes. In the first one there were class teachers teaching music in the first cycle and the 

class teachers teaching music in the second cycle of primary school. The second group 

consisted of experimental and control group. The experimental group included two classes 

of five graders from one school and the control group had two classes of five graders from 

another school. Knowledge of music, rhythmic and melodic ear for music, motivation and 

melodic creativity were tested before the experimental research actually began. Then 

systematic work with the experimental group started. ICT was used while teaching pupils 

music. The pupils using Final Note computer programme designed rhythmical and melodic 

notes of songs and worked together with the e-learning support. The pupils who wrote 

down musical notation could also listen and record their music.  

At the of the research, which lasted one school year the same test as before the beginning 

of the research was carried out in both groups i.e., in the experimental and the control 

group.   
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The significant outcomes of the research reveal that the teachers as well as the pupils are in 

favour of ICT during music lessons, it also turned out that ICT has a positive effect on the 

pupils’ motivation and their rhythmic and melodic ear. 

The research showed no positive effects on pupils’ melodic creativity, nevertheless, the 

pupils from experimental group reached better results that the ones in the control group. 

The qualitative research showed the advantages and disadvantages of teaching supported 

by ICT. The advantages of using ICT during music lessons are the following:  the 

independence of the pupils, mutual cooperation and support while making melodies or 

interpretations and constructivism of the knowledge. Furthermore the pupils were not only 

able to listen to their own music creations and interpretations but also change and send 

their notes via e-mail. The practice shows that any pupil can be successful, and the 

progress of each individual can be monitored by the music teacher. 

The level of the pupils’ digital literacy and the knowledge of the music theory showed 

certain disadvantages which may be due to the fact that some pupils let their peers do all 

the work. Besides, ICT cannot be the dominant support for teaching music.  

Information technology contributes to the pupils’ motivation and provides mutual 

cooperation and supports and e-learning. The teachers conduct and moderate the learning 

process. Checking and assessing pupils has changed, too; now it is adjusted to each learner 

individually.  

Integrating ICT into classroom requires appropriate hardware and software. Another 

important issue is digital literacy of the teachers and their willingness to use ICT in the 

classroom.   

Key words: primary school, second cycle, music, ICT,  musical notation programme 
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 Uvod 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) vstopa v vzgojno-

izobraţevalni proces. Pojavlja se kot posrednik med členi izobraţevanja: šolo, učiteljem in 

učenci. Tehnologija omogoča bolj kakovostno delo v razredu, seveda pa zahteva nenehno 

učenje tako učitelja kot tudi učenca. 

IKT omogoča posredovanje inovacij pri poučevanju in učenju ter podpira različne 

moţnosti, oblike in načine usposabljanja.  

IKT se pri pouku uporablja predvsem pri slovenščini, matematiki, sledijo interesne 

dejavnosti, tuji jeziki, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija, naravoslovje, naravoslovje in 

tehnika, geografija in zgodovina, redko pa se uporablja pri pouku glasbene vzgoje. Eden 

izmed vzrokov, zakaj je tako, je razpoloţljiva programska oprema (Gerlič, 2006).  

Kljub vsemu pa primeri v svetu in v zadnjem času tudi pri nas dokazujejo, da se 

računalniška tehnologija vgrajuje v pouk glasbene vzgoje. IKT je pri glasbeni vzgoji lahko 

prisoten pri vseh etapah poučevanja, od motivacije, obravnave nove učne snovi do 

ponavljanja in utrjevanja ter vrednotenja. IKT spodbuja sodobno naravnan pouk glasbene 

vzgoje in aktivno vlogo učencev v procesu učenja.  

Učenci so pri svojem delu motivirani, sodelujejo in se dopolnjujejo. Omogoča jim lasten 

tempo dela, kreativnost in individualnost pa tudi skupinsko dinamiko (Brodnik, Borota, 

2006). Virtualna skupnost podpira izvajanje sodelovalnih oblik asinhronega učenja, 

načrtovanje fleksibilne individualizacije. Sodobna tehnologija širi moţnosti in načine 

poglabljanja izkušenj, utrjevanje glasbenih predstav. Podpira izbirnost, ustvarjalnost, nove 

oblike komunikacije in povratne informacije o doseţkih (Borota, 2007). Vse to vodi v 

drugačen pristop pri poučevanju. Učiteljeva vloga se spreminja, učitelj je organizator dela. 

Zaradi spremenjenega pridobivanja znanja se uvajajo tudi sodobne oblike preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 

Z vključevanjem tehnologije ne sme izostati klasično poučevanje glasbene vzgoje. 

Tehnologija je le pripomoček, ki omogoča bolj kakovostne doseţke na področju 

glasbenega izobraţevanja in povečuje zmoţnosti vseh učencev glede na njihove 
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individualne sposobnosti. To vodi v spremembo učnega procesa, ki postaja vse bolj aktiven 

in fleksibilen. Učenci naj se učijo na neformalen način, ki nudi ugodje, saj odkrivajo svoje 

znanje in razvijajo kritično in estetsko mišljenje.  

IKT ne more nadomestiti učitelja, niti ne sme biti edini pripomoček za glasbeno učenje. 

Uporaba po meri pomeni integracijo in podporo drugim oblikam učenja glasbe. Prav tako 

je potrebno upoštevati določene razvojne zmoţnosti učencev in njihovo dojemanje. Z 

vključevanjem tehnologije v pouk glasbe vzbujamo interes pri učencih, hkrati pa jih 

pripravljamo na integracijo v tehnološko druţbo, katere del so. 

Navedene ugotovitve so nas spodbudile k oblikovanju in preizkusu sodobno zasnovanega 

sekvenčnega notacijskega programa Finale Note Pad, ki omogoča učencem pridobivanje, 

poglabljanje in utrjevanje znanja na področju ritma in melodije.  

Z nalogo smo ţeleli prispevati k razvoju teorije glasbenega poučevanja in učenja ter 

motivaciji učencev za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. V 

teoretičnem delu predstavljamo poučevanje glasbene vzgoje, ki sloni na motivaciji učencev 

za delo. Dejavnostna oblika poučevanja poteka ob upoštevanju ciljev glasbene vzgoje in 

upoštevanju učnega načrta. Predstavljeni so tudi sodobni didaktični pristopi pri 

poučevanju, IKT in portfolio, ki je namenjen ocenjevanju učenčevega dela v programu 

Finale Note Pad. 

V eksperimentalni raziskavi predstavljamo stališča učencev in učiteljev do uvajanja IKT v 

poučevanje glasbene vzgoje. S testiranji in z anketiranji na področjih motivacije, ritmično 

melodične avdiacije, glasbene ustvarjalnosti in glasbenega znanja primerjamo glasbeno 

poučevanje ob uporabi IKT v eksperimentalni skupini z načinom glasbenega poučevanja 

brez uporabe IKT v kontrolni skupini. Na ta način ugotavljamo prednosti in 

pomanjkljivosti takega poučevanja. Izsledke raziskave smo dopolnili še s SWOT analizo in 

intervjuji. 
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1. Glasbena vzgoja v osnovnošolskem izobraţevanju 

 

»Glasba je človekova kulturna potreba v vseh obdobjih. V njej je izraţena ţelja po 

oblikovanem zvočnem okolju, zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti. V njej je skrita 

obseţna zakladnica človeške kulture. Prav tako se skozi njo kaţejo pomembni elementi 

kulturne samobitnosti.« (Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 5) 

Glasbo oblikujejo ljudje, je rezultat določene aktivnosti. Nastane v določenem času in je 

pod vplivom okolja, kulture in posameznika, ki jo je ustvaril. Tako odraţa svojo naravo in 

posebnosti, ki so sestavni del kulture in časa (Elliott, 2005).  

Pri poučevanju glasbene vzgoje je velikega pomena razvijanje posameznikovih glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj. Učenje se usmerja na razvijanje glasbene inteligence, ki ni 

pomembna le za glasbeni razvoj, ampak tudi za razvoj sposobnosti mišljenja kakor tudi za 

sodobno multimedijsko komunikacijo. Glasbena vzgoja v osnovni šoli tako omogoča 

spoznavanje kulturnih potreb, oblikovanje glasbenih vrednot in razvoj kritičnosti in 

estetske občutljivosti.  

Glasbena vzgoja ponuja učencem izkušnje selektivnega in aktivnega poslušanja glasbe v 

okviru medijskih programov in glasbenih prireditev, sodelovanje v pevskih zborih in 

drugih glasbenih dejavnostih ter motivacijo za nadaljnje izobraţevanje, ki spodbuja globlje 

zanimanje za glasbo. 

Vse to naj bi dosegali ob upoštevanju splošnih ciljev glasbene vzgoje. Med njimi so:  

 spodbujanje veselja in pozitivnih čustev do glasbe,  

 spodbujanje zanimanja za različne oblike glasbenega udejstvovanja, 

 oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenske in svetovne glasbene kulture, 

 spoznavanje pomena glasbenih vrednot do slovenske samobitnosti in evropske 

umetnosti,  

 razvijanje odgovornosti in smisla za sodelovanje pri skupnem muziciranju, 

 petje in igranje ter poustvarjanje glasbenih vsebin,  
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 aktivno poslušanje glasbe, doţivljanje in prepoznavanje njenih značilnosti,  

 navajanje na selektivno izbiro glasbenih programov glede na ţivljenjske okoliščine, 

 vzgajanje za zdravo zvočno okolje, 

 razvijanje meril vrednotenja, 

 ustvarjanje glasbe, sproščanje lastnih zvočnih zamisli in domišljije ter preizkušanje 

procesa glasbenega oblikovanja, 

 izraţanje glasbenih doţivetij in predstav gibalno-rajalno, plesno, likovno in 

besedno, 

 spoznavanje povezav glasbe z materinščino, tujimi jeziki in drugimi zvrstmi 

umetnosti, 

 razvijanje glasbenih sposobnosti (melodični, ritmični, harmonski posluh, estetsko 

oblikovanje, muzikalnost) in izvajalske spretnosti (tehnika petja in igranja glasbil 

šolskega instrumentarija) ob glasbenih dejavnostih, 

 odkrivanje zakladnice glasbene literature, njene ustvarjalce in poustvarjalce, 

 razumevanje bistvenih pojmov, zakonitosti in podatkov o glasbenih izraznih 

prvinah, sredstvih, oblikah in zvrsteh, ki omogočajo razumevanje glasbe, 

 poznavanje temeljnih značilnosti glasbenih zapisov in temeljno orientacijo v njih, 

 vrednotenje glasbenih sporedov, orientacija v napovedih, priročni literaturi, 

zvočnih zbirkah, 

 navajanje na sodobno glasbeno tehnologijo, 

 poznavanje aktualnih informacij o glasbenem šolstvu in glasbenih poklicih 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 6). 

 

Glasbeno poučevanje ima veliko pomenov. Pomembna kategorija je ustvarjanje, ki se 

pojavi med izvajanjem glasbe in našimi kognitivno-afektivnimi dejavnostmi, ki jih 

spodbujata poslušanje in oblikovanje glasbe. Z ustreznimi oblikami dela dosegamo 
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osnovni smisel glasbenega oblikovanja, tj. uţivanje ob glasbi, ki spodbuja lasten razvoj, 

znanje z odkrivanjem, samoučenje in tudi samospoštovanje.  

Sodobne oblike dela omogočajo številne moţnosti za razvijanje pozitivnih čustev, znanja, 

vrednotenja, evalvacije, medkulturnega dialoga. Pri tem pa je pomembno proceduralno 

znanje, ki omogoča razumevanje glasbe kot umetnosti. Glasbeno učenje poteka preko 

aktivnega dela, učenci se skozi proces učijo razvijati svoje spretnosti in nadgrajujejo svoje 

znanje (Elliott, 2005).  
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 1.1 Motivacija 

 

Pojem motivacija izhaja iz latinske besede movere, ki pomeni gibanje, premikanje. Za 

motivacijo je značilno: 

 vsak posameznik je svojstven individuum, ki različno deluje v enakih in različnih 

situacijah;  

 motivacija je kompleksen pojav, zato teţko odkrijemo glavno gibalo delovanja; 

 motivacija je lahko kratkotrajna;  

 motivi za ravnanje so lahko zavestni ali podzavestni; 

 motivacije ne moremo opazovati neposredno, ampak preko različnih tipov 

eksperimentalnih analiz. (Rotar Pance, 2006: 11). 

Različni teoretiki pripisujejo pomen različnim motivacijskim dejavnikom. Lahko jih 

razdelimo v tri glavne skupine: v prvo skupino sodijo teorije, ki zagovarjajo stališče, da 

izhaja motivacija iz notranjih dejavnikov posameznika; v drugo skupino uvrščamo teorije, 

ki poudarjajo, da na posameznikovo motivacijo vplivajo dejavniki okolja; zadnjo skupino 

pa predstavljajo teorije, ki poudarjajo, da je motivacija rezultat notranjih in zunanjih 

dejavnikov v povezavi s kognicijo (Hallam, 2006: 149). 

Behavioristi izpostavljajo zunanje dejavnike motivacije. V motivaciji se izraţa neki 

sekundarni nagon, ki se ga naučimo s posploševanjem (generalizacijo) in zamenjavo 

(substitucijo) primarnih nagonov. Tako se poveča število ciljev, h katerim smo usmerjeni. 

Pomembne so podkrepitve. Skinner (1966, po Marentič Poţarnik, 2000) je oblikoval 

programske sekvence z nalogami, ki omogočajo učencu neko pozitivno podkrepitev in 

povratno informacijo. 

Humanisti poudarjajo notranje vire motivacije, prirojene potrebe po uresničevanju svojih 

potencialov, občutka kompetentnosti, samospoštovanja, avtonomije, samoaktualizacije.  

Tudi pri kognitivnem pristopu so pomembni notranji dejavniki. Ti so povezani z interesom 

in radovednostjo. Aktivnost je ţe sama po sebi nagrajujoča, tako ne potrebujemo neke 

zunanje spodbude (Pesek, 1997: 95).  



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
8 

 

Sociokulturno pojmovanje poudarja udeleţbo pri ustaljenih praksah. Učenci so motivirani 

za delo in učenje, če so člani razredne ali šolske skupnosti. Osrednje mesto pri razlagi 

motivacije ima identiteta. Ta se oblikuje in potrjuje skozi sodelovanje in skupinske 

aktivnosti (Woolfolk, 2002: 327). 

Motivacija in učenje sta v medsebojnem odnosu, saj motivacija vpliva na kakovost učenja, 

prav tako pa učenje vnaša spremembe v motivacijo. Motivacija je pomemben faktor, ki 

zagotavlja učinkovitost učenja in doseţkov (Woolfolk, 2002; Mitchel, 1992). Omenjeno 

velja tudi za glasbeno učenje.  

Človekova dejanja so odvisna od motivacijskih dejavnikov. Ob tem enako nadarjeni 

posamezniki delujejo kakovostno zelo različno. Sposobnost in motivacija sta v 

medsebojnem razmerju. Učenec tako lahko svoje sposobnosti še stopnjuje in to ima velik 

pedagoški pomen. 

Ko opravimo neko delo ali dejavnost, izraţamo tudi svoja pričakovanja, svoje 

zmogljivosti. Tako se naša ocena opravljene dejavnosti sklada s predstavo, ki jo imamo o 

sebi. Za svoj uspeh se potrudimo, če smo zanj motivirani. Pri vsem tem igrajo pomembno 

vlogo učitelji in starši (de la Motte Haber, 1990: 303). 

Pri obravnavi motivacije, povezane z glasbenim učenjem, sta izstopajoči predvsem dve 

obliki: notranja in zunanja motivacija. 

O notranji motivaciji govorimo takrat, ko se posameznik ukvarja z neko dejavnostjo zato, 

ker ga ta osrečuje, zadovoljuje. Cilj je v dejavnosti sami, saj je le-ta samonagrajujoča. 

Glasba je ţe sama po sebi povezana s človekovo notranjo motivacijo, saj ga v različnih 

oblikah spremlja od rojstva do smrti. Vsakdo je torej notranje motiviran, da ob glasbi 

doţivlja zadovoljstvo kot poslušalec, poustvarjalec ali ustvarjalec. »Ko se posameznik 

ukvarja z določeno glasbeno nalogo ali dejavnostjo, ker ob njej uţiva, ob njej doţivlja 

notranje zadovoljstvo, je za tako glasbo notranje motiviran.« (Rotar Pance, 2006: 28) 

Notranja (intrinzična) motivacija igra pomembno vlogo pri kreativnih procesih, saj 

vključuje zadovoljstvo, veselje posameznika nad uspehom (Lehmann, Sloboda, Woody, 

2007: 45). 
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Poleg notranje obstaja tudi zunanja motivacija. Ta se pojavi, ko se posameznik ukvarja z 

določeno dejavnostjo zaradi posledic, ki ji sledijo. Tu so pomembni zunanji cilji, h katerim 

je dejavnost usmerjena. Najpogosteje se kaţe v zadovoljstvu staršev, uspešnosti, 

uveljavljanju pred drugimi, v nagradi. Zunanja (ekstrinzična) motivacija negativno deluje 

na kreativnost (Amabile, 1996; Hennessy, Amabile, 1998). 

Notranja in zunanja motivacija se medsebojno dopolnjujeta. Če se ţeli otrok ukvarjati z 

glasbo, mu mora ta pomeniti neko notranje zadovoljstvo, ki izhaja iz notranje 

motiviranosti. Prav tako je pomembna podpora staršev, učiteljev, vrstnikov in širšega 

okolja. Vsi ti dejavniki vplivajo na posameznika, na njegovo mnenje o samem sebi, na 

razvoj njegovih sposobnosti, na doţivljanje uspeha ali neuspeha. Pri motivaciji ima 

pomembno vlogo tudi medsebojno sodelovanje, ki vpliva na posameznika in ga spodbuja 

pri aktivnosti (Lehmann, Sloboda, Woody, 2007: 46).  

Med notranjo in zunanjo motivacijo ni jasne meje, saj se medsebojno prepletata in 

dopolnjujeta. Na to vplivajo dejavniki iz okolja, pa tudi posameznikova percepcija 

kompetentnosti in kontrole. Vsekakor so prisotne individualne razlike med učenci. 

Bistvena je izkušnja notranje motivacije, ki jo lahko spodbujamo tudi z nekaterimi sredstvi 

zunanje motivacije (Rotar Pance, 2006: 29). Pri učenju na glasbenem področju lahko 

izpostavimo šest osnovnih dimenzij: interes, pomembnost, koristnost, teţavnost, 

kompetentnost, samozavest. Vse navedene dimenzije vplivajo na posameznikovo 

motivacijo za učenje (McPherson, Davidson, 2006). 

»Učna motivacija je pomembna mediatorska spremenljivka učne uspešnosti.« (Juriševič, 

2006: 107) Nanjo moramo gledati večplastno, kar pomeni, da opazujemo njene sestavine, 

motivacije usmerjenosti in motivacijske vzorce. Pri tem pa je pomemben odnos do učenja 

in učne uspešnosti (Juriševič, 2006, prav tam). 

Če učenci nalogo uspešno opravijo, bodo motivirani tudi za nadaljnje delo, če pa bodo pri 

dejavnostih neuspešni, bo motivacija postopno upadla (Madsen, 2003). Pomembno vlogo 

pa imajo tudi pomembnost določene naloge za učenca, njegov interes in glasbene 

perspektive za prihodnost (Hallam, 2006: 49). 
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Motivacija je povezana s konkretnim učnim in širšim socialnim kontekstom v interakciji z 

učenčevimi individualnimi lastnostmi. Sestavine učne motivacije so: interes za šolsko 

učenje, zaznava pomembnosti učenja kot vrednote, zaznava instrumentalne pomembnosti 

učenja, teţavnost učenja kot izziv, učna samopodoba, zunanja spodbuda za učenje, 

atribucije za učno uspešnost in neuspešnost (sposobnosti, prizadevanje, sreča, vzrok "X"), 

motivacijski cilji (izogniti se učenju zaradi ocene, izogniti se neuspehu pred drugimi, uspeh 

z nagrado, uspeh z oceno, ustvariti dober vtis, biti boljši od drugih, pridobivanje znanja). 

Glede na sestavine učne motivacije opredeljujemo tri osnovne motivacijske usmerjenosti, 

in sicer nemoč in izogibanje, zunanja motivacijska usmerjenost in notranja motivacijska 

usmerjenost. Na podlagi motivacijske usmerjenosti pa ločimo naslednje skupine učencev: 

učno tekmovalni učenci, učno aktivni učenci, učno nesamozavestni učenci, učno pasivni 

učenci in učno nemotivirani učenci (Juriševič, 2006: 108 112).  

Pri spodbujanju in ohranjanju motivacije ima svoje mesto tudi tehnologija. Učenci 

potrebujejo nove pristope, ki jim omogočajo aktivno učenje. Pri tem si lahko pomagajo z 

različnimi pripomočki: vizualnimi in interaktivnimi oblikami dela, pripomočki za 

utrjevanje in vajo, video posnetki, simulatorji konkretnih primerov, multimedijo (Roblyer, 

2006). 

Učitelji morajo oblikovati pouk kreativno in z vključevanjem novosti, ki spodbujajo 

radovednost in interes učencev, s tem pa tudi njihovo motivacijo.  

Učencem je treba omogočiti moţnost izbiranja. To pomeni, da jim ponudimo določene 

glasbene dejavnosti, ki so v skladu z učno snovjo, predznanjem učencev in njihovimi 

izraţenimi interesi. Pri tem je potrebno izbirati med najboljšimi moţnimi gradivi tako v 

glasbeno-strokovnem kot tudi v tehničnem smislu. 

Vsekakor se moramo zavedati, da je motivacija v učencih, v njihovih glasbenih interesih, v 

njihovi percepciji glasbene kompetentnosti in v ravni njihove storilnostne motivacije. Vse 

strategije poučevanja in učenja učitelja se srečujejo z individualnimi posebnostmi učencev 

(Rotar Pance, 2006: 29). Motivacija ima po mnenju številnih avtorjev pomemben vpliv na 

razvoj kreativnosti v glasbi (Webster, 1990, 2002), na kar vplivajo tudi predhodne učne 

izkušnje učencev (Burnard, 1995; Elliott, 1995). 
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 1.2 Glasbene dejavnosti 

 

Glasba je umetnost, ki se kaţe v različnih oblikah. Proces glasbenega poučevanja poteka 

kontinuirano – od najosnovnejših glasbenih izkušenj preko ustvarjanja in poustvarjanja. 

Pomembno je globlje zaznavanje glasbe, ki se ne pojavlja samo v šoli, ampak tudi v 

okolju, v katerem učenci ţivijo (Campbell, 2004). Da bi se določene dispozicije razvijale, 

so nujne določene spodbude, motivacija in poučevanje (Lehman, Sloboda, Woody, 2007). 

Za to so potrebne aktivne oblike dela, ki omogočajo vsem otrokom dejavnost na glasbenem 

področju. 

Sodobna glasbenopedagoška teorija in praksa poudarjata pomen dejavnostno naravnane 

glasbene vzgoje. Učenje na področju glasbe potrebuje tako učno okolje, ki bo z interakcijo 

glasbenih dejavnosti spodbujalo aktivno pridobivanje glasbenih izkušenj. Tako učenci z 

glasbenim izvajanjem, ustvarjanjem in poslušanjem oblikujejo glasbeno védenje. 

Učenci se učijo notnega opismenjevanja, razvijajo kritično poslušanje, spoznavajo 

zgodovino glasbe, instrumente, glasbo po svetu, prav tako pa se učijo komponiranja in 

improvizacije z uporabo instrumentov in sodobne tehnologije. Razvijajo tehnološke 

spretnosti, glasbo izvajajo in se učijo glasbene komunikacije (Hallam, 2006). 

V času šolanja naj bi se razvila posamezna glasbena področja, ki omogočajo ustrezno 

sprejemanje glasbe. Predpogoj je razvijanje avdiacije, zmoţnosti petja in gibanja ob glasbi. 

Učenci se učijo pojme, ki so povezani z melodičnimi in ritmičnimi vzorci, ob aktivnem 

učenju, ob avdiaciji in lastnem izvajanju. Vse navedeno omogoča učenje glasbenih 

zapisov, uporabo določenih zakonitosti v glasbi. Ob aktivnem učenju učenci spoznavajo 

glasbeno teorijo in razumejo melodičnost glasbe, ko urejajo določene zvoke v smiselne 

melodične vzorce. Tovrstno učenje jim omogoča razumevanje ritma kot nepogrešljive 

sestavine glasbe; zavedajo se svojega lastnega gibanja in ustreznega odnosa do posameznih 

metričnih enot ritmičnih vzorcev, ritma (Bluestine, 2000: 50). 
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 1.2.1 Izvajanje 

 

»Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar delam, razumem in znam.« (Kitajska 

misel) 

Učinkovito učenje poteka z lastno aktivnostjo. Dejavnosti izvajanja spodbujajo 

samostojnost, učenci razvijajo določene strategije dela. Učijo se v skupinah, pri tem 

sodelujejo in so notranje motivirani (Pitts, 2007).  

Otroci radi pojejo, igrajo, plešejo in poslušajo glasbo. Nagnjeni so k različnim ritmičnim 

igram, ritmičnemu govoru, izvajanju ritmičnih vzorcev z različnimi pripomočki (ţlice, 

vilice, svinčniki, …) ter z uporabo različnih površin (tla, miza, …). Glede na njihovo 

impulzivnost je zanje prava glasba tista, ki je hitra, ritmična in dinamična. Uţivajo v glasbi 

s ponavljajočo melodijo in ritmom. Ob taki glasbi radi poustvarjajo, ji dodajajo svojo 

spremljavo (Campbell, 2007). 

Pogosto v svojih skladbah eksperimentirajo z zvokom in rimami (Corso, 2003, po 

Campbell, 2007). Glasba je torej vse tisto, kar jih obdaja. 

Glasbena aktivnost je po mnenju Elliotta (2005) sestavljena iz dveh področij, iz 

muziciranja in poslušanja, ki se medsebojno povezujeta in dopolnjujeta. Glasba je 

kognitivna dejavnost, ki spodbuja proceduralno znanje, znanje o tem, kako se izvajajo 

določene aktivnosti. Pri tem je bistvenega pomena razvijanje sodobnih oblik učenja, ki 

poudarjajo samostojnost učencev, kompleksnost in multidimenzionalnost učenja (Elliott, 

2005: 8).  

Glasbeno izvajanje vključuje ritmično izreko, petje in igranje na otroška glasbila. Cilj 

izvajanja sta doţivljanje in estetska izvedba glasbenih vsebin. Izvajanje zavzema osrednje 

mesto v poučevanju, saj omogoča interpretacijo, učenci med seboj sodelujejo, pri tem pa 

vključujejo različne ideje, čustva (Elliott, 2005, prav tam). 

Ritmična izreka  

Osnovni cilji ritmičnega treninga po Jacques-Dalcrozu so mentalni in emocionalni 

(razvijanje pozornosti, koncentracije, spodbujanje socialne integracije, gibne realizacije in 
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zaznavanje razlik v zvokih), telesni (lahkotnost izvajanja, natančnost izvajanja, osebna 

izraznost) in glasbeni (hitrost izvajanja, natančnost izvajanja, osebnostne reakcije na 

poslušanje, ki je pogoj za izvajanje, analizo, glasbeno branje, pisanje in improvizacijo). 

Ritem je po njegovem mnenju osrednji predmet v vsaki uri glasbene vzgoje. To niso le 

enakomerna gibanja, temveč tudi stalne spremembe v gibanju, ki dajejo glasbenemu toku 

vitalnost (Dalcroze - Jacques, 1932, po Pesek, 1997). Ritem in polifonija sooblikujeta zvok 

v določen sistem, ki daje smisel glasbi (Thaut, 2006).  

Ritem spremlja otroka od njegovega rojstva naprej. Razvoj ritmičnih sposobnosti se 

povezuje z dozorevanjem in razvijanjem motoričnih funkcij. Tako ţe majhni otroci, stari 

dve leti, spontano oblikujejo svoje melodije, ki ţe vključujejo tudi ritem. Pri štirih letih so 

otroci ţe sposobni ločevanja manjših sprememb v tempu in jih lahko vključujejo v svoje 

melodije. Otroci, stari pet let, lahko ponavljajo določene naučene strukture, ki pa ne 

prinašajo izrazitejšega razvoja na tem področju. Razvoj na ritmičnem področju se pokaţe v 

času šolanja (Drake, Jones, Banch, 2000). Učenci so po vstopu v šolo bolj naklonjeni 

motorično spodbudni glasbi (de la Motte-Haber, 1990). Motorični razvoj določa ritmično 

zaznavo. Raven razvitosti motoričnih funkcij vpliva na kvaliteto ritmično-gibalne 

reprodukcije. Motorični in ritmični razvoj poteka postopno in doseţe neko zgornjo mejo 

okrog devetega leta (Sicherl - Kafol, 2001: 177).  

Izbrana ritmična besedila (izštevanke, pregovori, uganke, ritmična zaporedja zlogov, imen, 

…) omogočajo utrjevanje ritmične izreke. Uvajamo jo z igro odmeva, ob ustreznem 

glasbenem utripu, ki ga nakazujemo z gibanjem levo  desno, korakanjem, gibom roke. 

Besedni ritem kasneje prevajamo v glasbeni ritem. Izreko nadgradimo z igro na glasbilih in 

instrumentih. Izvajanje ritma besedila in metruma omogoča uvajanje učencev v ritmično 

dvoglasje. Pri tem uporabljamo ritmične ali melodične instrumente z ustreznim, 

artikuliranim zvokom (palčke, boben, ksilofon). Izkušnje poglabljamo z ritmizacijo besedil 

in ustvarjalnostjo, ki se kaţe v zanimivih ritmičnih in zvočnih kombinacijah. 

Z ritmično izreko se poglablja občutek za mero, ritem in enakomerno izvajanje. Učenci 

ločijo poudarjeno in nepoudarjeno dobo, enostavno (dvo- in tridobno) in sestavljeno (pet-, 

šest-, sedemdobno) mero, trajanje zvoka (dolg, kratek zvok) ter enake ali različne ritmične 

vzorce. 
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»Petje kot osnovna glasbena dejavnost razvija temeljne glasbene sposobnosti, ritmični in 

melodični posluh.« (Sicherl - Kafol, 2001: 92) V obdobju razvoja zarodka so zvoki okolja, 

materin glas, govorjenje in njena pesem, vključeni v slušni sistem razvijajočega se bitja 

(Lecaunet, 1996, po Campbell, 2007). Novorojenčki ţe nekaj dni po rojstvu s svojim 

vedenjem kaţejo ţeljo po glasbi, po zvoku. Skozi obdobje otroštva so pomembne 

vokalizacije staršev in drugih odraslih oseb. Tako otrok razvija določene zvoke, ki so 

osnova za razvoj govora in petja. Vse spremlja z gibanjem in pri tem je pomembna 

spodbuda staršev (Campbell, 2007).  

Veliko njegovih vokalizacij, tudi jok, je povezanih z glasbo, saj so to zvoki različnih višin, 

trajanj in moči. Osnova za petje in govorjenje je prav v primarnih vokalizacijah. 

Vsaka nova izkušnja pomeni razvoj v njihovem glasbenem ţivljenju. Vokalni dialog med 

odraslim in otrokom se odraţa v ponavljanju določenih melodičnih fraz, glasov in 

osnovnih harmoničnih intervalov (terce, kvarte, kvinte in oktave). V prvih fazah razvoja 

petja otroci pogosto ne ločijo med govorjenjem in petjem. Če tega kasneje ne razvijamo, se 

lahko pojavi petje brez ustrezne intonacije (Welch, 1985, po Campbell, 2007). 

Razvoj petja se začenja s posnemanjem odraslih, kasneje pa otrok poje spontano ter s 

svojim petjem spremlja ritmična gibanja ali akcijske igre.  

Pri posnemanju je bistvenega pomena, da odrasla oseba poje z izrazom, čisto dikcijo in 

dobrim tonom, natančnimi tonskimi višinami in brezhibnim ritmom, pravilnim dihanjem in 

drţo. Vsekakor mora otrok sprejemati petje kot veselo in zabavno izkušnjo, ki spodbuja 

pozitivna čustva tako pri izvajalcih kot tudi pri poslušalcih. Pri tem mora otrok veliko 

eksperimentirati s svojim glasom, učiti se mora pomnjenja tonov in tonskih vzorcev ter jih 

izvajati s svojim glasom (Pesek, 1997: 149).  

Petje otrok se razvija postopno – od mrmranja uspavank, preko spremljave ritmičnega 

vzorca, od petja z uporabo nekaj tonov, do melodij z eno oktavo pri mlajših osnovnošolcih 

ali dvema oktavama pri starejših osnovnošolcih (Campbell, 2007).  

Pomembna je ustrezna izbira pesemskega gradiva, ki mora biti prilagojeno starostni in 

razvojni stopnji otrok. Slovenska glasbena pedagoginja Mira Voglar (1981) izpostavlja 

štiri melodična območja v otroških pesmih. Prvo melodično območje ima tonski obseg od 
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druge do pete, šeste ali sedme lestvične stopnje, izpuščena je tonika. V to skupino sodijo 

pesmi, ki jih intoniramo v C-, D- ali B-duru. Drugo melodično območje ima tudi toniko in 

obsega tone od prve do šeste ali celo sedme stopnje. Pesmi so zapisane v D-, E- ali Es-

duru. Melodije tretjega melodičnega območja imajo toniko v sredini svoje melodike, 

obsega pa tone med peto in šesto lestvično stopnjo, vsebuje pa tudi drugo, tretjo, četrto ali 

peto stopnjo v naslednji oktavi. Pesmi intoniramo v G- ali F-duru. V četrto melodično 

območje pa sodijo melodije od prve do osme lestvične stopnje. Zapisane so v B-, H- in C-

duru (Voglar, 1981). Kodaly (1988, po Pesek, 1997) ne priporoča instrumentalnih 

spremljav pri petju predšolskih otrok, Bacon (1984) in Voglar (1981) pa se zavzemata za 

preproste spremljave. To spremljavo lahko izvajamo z ritmičnimi ali melodičnimi 

instrumenti, ki ustrezajo vsebini pesmi (Pesek, 1997: 151).  

Ob petju učenci razvijajo ritmično in intonančno natančnost reprodukcije in sposobnost 

doţivete interpretacije pesmi. Izvajanje se povezuje z ustvarjalnostjo, ki se kaţe v 

poustvarjalnem petju. Estetsko oblikovanje pesmi, ki je končni cilj pevskega izvajanja, 

vključuje artikulacijo, dikcijo in fraziranje z dinamiko in agogiko. Glasbene izkušnje 

vodijo v poglobljeno doţivljanje in zavedanje glasbenih izraznih in oblikovnih parametrov 

(Sicherl – Kafol, 2001: 92 93). 

Tako kot petje tudi instrumentalna igra poglablja doţivljanje in zavedanje elementov 

glasbenega oblikovanja. Vključuje izvajanje na lastna in na otroška glasbila (improvizirana 

in Orffova glasbila).  

V glasbeni vzgoji je pomembno vključevanje različnih glasbil. Otrok usvaja glasbene 

izkušnje z igranjem na ritmična in melodična glasbila. Spodbujati ga moramo, da 

glasbilom prisluhne, jih raziskuje in z njimi eksperimentira ter ustvarja različne zvočne 

podobe. Otrok se z igranjem na otroška glasbila razvija na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. Instrumentalno igranje omogoča razvijanje potencialov za 

glasbeno ustvarjalnost, saj pri improvizaciji razvija svoj domišljijski svet. 

Z ritmičnimi glasbili otrokom omogočamo izraţanje razpoloţenj, oblikovanje spremljav, 

zvočnih slik, zgodb, razvijanje klasifikacijskih konceptov (razvrščanje instrumentov glede 

na njihov zven, material, načine igranja itd). Melodična glasbila uporabljamo za 
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ugotavljanje tonskih višin, izvajanje danih melodičnih vzorcev in ustvarjanje lastnih 

melodij, improvizacijo itd. (Pesek, 1997: 153). 

Navedene dejavnosti spodbujajo razvoj glasbenih sposobnosti in izvajalskih spretnosti. 

Učenci ob izvajanju inštrumentalnih spremljav (bordun, ostinato, ritem pesmi) odkrivajo 

osnovne glasbene koncepte, kot so višina, trajanje, dinamika, tempo, zvočna barva, 

sozvočja, ponavljanje, kontrasti (Sicherl - Kafol, 2001, str. 93). Otrokom se razvijajo tudi 

motorične spretnosti, ki vključujejo koordinacijo, natančnost, gibčnost in hitrost izvajanja 

(Pesek, 1997: 153). 

Cilji petja 

4. razred 5. razred 

‰ Pojejo enoglasne in dvoglasne ljudske in 

umetne pesmi, kanone iz domače in tuje 

glasbene zakladnice, s posnemanjem fraz 

in po slikovnih, zlogovnih in notnih 

zapisih. 

‰ Pojejo pesmi iz ljudske in umetne glasbene 

zakladnice slovenskih pokrajin.  

‰ Pojejo enoglasno in dvoglasno ter ob 

instrumentalni spremljavi po simbolnih in 

notnih zapisih. 

‰ Usvojijo nekaj tujih pesmi. 

‰ Ritmično izrekajo in ritmizirajo besedila ob 

spremljavi glasbil. 

‰ Ritmizirajo zvočno in vsebinsko zanimiva 

besedila. 

‰ Igrajo instrumentalne vsebine. ‰ Na glasbila igrajo spremljave in 

instrumentalne vsebine. 

‰ Spremljajo petje in ritmično izrekajo z 

gibanjem in plesom. 

‰ Ob petju, izreki in igri oţivljajo slovensko 

plesno izročilo. 

 ‰ Zvočna doţivetja in zaznave sporočajo 

besedno, gibno ali slikovno. 

Tabela 1: Cilji petja   

 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 13 16) 
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V okviru izvajanja učitelj upošteva načelo individualizacije. Upošteva učence in njihove 

razvojno-izvajalske zmoţnosti in jih skladno s tem vključuje v petje in instrumentalno igro. 

Učitelj določi pevski in instrumentalni program v povezavi z glasbenodidaktičnimi 

vsebinami. Le-te vključujejo glasbene pojme in informativna znanja, ki pojasnjujejo 

glasbeno literaturo in zagotavljajo njeno globlje razumevanje (lestvice, tonalnost, ritem, 

notni zapisi). Pri načrtovanju in izvajanju upošteva glasbeno ţivljenje v učenčevem okolju, 

v slovenskih pokrajinah in njihovih glasbenih središčih, prav tako pa posega tudi po tuji 

glasbeni literaturi. 

1.2.2 Ustvarjanje 

 

Glasba je ţe v svoji osnovi ustvarjalna dejavnost. Za številne glasbene pedagoge je 

ustvarjalnost najmočnejša pri oblikovanju kompozicij, pri katerih se med seboj poveţejo 

znanje, domišljija in spretnosti (Barnes, Clarc, Thull, 2005).  

Ustvarjanje omogoča neposredne izkušnje s sredstvi glasbenega oblikovanja. V učnih 

načrtih za glasbeno vzgojo uporabljamo pojem ustvarjalnosti in jo razvijamo kot 

dejavnostno metodo učenja pri vseh glasbenih dejavnostih; v okvir ustvarjalnosti pa sodijo 

tudi ustvarjalni doseţki, ki nastanejo v procesu nastajanja glasbenih vsebin in ob glasbenih 

vsebinah.  

Ob ustvarjalni metodi učenja učenci odkrivajo izrazne prvine glasbe in jo uporabljajo za 

estetsko komunikacijo. Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji podpira razvoj glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanja, hkrati pa razvija verbalno in neverbalno komunikacijo. 

Spodbuja tudi odnos do glasbenih vrednot v oţjem in širšem smislu, stopnjuje splošno 

naravnanost v ustvarjalnost ter vpliva na glasbene interese in udejstvovanje v šoli in zunaj 

nje. 

»Ustvarjalni doseţki vključujejo pevske in inštrumentalne izmišljarije, poustvarjalne 

interpretacije pevskih in inštrumentalnih vsebin ter likovno, besedno in gibalno izraţanje 

glasbenih doţivetij in zaznav. Otrok izraţa lastno doţivljanje in (pre)oblikovanje zvočnega 

gradiva. Ustvarjalni doseţki so tako nove kombinacije znanih glasbenih elementov.« 

(Sicherl - Kafol, 2001: 94) 
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Otroci razvijajo glasbeno mišljenje in ustvarjalen odnos do glasbe. Ustvarjanje je 

pomembno predvsem na začetni stopnji osnovnega šolanja, ko otrok vzpostavlja čustven in 

kritičen odnos do dejavnosti, ki bo vplival tudi na kasnejša ustvarjalna ravnanja. 

Za ustvarjanje je ključnega pomena kvalitetno učno okolje, ki s pozitivnimi odzivi na 

otrokovo ustvarjanje le-to ohranja in ga razvija (Sicherl - Kafol, prav tam). 

Ustvarjalnost je osnovna oblika človekove aktivnosti. Ustvarjalne misli so pomembne pri 

oblikovanju osnovnih percepcij v različnih učnih situacijah. Osrednji cilj glasbene 

ustvarjalnosti je omogočiti dejavno, izkustveno in neposredno ustvarjalnost, odkrivati 

njene razseţnosti znotraj glasbene komunikacije ali v povezavi z njo (Oblak, 2002).  

Cilj glasbene vzgoje je učencem posredovati vrednote glasbenega ustvarjanja skozi procese 

glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. Pomemben cilj je tudi navajanje učencev 

na aktivno doţivljajsko poslušanje glasbe, izvajanje ter poustvarjanje v notranji predstavi.  

Metoda ustvarjalnega poučevanja in učenja sloni na aktivni vlogi učencev. To pa pomeni 

drugačno delo učiteljev. Učitelji morajo biti naravnani k ustvarjalnosti, jo spodbujati, biti 

morajo odprti za inovacije. Prav tako morajo sprostiti svoje ustvarjalne zmoţnosti, poznati 

razseţnosti ustvarjalnih dejavnosti ter izdelati strategije ustvarjalnega poučevanja. 

Glasbeni pouk naj vključuje pestre in različne oblike glasbenih dejavnosti, ki pri učencih 

spodbujajo radovednost in interes. Skladno z otrokovim razvojem in vzgojno-

izobraţevalnimi cilji izbiramo ekspresivno ali produktivno obliko ustvarjanja. Ustvarjalne 

doseţke vrednotimo glede na načrtovane vzgojno-izobraţevalne cilje in individualni razvoj 

učencev. 

Ustvarjalnost pozitivno vpliva na učence, jih sprošča, spodbuja sodelovanje in omogoča 

samopotrjevanje. Pomaga pri razvijanju divergentnega mišljenja, spodbuja nove asociacije, 

rešitve in nova spoznanja ter izkušnje. Z ustvarjalnostjo postaja glasba predmet pozitivnih 

doţivetij in izkušenj. 

V šoli se srečujemo z ekspresivno in produktivno obliko ustvarjalnosti (Oblak, 2002). V 

prvem primeru se ustvarjalnost uresničuje skozi ustvarjalno igro, v kateri se učenci pevsko 

izmišljajo, igrajo na instrumente, se gibalno-plesno izraţajo. Cilj take ustvarjalnosti je 

predvsem sproščanje, preizkušanje glasbenih sredstev oblikovanja in usvajanja osnovnih 
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glasbenih pojmov. Druga oblika ustvarjalnosti je produktivna in se pojavlja na višji stopnji 

glasbenih izkušenj. Povezana je z razvojem zavesti o glasbenem oblikovanju. Obe stopnji 

se pojavljata v človekovem ţivljenju, nista pa odvisni od kronološke starosti posameznika. 

V sodobni glasbeni vzgoji je ustvarjalnost nepogrešljiva. Danes lahko najdemo različne 

oblike učenja, ki učence spodbujajo k različnim glasbenim aktivnostim. S tem se strinja 

tudi metoda ustvarjalnega učenja. Opredeljuje jo izraz "learning by doing", kar v prevodu 

pomeni učenje z dejavnostjo in poudarja vlogo učenčeve lastne aktivnosti, lastnega 

mišljenja. Prav take nove oblike dajejo glasbenim uram enkratnost in izvirnost (Oblak, 

2002).  

Ustvarjalnost pomeni sočasno aktivnost spretnosti, znanja, domišljije in refleksije, kar 

spodbuja sodelovanje, fleksibilnost in komunikacijo (Barnes, Clarc, Thull, 2005). 

Glasbene izkušnje in znanja so vir nove ustvarjalne moči. Učenci izraţajo svoja glasbena 

spoznanja in iščejo nove izrazne moţnosti v drugih medijih. Ustvarjajo melodijo iz tonskih 

višin, oblikujejo lastno variacijo na dano temo itd. To stopnjo lahko poveţemo tudi z 

metodo reševanja problemov, kar utemeljujejo z višjo ravnjo glasbenih znanj ter ciljev 

posamezne ustvarjalne naloge. 

Aktivno delo povečuje interes učencev za glasbo ter jim ponuja moţnost, da sami 

uravnavajo potek svojega učenja (Hallam, 2006). 

Učitelj skupaj z učenci odkriva nova znanja, kar lahko označimo s pojmom "discovery 

learning" – učenje z odkrivanjem. Z motivacijo učencev za ustvarjalno delo spodbujamo 

tudi razvoj učne samostojnosti in samozaupanja. 

Vključevanje ustvarjalnosti spodbuja razvoj lastnega učnega stila, različnih inteligenc, 

domišljije. Vse to zahteva učinkovito učno okolje, polno izzivov na eni in doseţkov na 

drugi strani. Ob ustvarjalnosti se razvijajo tudi sodelovanje, samozavest, fleksibilnost, 

komunikacija. 

Razvijanje ustvarjalnosti mora potekati sočasno z razvijanjem umetnosti ustvarjanja 

glasbe. Učencem moramo omogočiti aktivno pridobivanje znanja, prav tako pa jih moramo 

spodbujati k različnim načinom dela, ki bodo razvijali njihovo ustvarjalnost (Elliot, 2005). 
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Osnovno teorijo o ustvarjalnem procesu je ţe leta 1926 postavil Wallas. V okviru tega 

procesa je izpostavil štiri stopnje: preparacija (zbiranje informacij, vrednotenje problema), 

inkubacija (čas za premislek o problemu, načrtovanje aktivnosti), iluminacija (preblisk, 

vpogled, moţne rešitve problema), verifikacija (formalizacija in adaptacija rešitve 

problema). Podoben model je oblikoval tudi Ross (1980, po Hallam, 2006). Njegov model 

vključuje: iniciacijo (začetno stanje, raziskovanje, igra, moţnosti in izbire), seznanjanje 

(spoznavanje zvokov, vaja, odkrivanje), kontrola (obvladovanje osnovnih spretnosti in 

tehnik, manipulacija, aktivnosti z določenimi omejitvami), strukturiranje (zbiranje oblik v 

celoto, pregled in analiza). 

Na ustvarjalnost lahko gledamo iz različnih zornih kotov. S fenomenološkega vidika je 

ustvarjalnost povezana z dvema vprašanjema: kaj je posameznik oblikoval in kako so to 

ustvarjalno dejavnost sprejeli drugi. Psihološki vidik se ukvarja z razvojem 

standardiziranih meril ustvarjalnosti. Ti kriteriji ustvarjalnosti so: fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost in elaboracija. Etnomuzikološki vidik pa obsega povezavo posameznika z 

drugimi ljudmi in okoljem. Pri tem se usmerja na naslednja vprašanja: kaj je bil rezultat 

ustvarjalnega dejanja, kako je bil rezultat ustvarjalnosti doseţen, kje je nastal, kakšni so 

vzroki za pojav ustvarjalnosti in s kom je pri oblikovanju sodeloval (Burnard, 2007).  

Glavne značilnosti ustvarjalnih učencev pri glasbi so: pripravljenost soočiti se z nekaterimi 

izzivi, pripravljenost za intelektualno tveganje, vztrajnost, radovednost, odprtost za nove 

izkušnje, pripravljenost za delo, visoka intrinzična motivacija, prav tako pa tudi visoka 

stopnja samoorganizacije (Burnard, prav tam). Ustvarjalnost pozitivno vpliva na boljše 

učenje, na socialne odnose med učenci ter pripravlja učence na bolj produktivno ţivljenje 

(Barret, 2007). Učenci imajo določene glasbene potenciale, ki jih v ustreznem okolju lahko 

ustvarjalno razvijajo (Elliot, 2005: 13).  

V sodobnem času se kaţe teţnja po uporabi računalnika in različnih tehnologij kot 

pripomočka za snemanje in spodbujanje ustvarjalnosti.  

Zamislimo si učenca, ki sedi za elektronsko klaviaturo, ki je povezana z računalnikom. Ko 

učenec oblikuje lastne melodije in jih igra, se posamezni deli prikaţejo tudi na 

računalniškem zaslonu. Učenec lahko dodaja in spreminja zvoke, dinamiko, ritem, 

melodijo, tempo itd., na določenem mestu lahko shrani svoj izdelek in ga kasneje še 
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spreminja v končno obliko. V procesu dela računalnik shranjuje spremembe, s tem pa je 

učitelju omogočeno opazovanje in vrednotenje dela posameznega učenca (Webster, 2007).  

Zavedati se je treba vrste prednosti, ki jih ponuja tehnologija. Omogoča konstruktivno 

učno okolje, v katerem se odvija sprejemanje, raziskovanje in ustvarjanje glasbe na zelo 

spontan način. Učitelji kot tudi učenci postajajo v procesu učenja raziskovalci, kar je prav 

gotovo velik izziv za sodobno poučevanje in učenje. To je izhodišče sodobno zasnovanih 

učnih načrtov, ki v pouk vključujejo tudi IKT (Burnard, 2007). 
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Cilji ustvarjanja 

4. razred 5. razred 

‰ Poustvarjajo pevske, govorne in 

instrumentalne vsebine. 

‰ Estetsko oblikujejo pevske in 

instrumentalne izvedbe.  

 

‰ Likovno, besedno in gibalno-plesno 

izraţajo glasbena doţivetja in 

zvočne značilnosti. 

‰ Z znanimi tonskimi višinami in trajanji 

ustvarjajo spremljave in glasbene oblike. 

‰ Oblikujejo melodije, ritmične 

vsebine ter instrumentalne 

spremljave in vsebine. 

 

‰ Ustvarjajo glasbene zamisli in jih 

zapisujejo s simboli ali zlogi. 

 

Tabela 2: Cilji ustvarjanja 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 13, 15) 

Učence spodbujamo, da vsako izvedeno glasbeno vsebino doţivljajsko in estetsko 

poustvarijo. V okviru lastne glasbene ustvarjalnosti ustvarjajo različne melodične in 

ritmične spremljave ter glasbene oblike (pesmi, rondo, variacije). Vsako ustvarjanje se 

povezuje z likovno, besedno ali gibalno in plesno dejavnostjo. Učenci so v obdobju 2. 

triletja naklonjeni likovnemu sporočanju glasbenih zaznav in doţivetij. 
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 1.2.3 Poslušanje 

 

Med poslušanjem in slišanjem so določene razlike. Poslušanje je kognitivna dejavnost in 

vključuje koncentracijo, aktivno vlogo posameznika in usmerjenost na določene dele 

glasbe. Pri tem so vključeni višji miselni procesi (Lehman, Sloboda, Woody, 2007). 

Slišanje pa je pasivna, nezavedna dejavnost, ki je povezana s sprejemanjem zvočnih 

draţljajev iz okolja. Obe komponenti imata pomemben vpliv na glasbo, saj omogočata 

razvoj posameznih glasbenih znanj, ki so povezana z aktivnim pridobivanjem novega 

znanja (Hallam, 2006; Lehman, Sloboda, Woody, 2007).  

Učenje poteka preko aktivnih oblik poslušanja.  

Pozorno poslušanje se usmerja na posamezne glasbene elemente in strukture. Zvok se 

dopolnjuje z zapisom, ki usmerja učence in njihovo pozornost na potek glasbene misli.  

Pri poslušanju z dejavnostjo se pojavlja aktivna vloga poslušalca. Med poslušanjem 

posnetka ali glasbenega primera v ţivo poteka izvajanje različnih glasbenih dejavnostih 

(petje melodije, izvajanje ritmičnih vzorcev, gibanje ob glasbi, ritmu).  

Tretja, najgloblja oblika aktivnega poslušanja je uporaba zvoka za usmerjanje 

posameznikovega izvajanja poustvarjalnih nalog. Intenzivno poslušanje posameznih delov 

spodbuja glasbeno poustvarjalnost z upoštevanjem stilističnih značilnosti glasbenega 

posnetka (Campbell, 2004).  

Poslušanje je prisotno pri sleherni glasbeni dejavnosti. Med poslušanjem pridobivamo 

številna nova znanja, določena tudi brez zavestne aktivnosti. Pri tem je pomembno naše 

predznanje, ki ga povezujemo z novimi znanji. Strokovnjaki so ţe v preteklosti izpostavili 

pomen usmerjenega poslušanja. Poudarili so, da tako poslušanje pozitivno vpliva na 

razumevanje določenih glasbenih struktur (Pollard-Gott, 1983), na razvoj ritma (Dowling, 

1978), intervalov (Cuddy, Cohen, 1976), tonalne melodije (Dowling, 1991).  

Poslušanje se pojavlja samostojno v procesu doţivljajskega in analitičnega poslušanja. V 

okviru glasbene vzgoje je pomembno analitično poslušanje, ki usmerja pozornost na 

specifične elemente glasbe (Brennan, Stevens, 2002). Pri tem so pomembne predhodne 
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izkušnje, ki omogočajo učencem oblikovanje glasbenega znanja (Lehman, Sloboda, 

Woody, 2007).  

Poslušanje ima pozitivne učinke na proces poučevanja, pri katerem lahko z določenimi 

nalogami razvijamo holistično, celostno poslušanje ali pa poslušanje posameznih delov 

(Lehman, Sloboda, Woody, 2007). Z usmerjanjem pozornosti na podobnosti ali različnosti 

lahko razvijamo občutek za prepoznavanje različnih glasbenih struktur. S ponavljajočim 

poslušanjem določenega glasbenega vzorca spodbujamo razumevanje in evalvacijo 

glasbene dejavnosti (Hallam, 2006). 

Z usmerjenim poslušanjem se povečuje občutek avtonomije, prav tako pa se oblikujejo 

ustrezne čustvene reakcije posameznika v reakciji do sebe in drugih (Pitts, 2007).  

Poslušanje vključuje med seboj povezane zavestne dimenzije: pozornost, kognicijo, čustva, 

namen in spomin. Aktivno poslušanje spodbuja razumevanje glasbe in njenega pomena, ki 

se odraţa v določeni glasbeni obliki. Razvoj poslušanja mora potekati kontinuirano in 

sistematično, medtem ko se učenci ukvarjajo z drugimi glasbenimi dejavnostmi (Elliott, 

2005).  

Razvoj sposobnosti poslušanja je dolgotrajen proces. Z ustrezno izbiro zvočnih primerov, 

ki sledijo merilom umetniške vrednosti, heterogene zastopanosti glasbe različnih obdobij 

in okolij, ter ob upoštevanju glasbenorazvojnih značilnosti otrok razvijamo sposobnost 

komunikacije z glasbenim delom. Cilj poslušanja je v prebujanju zvočnih zaznav z 

namenom odkrivanja in vrednotenja glasbenoizraznih in oblikovnih elementov. Učenci ob 

ustreznih pogojih razvijajo pozornost in občutljivost za zvočno okolje, spomin, sposobnost 

estetskega doţivljanja in vrednotenja glasbe ter ustvarjalne komunikacije z glasbenim 

delom. Poslušanje tako vključuje razvijanje doţivljanja glasbe in zavestno zaznavanje 

njenih značilnosti (Sicherl - Kafol, 2001, str. 93). 

Ena izmed prvih in najbolj osnovnih poslušalskih izkušenj je raziskovanje zvoka. Pri tem 

ugotavljamo, od kod prihaja in kako ga ustvarjamo. Začne se v zgodnjem otroštvu in 

nadaljuje v predšolskem obdobju. V tem času je prav, da otrokovo pozornost usmerjamo 

na vire zvoka ter ga opozarjamo na različne snovi, s katerimi zvok proizvajamo. Tako mu 

razvijamo sposobnost za ugotavljanje podobnosti in različnosti med zvoki. Zelo 
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pomembno je tudi usmerjeno poslušanje glasbe pa tudi eksperimentiranje z zvokom. V 

začetnem obdobju je pomembna ţiva glasba. Ko otrok hkrati sliši in "vidi" glasbo, so 

njegove izkušnje bolj realne in pomenske. Te izkušnje otrok pridobiva ţe doma, ko vidi 

svoje domače izvajati glasbo, jo peti in igrati na instrumente (Pesek, 1997: 142 143). 

Z ustreznimi oblikami dela spodbujamo učence k razvijanju avdiacije in zmoţnosti lastne 

presoje določenih glasbenih stilov. Ob načrtnem uvajanju poslušanja bomo pri učencih 

spodbujali pozitiven odnos do glasbe, kar bo pozitivno vplivalo na vse glasbene dejavnosti, 

spodbujalo pa bo tudi notranjo motivacijo (Hallam, 2006). Poslušanje je neki vmesni člen 

pri muziciranju, saj je za kvalitetno izvajanje bistveno aktivno poslušanje (Elliott, 2005). 

Cilji poslušanja 

4. razred 5. razred 

‰ Ob poslušanju prepoznavajo glasove 

in glasbila. 

‰ Zbrano poslušajo slovenske ljudske 

in umetne skladbe.  

 

‰ Zbrano poslušajo izbor skladb iz 

koncertnega, opernega in filmskega 

programa. 

‰ Z glasbili zvočno upodobijo kratke 

zgodbe, dogodke. 

Tabela  3: Cilji poslušanja 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 13 16) 

Tudi pri poslušanju se moramo izogibati stereotipnosti ter preprečevati pasivno zaznavo. 

Tako postaja poslušanje človekova potreba. Vse slušne zaznave učenci tudi ustvarjalno 

izrazijo (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2001). 
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1.3 Glasbene sposobnosti in spretnosti 

 

1.3.1 Glasbene sposobnosti 

 

»Sposobnosti so osebnostne lastnosti, ki vplivajo na uspešnost naših doseţkov v primeru, 

ko je vpliv znanja, motivacije in drugih osebnostnih lastnosti izključen ali pa izenačen.« 

(Musek, 1977: 428)  

Ko za nekoga rečemo, da je muzikalen, ali da ima glasbene sposobnosti, je to običajno 

zaradi tega, ker na neki svoj način ustvarja glasbo. V psihologiji glasbe pa obstajajo 

različne opredelitve pojma glasbene sposobnosti. Povezuje se ga z muzikalnostjo, 

glasbenimi zmoţnostmi, glasbenim potencialom in glasbeno nadarjenostjo. Ni neke 

splošne opredelitve pojma glasbene sposobnosti, ampak se pojem razvija v povezavi s 

kulturno, politično, ekonomsko in socialno dimenzijo (Hallam, 2006: 44). 

Za sposobnosti je značilno, da so – tako kot tudi druge psihične lastnosti – posledica 

prirojenih zasnov. Psihologi so najprej trdili, da okolje, s tem pa tudi učenje, nima 

nikakršnega vpliva na glasbene sposobnosti. Veljalo je splošno prepričanje, da so glasbene 

sposobnosti podedovane.  

S številnimi raziskavami so ugotovili, da glasbene sposobnosti razvijamo v procesu aktivne 

interakcije z dejavniki okolja. Farnsworth je zapisal: »Ne narava ne učenje ne moreta 

ločeno oblikovati glasbenika. Obe dimenziji morata biti prisotni, preden se razvijejo 

glasbene sposobnosti in sposobnosti na drugih področjih.« (Farnsworth, 1969: 156). 

Osnovne predpostavke za razvoj sposobnosti, tudi glasbenih, so anatomsko-psihološke 

posebnosti strukture in delovanja centralnega ţivčnega sistema, čutil in tudi drugih 

sistemov, ki vplivajo na ta razvoj (Gordon, 1986).  

Vsi imamo predispozicije za razvoj glasbenih sposobnosti, ta pa je odvisen od zmoţnosti, 

ki jih posamezniki imajo, od spodbud iz okolja (Hallam, Prince, 2003; Gordon, 1986).  

Pri vsaki človekovi dejavnosti so udeleţene splošne sposobnosti, ki določajo pri 

posamezniku raven duhovne gibljivosti (hitrost reakcij, načrtovanje, predvidevanje, 
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posploševanje, klasificiranje itd.). Poleg teh pri določenih dejavnostih nastopajo še 

posebne sposobnosti, ki so individualno izraţene (intelektualne, umetniške, glasbene, 

socialne itd.). 

Zveze med splošnimi in posebnimi sposobnostmi so pri posameznikih različne. Pri 

določenih osebah so lahko dobro razvite splošne sposobnosti, ni pa nobenih posebnih 

sposobnosti, drugi pa ima lahko razvito neko posebno sposobnost, splošne sposobnosti pa 

so relativno majhne (Pesek, 1997: 13). 

Za razvoj glasbenih sposobnosti so torej nujne določene psihofizične zasnove in dejavnosti 

v stimuliranem okolju. Predstavniki teorije posebnih sposobnosti (Seashore, Mainwaring, 

Schoen, Bentley) zagovarjajo stališče, da so glasbene sposobnosti med seboj relativno 

neodvisne. Predstavniki unitaristične teorije (Revesz, Mursell, Wing, Michel) pa menijo, 

da je muzikalnost globalna, enotna lastnost, ki se je ne da analizirati, zato niso poskušali 

najti zveze med posameznimi glasbenimi sposobnostmi.  

»Tako lahko domnevamo, da poleg bolj ali manj izraţene splošne glasbene sposobnosti 

obstajajo še relativno med seboj odvisne posebne glasbene sposobnosti. Sem sodijo 

sposobnost za diferenciacijo tonskih višin, ritma, intenzitete tona, barve in tempa, 

sposobnost za glasbeno analizo, reprodukcijo.« (Pesek, 1997: 14) 

Otrokov razvoj je kompleksen in dinamičen znotraj integracije psihomotoričnih, afektivnih 

in kognitivnih dejavnikov, ki so med seboj povezani in odvisni drug od drugega. Otrok se 

tako celostno razvija tudi na glasbenem področju (razvija svoje glasbene sposobnosti, 

spretnosti in informativna znanja). Z ustrezno glasbeno vzgojo si otrok pridobiva sistem 

stališč, vrednot in norm, razvija moralo in pridobiva na natančnosti, kritičnosti in kulturi 

dela. Z glasbo otroka razvijamo v kritičnega poslušalca z občutkom za estetiko in kakovost 

glasbenega dela. 

Zelo pomembno obdobje za razvoj glasbenih sposobnosti je predšolsko obdobje in prva 

leta osnovne šole. Razvoj vključuje nadgradnjo elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta 

ritmični in melodični posluh, prav tako pa tudi glasbene sposobnosti višjega reda, kamor 

uvrščamo harmonični posluh, analitično poslušanje, sposobnost estetskega oblikovanja in 

vrednotenja (Sicherl - Kafol, 2001: 90).  
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Pokazatelji glasbenih sposobnosti niso odvisni le od dednih dejavnikov, ampak tudi od 

okolja, v katerem se otrok razvija. Glasbeni potencial se razvija v procesu sistematičnega 

in kontinuiranega glasbenega pouka. Pomembne so stopnje, skozi katere gre glasbeni 

razvoj, vendar pa ta raven ne more preseči genske zasnove glasbenih sposobnosti, ki jih 

ima otrok ob rojstvu. Razvoj poteka zelo intenzivno do devetega leta, potem pa se 

stabilizira (Gordon, 1986). Med glasbenimi sposobnostmi in splošno inteligenco ni 

direktne povezave. Glasbene sposobnosti so multidimenzionalne. Gordon (1986) je v 

svojem testiranju Profil glasbenih sposobnosti izpostavil sedem dimenzij. Med ljudmi so 

glasbene sposobnosti normalno porazdeljene (Bluestine, 2000: 25). 

Pomembno je, da spodbujamo razvoj vseh glasbenih sposobnosti in spretnosti. Vse to se 

razvija ob ustreznih in različnih zvočnih spodbudah iz okolja. Glasbene sposobnosti in 

spretnosti se pri otroku razvijajo ob glasbenih izkušnjah izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja; vzporedno se oblikujejo tudi informativna znanja. Spretnosti se nanašajo na 

področje motorike in vključujejo razvoj izvajalske tehnike igre na otroška glasbila in 

oblikovanje pevskega glasu, informativna znanja pa so rezultat ozaveščanja glasbenih 

izkušenj z dejavnostjo po načelu "learning by doing" (Sicherl - Kafol, 2001: 95). 

V raziskavah elementarnih glasbenih sposobnosti se avtorji razhajajo ob vprašanju 

primarnosti ritmičnega in melodičnega posluha. Nekateri strokovnjaki zagovarjajo stališče, 

da se otrok primarno odziva na ritem (Revesz, 1954; Bentleya 1966a, po Sicherl - Kafol, 

2001), drugi zagovarjajo primarnost odzivanja na melodične elemente (Wing, 1941; Moog, 

1976, po Sicherl - Kafol, 2001). Izpostavimo lahko, da so si avtorji enotni v poteku 

ritmičnega razvoja od nepoudarjenega trkanja, preko lastnih poudarkov, do pravilnih 

poudarkov v seriji tonov.  

Raziskave o slušni percepciji novorojenčkov so pokazale, da so otroci sposobni zaznavati 

določene zvoke takoj po rojstvu. Novorojenček se bolje počuti ob nekem zvoku kot pa v 

popolni tišini, vendar si psihologi niso enotni pri tem, kako različni zvoki vplivajo na 

novorojenčka.  

Birns (1965) je v svoji raziskavi ugotovil, da nizki toni bolj pomirjujoče delujejo na jok 

novorojenčka kot pa visoki toni, medtem ko Moog (1976) meni, da so toni visokih 

frekvenc tisti, ki imajo pomirjujoč učinek (po Sicherl - Kafol, 2001). Novorojenčki so bolj 
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občutljivi na tone visokih frekvenc kot starejši otroci; ti naj bi bili okrog desetega leta bolj 

občutljivi na spremembe v območju nizkih frekvenc (prav tam). 

Določene fiziološke in motorične funkcije novorojenčka (gubanje čela, meţikanje, drhtenje 

telesa, menjava ritma in pogostost dihanja) so odvisne od jakosti, višine in barve zvoka, 

kar je večina dojenčkov ţe zmoţna razlikovati. To so s svojimi študijami potrdili številni 

avtorji, med njimi Demany, Trehub, Thorpe in Chang (Hallam, 2006: 31 32).  

Devetmesečni otroci diferencirano reagirajo na njim prijetno in neprijetno glasbo. V tej 

starosti se pojavi vokalizacija ob glasbi in glasbeno čebljanje. Ločimo neglasbeno in 

glasbeno čebljanje (Dowling, 1994, po Hallam, 2006). Neglasbeno se pojavi prej in je 

predhodnik govora. Glasbeno čebljanje je reakcija na glasbo, ki jo otrok sliši. Obsega 

zvoke različnih višin, ki so zgrajene na enem soglasniku ali zlogu. Glasbeno čebljanje ni 

ritmično, pavze se pojavljajo, ko nastane potreba po vdihu. V prvem letu ţivljenja je 

otrokova najljubša igrača njegov glas. Ta vokalna igra doseţe najvišjo stopnjo pri letu in 

pol, spremlja pa tudi nadaljnji razvoj, ki ga označuje obdobje spontanega petja. 

V drugem letu je opazen napredek na področju pevskega in gibalnega razvoja. Otrok se 

odziva na glasbo z gibanjem (nihanje delov telesa v različnih smereh, poskakovanje), ki je 

najprej še nekoordinirano z glasbo, postopno pa se z njo usklajuje v tempu (vsaj nekaj 

taktov). Do petega leta ni večjega napredka v koordinaciji giba z glasbo (Rainbow, Owen, 

1979, po Sicherl - Kafol, 2001). 

Pri osemnajstih mesecih se pojavijo spontane pesmi. Otroku je bolj zanimivo besedilo kot 

pa melodija in ritem. Kasneje se pojavi imitacija melodije ali neki okvir le-te. Melodija je 

zgrajena iz majhnih intervalov, ki se pribliţujejo sekundam in tercam, po drugem letu pa 

kvartam in kvintam, otrok pa še ne more ponoviti natančnih intervalov v melodiji (Gordon, 

1986: 72). Ne razume še povezave med besedilom in melodijo. 

V tretjem letu se poleg spontanih pesmi pojavi tudi imitacija posameznih delov pesmi, ki 

jih otrok prevzema iz okolja. Postopoma sestavlja posamezne dele pesmi in spontane dele, 

kmalu pa petje naučenih pesmi prevladuje nad spontanimi deli. Melodija je bolj podobna 

dejanski melodiji. Otroci so najprej sposobni ponoviti padajoče motive, v četrtem letu pa 

tudi naraščajoče. Med ponavljanjem pesmi in glasbeno ustvarjalnostjo je ţe velika 
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povezava, saj otrok sestavlja iz več znanih pesmi novo pesem, tako da preoblikuje besede, 

dele melodij in ritem različnih pesmi v neko novo celoto (Pesek, 1997: 147 148). 

Med tretjim in četrtim letom otrok imitira pesem v globalnem smislu, v ritmičnih in 

melodičnih detajlih pa petje še ni pravilno. Večina otrok se gibno odzove na spremembe 

tempa. 

V petem letu se otroci pribliţajo ritmični, intonančni in tonalni zanesljivosti. V tem času so 

na likovnem in glasbenem področju nagnjeni k odkrivanju detajlov in ponavljanju. Tako se 

v tem času pojavlja petje iste pesmi. Pri petju s ponavljanjem izboljšujejo ritmično in 

intonančno vsebino pesmi. V raziskavi Davidsona in Mc. Kernona (1983, po Sicherl - 

Kafol, 2001) petletniki v nasprotju z mlajšimi pojejo tonalno stabilno, kljub posameznim 

intonančnim napakam, hkrati pa je pesem izvedena z občutkom za mero kljub posameznim 

ritmičnim netočnostim. Čeprav otroci v tem obdobju ţe čutijo pulz in ga pri petju 

upoštevajo, ga teţko izvajajo kot samostojni ritem v gibnih ali instrumentalnih 

spremljavah. Pri petju naučenih pesmi je manj napak pri ritmu kot pri intonaciji. 

Prepoznavajo tudi ţe znane pesmi v izvedbi brez besedila.  

Melodični razvoj poteka od splošne, nedoločene percepcije k percepciji delov in ponovni 

integraciji v celoto. Otrok tako v prvi fazi prepozna in reproducira splošno obliko in potek 

melodije brez diferenciranih tonskih višin, barve zvoka in barve glasu. V drugi fazi 

prepozna in reproducira točne intervale in odnose med elementi, ki tvorijo melodično 

celoto. Napredek v melodičnem razvoju je v povezavi z otrokovimi analitičnimi 

sposobnostmi, ki poleg razlikovanja intervalov postopno oblikujejo tudi zavest o tonaliteti.  

Šestletni otroci slušno razlikujejo dvigajoče in padajoče tonalne vzorce, kar znajo 

ponazoriti na melodičnih glasbilih, teţave pa imajo v poimenovanju teh konceptov. 

Glede razlikovanja intervalov obstajajo različna mnenja. Bentley (1966a) ugotavlja, da so 

otroci sposobni ţe pri sedmem letu razlikovati majhne intervale. V splošnem pa naj bi 

otroci laţe ločili večje kot pa manjše intervale (po Sicherl - Kafol, 2001). 

Sposobnost percepcije tonskih višin in intervalnih odnosov je povezana z občutkom za 

tonalnost. Ta je najintenzivnejša v obdobju med osmim in devetim letom (Bentley, 1966a; 

Shuter, 1968, po Sicherl - Kafol, 2001).  
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Sposobnosti višjega reda, kamor uvrščamo harmonski posluh, sposobnost estetskega 

oblikovanja in vrednotenja se začenjajo v obdobju med šestim in devetim letom, 

intenzivneje pa po enajstem letu starosti (Sicherl - Kafol, prav tam). 

Otroci doţivljajo in spoznavajo glasbene elemente ritma, melodije, dinamike, tempa, … 

preko ustvarjalnih dejavnosti poslušanja, petja, gibanja, igranja na instrumente, ustvarjanja. 

Otrok loči zvoke, ki prihajajo iz okolja (zvoki narave, zvoki strojev, naprav), zvoke, ki jih 

sam oblikuje (vokalni zvoki), in tiste, ki jih izvaja z instrumenti. Ob poslušanju in 

ustvarjanju glasbe sliši tudi različne izrazne kvalitete glasbe, kot so dinamika (glasno, tiho, 

naraščajoče, pojemajoče), tempo (hitro, počasi, zmerno), agogika (enakomerno, 

pohitevajoče, zadrţujoče) in artikulacijo (odsekani, zadrţani toni). 

Razvoj glasbenih sposobnosti poteka po določenih fazah oz. stopnjah. Od rojstva do 1. leta 

starosti se otrok odziva na zvoke iz okolja. Sledi spontano ustvarjanje glasbe, ki poteka 

med 1. in 2. letom. V starosti od 2 do 3 let začenja otrok reproducirati fraze pesmi, ki jih 

sliši v okolju. Od 3. do 4. leta usvoji okvirno melodijo, moţen pa je tudi razvoj absolutnega 

posluha, če se otrok uči igranja na instrument. V naslednji fazi, od 4. do 5. leta, poteka 

razlikovanje med tonskimi legami, prav tako pa tudi odmevanje preprostih ritmičnih 

vzorcev s ploskanjem. Med 5. in 6. letom otrok razume pojma glasno, tišje enako različno 

v laţjem tonalnem ali ritmičnem vzorcu. Od 6. do 7. leta poteka faza, v kateri se kaţe 

napredek petja v intonaciji, izboljšano pa je tudi dojemanje tonalne in atonalne glasbe. 

Med 7. in 8. letom se otrok uri v ločevanju konsonance in disonance. V naslednji fazi, med 

8. in 9. letom, je opazen napredek v izvajanju ritmičnih nalog. Obdobje med 9. in 10. letom 

pomeni napredek v zaznavanju ritma in razvoj na področju glasbenega spomina; v tem 

obdobju usvojijo dvodelne melodije in občutek za kadence. Med 10. in 11. letom se razvija 

občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe. V obdobju med 12. in 17. 

letom pa se kaţe napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem odzivanju na 

glasbo (Shuter-Dyson, Gabriel, 1981: 159). 

Proces glasbenega razvoja poteka v "spiralni" obliki (Swanwick, Tillman, 1986). Razvoj 

poteka po določenih sekvencah v posameznih starostnih obdobjih. Te faze se odvijajo na 

področju percepcije, petja, notacije, čustvenega in estetskega vrednotenja (Lehman, 

Sloboda, Woody, 2007).  
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Podobno kot pri Piagetu (Hargreaves, 1996) so tudi v glasbenem razvoju faze, ki sta jih 

Hargreaves in Galton (1992) povezala z razvojem na umetniškem področju. 

Senzomotorična faza traja od rojstva do drugega leta starosti. Na tej stopnji se pojavlja 

vokalizacija in osnovno ritmično gibanje. Otroci uţivajo ob zvokih, ki jih sami oblikujejo, 

kar spodbuja njihovo notranjo motivacijo in uţitek. V figuralni fazi, ki traja od drugega do 

petega leta, se vokalizacije razvijejo v artikulirane in prepoznavne pesmi, v katerih pa ni 

ostre meje med spontanimi melodijami otroka in pesmimi okolja. V shematični fazi, ki se 

pojavlja pri petem in traja do osmega leta, nastajajo prvi primeri pravih pesmi. Pojavljajo 

se primeri preprostih melodičnih in ritmičnih ostinatnih spremljav, ki pa tvorijo neko jasno 

celoto. Razvija se občutek za intervale, tonaliteto in višino tona. V fazi pravil, ki traja od 

osmega do petnajstega leta, učenci ločijo intervale in posamezne lestvice. To upoštevajo 

tudi pri svojem petju. Kaţe se velika odprtost do različnih glasbenih stilov. V zadnji, 

profesionalni fazi, ki se pojavlja po petnajstem letu, se razvija metakognitivno mišljenje, 

samorefleksija, primerjava z ostalimi oblikami in glasbenimi stili, prisotno pa sta tudi 

abstraktno mišljenje in generalizacija (Hargreaves, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
33 

 

 1.3.1.1 Testiranje glasbenih sposobnosti 

 

Med ljudmi obstajajo določene razlike v zunanji podobi, lastnostih in sposobnostih. Te 

razlike je treba analizirati oz. jih preveriti, oceniti, kajti le tako lahko za posebne naloge 

določimo sposobne ljudi. S tem se ukvarja diferencialna psihologija, katere utemeljitelj je 

F. Galton (po Pesek, 1997). Ţe zgodaj je raziskoval, če so glasbene sposobnosti 

podedovane, vendar pa tega ni mogel dokazati. Njegovo mnenje, da pomeni večja ali 

manjša sposobnost razlikovanja večjo ali manjšo duhovno dejavnost, je postalo osnova za 

prve inteligenčne in tudi glasbene teste (de la Motte Haber, 1990). 

Koncept glasbene sposobnosti ima dolgo zgodovino. Razvoj testov glasbenih sposobnosti 

je potekal vzporedno z razvojem testov inteligentnosti (Hallam, 2010).  

Pri uvajanju testov je bilo zelo pomembno, čemu so avtorji pripisovali izvor glasbenih 

sposobnosti. Tako je Révész (1920) izpostavil pojem muzikalnosti, ki označuje sposobnost 

estetskega doţivljanja glasbe. Muzikalnost so vrednotili z usmerjenim poslušanjem in 

vrednotenjem umetniškega vtisa skladbe. Seashore s sodelavci (1919) meni, da je glasbena 

sposobnost niz nepovezanih senzornih spretnosti, ki imajo gensko osnovo in jih ni moč 

spreminjati. Tudi glasbena sposobnost je skupek različnih sposobnosti. Wing (1939) 

izpostavlja splošno sposobnost, posamezni deli v njegovem testu so med seboj povezani. 

Po Gordonovi (1965) opredelitvi je glasbena sposobnost sestavljena iz tonskih predstav, 

ritmičnih predstav in glasbene občutljivosti (po Hallam, 2006). 
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Standardizirani testi glasbenih sposobnosti (Matsuyama, 2005) 

Ime testa Leto 

nastanka 

Komu je test 

namenjen? 

Glasbene komponente, ki jih test meri 

Mere glasbenega talenta 

(Seashore) 

1919 10-letniki –

odrasli 

sposobnosti na področju tonskih višin, 

ritma, jakosti tona, tempa, tonske barve in 

glasbenega spomina 

Glasbeni testi (Kwalwasser-

Dykema) 

1930 10-letniki –

odrasli 

razlikovanje višine, jakosti tonov, trajanja, 

tonske barve, ritma, test glasbenega 

spomina, test gibanja melodije, test 

glasbenega okusa, test melodične 

predstave, test ritmične predstave 

Glasbeni testi (Drake) 1932 8-letniki – 

odrasli 

test glasbenega spomina, ritmični test 

Standardizirani testi glasbene 

inteligence (Wing) 

1939 8-letniki – 

odrasli 

analiza akorda, sprememba višine, 

glasbeni spomin, ritmični poudarek, 

harmonija, intenzivnost, fraziranje 

Test muzikalnosti (Gaston) 1958 9-letniki – 

odrasli 

glasbeni interes, harmonija, ritem, višina 

tona, melodični spomin 

Mere glasbene sposobnosti 

(Bentley) 

1966 7-letniki – 14-

letniki 

razlikovanje višine, melodični spomin, 

ritmični spomin, analiza akorda 

Profil glasbene sposobnosti 

(Gordon) 

1965 4-letniki – 12-

letniki 

melodične predstave, ritmične predstave, 

glasbena občutljivost 

Osnovne in vmesne avdiacije 

(Gordon) 

1986  melodične predstave in ritem 

Tabela 4: Standardizirani testi glasbenih sposobnosti 
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Začetnik testiranj v glasbi je C. E. Seashore, poleg njega pa je na razvoj testiranja v glasbi 

vplival Revesz (1946, po Rojko, 1981). Testiranje se je začelo ţe leta 1883, ko je Nemec 

C. Stumpf (Hallam, Prince, 2003) zasnoval nekaj preprostih slušnih testov, ki so temeljili 

na ugotavljanju višjega izmed dveh tonov. Testi so bili namenjeni učiteljem za selekcijo 

učencev. 

Leta 1919 je Seashore (po Rojko, 1981) objavil Mere glasbenega talenta (Measures of 

Musical Talent). To je bil prvi standardizirani test glasbenih sposobnosti in je bil namenjen 

ugotavljanju otrokovih glasbenih sposobnosti pred glasbenim šolanjem. Leta 1939 je test 

dopolnil in uporablja se ga še danes. Test je sestavljen iz šestih podtestov, ki merijo 

sposobnosti na področju tonskih višin, ritma, jakosti tona, tempa, tonske barve in 

glasbenega spomina. Izvaja se posamično, namenjen pa je otrokom med desetim in 

dvanajstim letom. Seashoru so očitali, da je muzikaličnost skupek različnih sposobnosti. 

Kasneje so nastali testi, ki so bolj poudarjali spomin, zahtevali harmonizacijo in ritmizacijo 

melodije, preizkušali pa so tudi prednost dinamičnega oblikovanja in fraziranja. Na ta 

način so se ţeleli dokopati do glasbene inteligence. 

Révész (1946, po Pesek, 1997) je leta 1920 objavil svoj test nadarjenosti, ki pa je namenjen 

individualni uporabi in ni standardiziran. Sestavljen je iz več podtestov. Učenec mora s 

ploskanjem ponoviti ritmični vzorec, zaigran na klavirju, in peti tone določenega akorda, ki 

ga je slišal sozvočno. Pomembno mesto imajo melodije, ki se ponavljajo. Učitelj zaigra 

devet taktov melodije, nato ponovi prva dva takta, učenec pa mora nadaljevati.  

H. Wing (1971, po Rojko, 1981) je leta 1939 predstavil Teste glasbene inteligentnosti 

(Tests of Musical Intelligence). Testi so sestavljeni iz sedmih podtestov: za merjenje 

sposobnosti analiziranja akordov, diskriminacije tonskih višin, tonskega spomina ter 

občutkov za ritmične poudarke, harmonijo, jakost in fraziranje. S temi testi naj bi izbrali 

glasbeno bistre učence pred vstopom v srednje šole.  

Leta 1966 je nastal test Mere glasbenih sposobnosti (Measures of Musical Abilities) A. 

Bentleya (po Rojko, 1981), ki je namenjen otrokom med sedmim in štirinajstim letom. Test 

diskriminacije tonskih višin zahteva zaznavanje razlik med toni, ki so manjše od poltonov.  
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Bentleyjev test analize akordov je podoben Wingovemu, vsebuje pa dvajset nalog, v vsaki 

izmed njih pa je dvoglasje ali akord, ki je lahko tri- ali štiriglasen. Naloga testiranca je, da 

ugotovi število slišanih tonov.  

E. Gordon (po Pesek, 1997) je leta 1965 pripravil enega najbolj priljubljenih testov Profil 

glasbenih sposobnosti (Musical Aptitude Profile – MAP). Sestavljajo ga trije testi in je 

oblikovan z namenom, da bi učitelj lahko bolje predvidel posameznikove potrebe in 

interese (prav tam). Avtor je med oblikovanjem testov spoznal, da ne moremo natančno 

ločevati glasbenih doseţkov od glasbenih sposobnosti; kljub temu pa je ţelel zmanjšati 

vpliv glasbenega učenja ter meriti faktorje glasbenih sposobnosti. 

Test sestavljajo trije deli. Prvi del preverja melodične predstave. Razdeljen je na dva testa 

– melodičnega in harmonskega. Vsak ima 40 nalog. Testiranec sliši glasbeni primer, ki mu 

sledi variacija ali pa popolnoma nova glasbena misel. Ob tem mora ugotoviti, ali gre za 

variacijo prve glasbene misli ali pa za popolnoma novo glasbeno misel. Ugotovitev označi 

na svojem listu. Drugi del testne baterije vključuje ritmične predstave. Tudi ta del je 

sestavljen iz dveh testov. V prvem delu se ugotavlja testirančeva občutljivost za tempo. 

Violinist zaigra dve glasbeni misli in testiranec mora ugotoviti, ali sta v enakem ali v 

različnem tempu. V drugem delu pa ugotavlja, ali sta dve glasbeni misli v enakem ali 

različnem metrumu. Tretji del meri glasbeno občutljivost. Vsebuje tri teste: fraziranje, 

glasbeno ravnoteţje in slog. Osnova vseh testov je primerjava dveh interpretacij. V prvem 

testu se mora testiranec odločiti za boljšo izraznost, v drugem za boljši zaključek glasbene 

fraze, v tretjem pa za primernejši tempo. 

Najrazumljivejši in tudi najbolj vsestranski je test, ki ga je zasnoval Gordon. Testi so 

namenjeni ţe otrokom v predšolskem obdobju, pa tudi testiranju odraslih. Pri tem se 

upošteva določeno kulturno okolje, ki vpliva na melodične in ritmične predstave ter na 

glasbeno občutljivost (Hallam, 2010). Z uporabo sodobne tehnologije je posamezniku 

omogočen lasten tempo dela, povečuje se tudi veljavnost testiranj in njihova zanesljivost 

(Vispoel, 1993, po Hallam, 2010). 

Poleg omenjenega testa je Gordon (1986) oblikoval tudi test Osnovne in vmesne glasbene 

avdiacije (The Primary Measures of Music Audiation and The Intermediate Measures of 

Music Audiation). Nastal je z namenom, da bi svetoval učiteljem in staršem, kako najbolje 
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pomagati otrokom pri razvijanju glasbenih sposobnosti. Rezultati zanesljivo pokaţejo 

otrokove šibke točke. 

S testi lahko v določenih časovnih obdobjih primerjamo melodične in ritmične sposobnosti 

vsakega otroka. Če zasledimo pri posamezniku boljši rezultat pri melodičnem testiranju, 

moramo pri nadaljnjem delu spodbujati otroka na ritmičnem področju z določenimi 

nalogami. 

Občasno lahko testiramo otroke, ki zunaj šole obiskujejo dodatno glasbeno izobraţevanje.  

S testi lahko primerjamo ritmične in melodične sposobnosti posameznika in mu 

predlagamo formalne in neformalne moţnosti njegovega nadaljnjega glasbenega 

izobraţevanja (Pesek, 1997, str. 39). 

Gordon je vprašalnike priredil za učence. Učenci obkroţijo dva enaka obraza, če slišijo dve 

enaki melodiji oz. dva enaka ritma, ali dva različna obraza, če slišijo različni melodiji oz. 

ritma. Posamezna vprašanja oz. naloge so označene z risbami predmetov, ki so učencem 

znani. 
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 1.3.2 Glasbene spretnosti 

 

Poleg glasbenih sposobnosti se namenja veliko pozornosti tudi razvijanju določenih 

glasbenih spretnosti. Za izvajanje in razvijanje teh spretnosti je zelo pomembna motivacija. 

Določeni segmenti razvoja so pod vplivom bioloških dejavnikov, druge pa se lahko razvija 

preko učenja in utrjevanja (Childs, 1996: 6). 

Razvoj glasbenih spretnosti predvideva tudi učni načrt za glasbeno vzgojo (Predmetna 

kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001): 

 razvijanje pevskega dihanja ob uporabi ustreznih dihalnih vaj, ki so usmerjenje na 

vdih in izdih pri petju; 

 poznavanje in razvijanje glasovnega obsega;  

 vaje za oblikovanje glasov; 

 prvine estetskega oblikovanja: fraziranje, pevska izreka, jakost in hitrost izvajanja; 

 pogoji za zdravo petje: razsvetljava v prostoru, ustrezna temperatura prostora, 

zračenje prostora; 

 izreka zlogov in glasov; 

 glasbeni pojmi: izvajalske oznake, oznake za tempo in dinamiko;  

 

 sproščenost pri izvajanju, petju, ustvarjanju; 

 pravilna drţa glasbil; 

 gibno nakazujejo tonske višine (fonomimika) in metrum; 

 igranje na glasbila; 

 gibalno odzivanje na glasbo v obliki plesa.  
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 1.4 Glasbeno informativna znanja 

 

Glasbo povezujemo s čustvi in razpoloţenjem, vendar pa je zelo pomembna tudi njena 

povezanost z znanostjo. Tako je ţe v antiki in srednjem veku glasba – poleg aritmetike, 

geometrije in astronomije – predstavljala osnovo posvetne izobrazbe.  

Pomemben cilj glasbene vzgoje in izobraţevanja je razvijanje otrokove sposobnosti za 

razumevanje glasbene umetnosti. S poslušanjem, ritmičnim gibanjem, petjem, 

instrumentalno igro in ustvarjanjem si otrok postopno oblikuje glasbene pojme in širi 

razumevanje o elementih, ki jih vsebuje glasba: o dinamiki, tempu, tonskih višinah, ritmu 

in dobi, zvenu, harmoniji, formi in glasbenem slogu. Ko se otrok teh elementov zaveda, 

postanejo njegovi pojmi jasnejši, bolj opredeljeni, rezultat pa je večje razumevanje in 

poznavanje glasbe, ki jo posluša in izvaja.  

Pri razvoju glasbenega mišljenja so bistvenega pomena izkušnje. Znanje se namreč 

oblikuje na podlagi preteklih izkušenj – več glasbenih izkušenj ima otrok, več glasbenih 

pojmov si lahko razvije. Zato mu moramo zagotoviti čim več poslušalskih izkušenj: 

poslušanje zvokov iz okolja, ţive in posnete glasbe, glasbe iz različnih kultur in obdobij, 

vokalne, instrumentalne in elektronske glasbe. Otrok mora ob ustvarjanju in izvajanju 

glasbe eksperimentirati z uporabo raznih zvočil v svojem okolju, uporabljati mora svoj glas 

in druge instrumente. 

Ob glasbenih izkušnjah si otrok razvija glasbene pojme. Najprej doţivi in potem tudi ve, da 

se človeški glasovi med seboj razlikujejo, da je glasba lahko hitra ali počasna, da ima 

glasba svoj začetek in konec, da so nekateri toni visoki, drugi nizki. 

Ko pri otroku razvijamo posamezne glasbene pojme, je zelo pomembno, da damo natančna 

navodila in spodbude, prav tako pa mu moramo pomagati, da vse to predstavi na sebi 

lasten način. Omogočiti moramo tudi pogoje za pridobivanje potrebnih spretnosti in 

strategij ter glasbenega znanja (Pesek, 1997: 153). 
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 1.4.1 Ritmična in melodična avdiacija 

 

Piaget (1952) je izpostavil stopnje, skozi katere poteka razvoj otroka. Za naše delo je tako 

zelo pomembna stopnja konkretnih operacij ali konkretnega logičnega mišljenja, ki poteka 

od 7. do 12. leta. Ta stopnja omogoča miselno operacijo reverzibilnosti, povečuje se 

sposobnost konservacije in klasifikacije. S tem je dana osnova za razumevanje 

matematičnih in naravoslovnih pojmov in zakonitosti. Pojmi so v tem času še konkretni, 

mišljenje je vezano na konkretne predmete in pojave, ki jih otrok zaznava in o katerih je 

pridobil predstave na osnovi prejšnjih izkušenj. V tem obdobju večina otrok vstopa v 

simbolični svet.  

Psiholog Gardner (1995) je usmeril svoje raziskovanje na simbolično stopnjo, ki je 

povezana z razvojem umetniškega uma. Izpostavil je miselne procese analize in predvsem 

intuicije kot tiste, ki omogočajo "notranje slišanje" pri glasbenikih. Vse to je vplivalo na 

področje umetnosti in poučevanja le-te. Dejavnosti, ki izzovejo gibanje in petje, stimulirajo 

glasbeni center v moţganih (Gardner, prav tam). 

Glasbo pogosto slišimo, vendar pa ne razumemo povsem pomena oz. njene notranje 

vrednosti. Gordon (1979) je za to "notranje slišanje" oblikoval pojem avdiacija. Pojavlja se 

skozi priklic ali ob ustvarjalnosti, ko nekdo sliši in razume glasbo, ko njen zvok ni več 

fizično navzoč. Prav tako se avdiacija pojavi skozi procese zaznavanja neposrednega 

glasbenega izvajanja. Avdiacija je osnova glasbenih sposobnosti (Gordon, 1997: 19 21). 

Gordon (prav tam) pravi, da je avdiacija za glasbo, kar je misel za jezik. Tako lahko 

avdiacijo primerjamo z govorjenjem in razmišljanjem. Medtem ko govorim, razmišljam. 

Avdiacija med poslušanjem glasbe se lahko primerja z razmišljanjem o tem, kar je nekdo 

povedal. 

Nivo, na katerem je posameznik sposoben avdiacije tonov, tonalitete v glasbi in 

strukturiranosti oblikovnih delov, je mera za glasbeno sposobnost.  

Otrok nosi določene dedne dispozicije glasbene avdiacije, ki se tako kot tudi druge 

glasbene sposobnosti razvija v stiku z vplivi nenamernih in namernih procesov učenja. 

Avdiacija se razvija z ukvarjanjem z glasbo, kar vključuje petje, inštrumentalno igro in 
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ustvarjanje. Ker oblikuje glasbeno mišljenje, jo je teţko ločiti od glasbenih doseţkov. Tako 

kot druge glasbene sposobnosti se razvija do devetega leta, potem pa se stabilizira. Šele na 

tej stopnji lahko določimo posameznikove moţnosti za glasbene doseţke v nadaljnjih letih. 

Avdiacija na ravni kognitivnih procesov vključuje primerjanje, razlikovanje, klasifikacijo, 

seriacijo in druge miselne procese, po čemer jo tudi uvrščamo med doseţke glasbenega 

znanja. 

Gordon (prav tam) opozarja, da ne smemo zamenjevati avdiacije z imitacijo, rekognicijo, 

zapomnitvijo. Obstajajo različne stopnje in faze avdiacije. Pojavlja se v naslednjih 

nepovezanih stopnjah: poslušanje znane ali nepoznane glasbe (avdiacija melodičnih in 

ritmičnih vzorcev); branje zapisane glasbe z notacijo (notacijska avdiacija); zapisovanje 

notacije po nareku; priklic melodičnih in ritmičnih vzorcev posameznih pesmi; zapis 

znanih ritmičnih in melodičnih vzorcev po priklicu; oblikovanje, ustvarjanje in 

improvizacija neznane pesmi na podlagi znanih ritmičnih in melodičnih vzorcev; 

zapisovanje neznane pesmi z uporabo znanih in neznanih ritmičnih in melodičnih vzorcev. 

Avdiacija poteka v sekvenčnih, zaporednih cikličnih fazah. Niţje stopnje so pogoj za 

doseganje višje stopnje avdiacije. V prvi fazi sprejemamo določene zvoke iz okolja. V 

drugi fazi jih uredimo v ustrezne ritmične in melodične vzorce, ki jih bomo uporabili pri 

ustvarjanju ali improvizaciji. V tretji fazi ti vzorci dobijo svoje mesto z urejanjem v 

določeno tonaliteto. Sledi četrta faza, zapomnitev vzorcev, ki smo jih preoblikovali v 

glasbeni zapis. V peti fazi se pojavi priklic tistih delov glasbe, ki smo jih ţe ozavestili, da 

nam bodo v pomoč pri urejanju novih avdiiranih vzorcev. V zadnji, šesti, fazi uredimo vse 

vzorce in jih primerjamo z znanimi in neznanimi melodijami ter jih tako pripravimo za 

kasnejši proces improvizacije ali glasbenega ustvarjanja (Gordon, 1986: 8 10).  

V prvi fazi še ni avdiacije, saj na tej stopnji ohranjamo pravkar slišane glasbene vzorce le 

nekaj sekund na nezavedni ravni in jim ne pripisujemo glasbenega pomena. Ta temeljna in 

pripravljalna stopnja je pomembna za avdiacijo glasbenih vzorcev, ki omogoča 

prepoznavanje tonskih višin in trajanj. Mentalni procesi na prvih treh stopnjah se odvijajo 

zelo hitro in simultano. Interakcija med temi stopnjami avdiacije se kaţe v rekonstrukciji 

bistvenih glasbenih elementov, ki smo jih v zavesti predhodno organizirali, medsebojno 
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povezali in ohranili. Zadnje tri stopnje so povezane z glasbenim spominom oz. pomnenjem 

usvojenih glasbenih vzorcev (Gordon, 2000). 
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 2. Učni načrt za glasbeno vzgojo v osnovni šoli 

 

»Glasba je izraz človekove duše, podobna je jeziku. Ne moremo je predstaviti skozi jezik, 

za to potrebujemo posebno obliko sporočanja. In to razumejo vsi …« (Kodaly, 1993, v: 

Music Curriculum Framework)  

Glasba je unikatna oblika komunikacije, ki se spreminja glede na to, kako ljudje čutijo, 

razmišljajo, delujejo. Pozitivne interakcije z glasbo omogočajo razvoj posameznika na 

različnih področjih učenja, ob tem pa se razvija tudi njegova samozavest. Glasba povezuje 

intelektualne sposobnosti in čustva, omogoča posamezniku doţivljanje ter čustvovanje. 

Kot integralni del kulture, preteklosti in prihodnosti je glasba pomoč za razumevanje 

druţbe, odnosov z drugimi in nenazadnje tudi sprejemanje kulture. Je nekakšen most med 

domom, šolo in svetom (The National Curriculum, 2007). 

Glasba je ključ do kulture, odpira nam vrata v svet druţbe. Ko spoznavamo glasbo, 

spoznavamo tudi značilne oblike človekovega izraza. Razumevanje tega fenomena nam 

omogoča razumevanje in poznavanje kulture (CEDFA, Music Curriculum Framework, 

http://www.cedfa.org/). 

Glasba je človekova kulturna potreba v vseh časih. Izraţa ţeljo po oblikovanem zvočnem 

okolju, zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti. S svojo zvočno govorico je široko odprta 

zakladnica obče človeške kulture. V njej se odraţajo vrednote, ki so nenadomestljivi 

dokazi kulture, kulturne samobitnosti (Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 

2001). 

Če primerjamo slovenski učni načrt za glasbeno vzgojo z učnimi načrti po svetu, lahko 

ugotovimo, da so med njimi podobnosti. V tujih učnih načrtih se, bolj kot pri nas, kaţe 

trend po vključevanju IKT v pouk. Prizadevajo si za t.i. digitalno pismenost na vseh 

predmetnih področjih. 

Angleški učni načrt za pouk glasbe (National Curriculum, 2007) je razdeljen na posamezne 

stopnje. V prvi stopnji, ki traja od 1. do 2. leta šolanja, urijo pozorno poslušanje in 

oblikujejo različne gibalne aktivnosti, ki so povezane z glasbo. Prav tako igrajo na 

glasbene instrumente, pojejo različne pesmi, oblikujejo svoje spremljave in lastne skladbe. 
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Iz lastnih izkušenj predstavijo, kako lahko zvok in tišina vplivata na oblikovanje različnih 

čustvenih reakcij. V drugi stopnji, ki vključuje učence od 3. do 6. leta šolanja in je 

nadgradnja prve stopnje, se učenci urijo v igranju instrumentov in petju, s čimer 

spodbujajo spretnosti, izraz, prav tako pa izgubljajo strah pred nastopanjem pred skupino 

oz. razredom. Improvizirajo, razvijajo svoje lastne skladbe, so aktivno vključeni v delo in s 

tem krepijo samozavest in ustvarjalnost. Svoje zamisli in čustva izraţajo z gibom, ob 

glasbi iz različnih obdobij in kultur.  

Na obeh stopnjah angleškega učnega načrta se ţe uporablja IKT, in sicer z namenom, da 

učenci oblikujejo in raziskujejo zvoke, snemajo svoje izdelke, spoznavajo strukturo glasbe, 

pridobivajo različne informacije, oblikujejo in predstavljajo svoje izdelke, razumejo 

procese v glasbi. IKT pomaga učencem, da se učijo glasbo, omogoča jim razvoj določenih 

glasbenih spretnosti, pridobivanje znanja in razumevanje. IKT deluje kot pripomoček, 

vpliva na ustvarjalne procese učencev in jim pomaga pri oblikovanju melodij na različne 

načine (National Curriculum, 2007). 

Učni načrt v ZDA (The National Association For Music Education, 1994) izpostavlja 

samostojno petje učencev in petje v skupini ter samostojno ali skupinsko igranje na 

glasbila. Učenci oblikujejo melodije, variacije in različne spremljave. Ob ustreznem 

vodenju pripravijo lastne skladbe in jih tudi aranţirajo. Skozi navedene dejavnosti 

razumejo glasbo in notne zapise. Glasbo poslušajo, jo analizirajo in ob poslušanju svoja 

doţivljanja opišejo. Razumejo povezave glasbe z ostalimi umetniškimi področji in drugimi 

dejavnostmi izven umetnosti. Pomemben cilj je razumevanje in vrednotenje glasbe v 

povezavi s kulturo in zgodovino. 

Zanimiv je tudi irski učni načrt za glasbeno vzgojo (National Council for Curriculum and 

Assessment, 1999). Poučevanje glasbene vzgoje je zasnovano tako, da prispeva k 

holističnemu razvoju otrokove inteligence. Izpostavlja učenje v obliki pridobivanja znanja, 

spretnosti, stališč in čustev. V učnem načrtu so zastopane tri najpomembnejše dejavnosti 

pri glasbeni vzgoji: poslušanje in odzivanje, izvajanje, komponiranje. Cilji, ki jih učni načrt 

izpostavlja, so: omogočiti otroku uţivanje in razumevanje glasbe ter njeno kritično 

sprejemanje; razvijanje odprtosti, zavedanje in upoštevanje različnih ţanrov glasbe, 

vključno z irsko ljudsko glasbo; razvijanje otrokovih zmoţnosti za izraţanje idej, čustev in 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
45 

 

izkušenj ob glasbi (kot posameznik in v sodelovanju z drugimi); omogočanje otrokovega 

razvoja, prvenstveno njegovih glasbenih potencialov, in izraţanje zadovoljstva ob 

aktivnem sodelovanju v glasbenem ustvarjanju; spodbujanje otrokove samozavesti in 

samovrednotenja ob aktivnem glasbenem sodelovanju; spodbujanje višjih oblik mišljenja 

in vseţivljenjskega učenja ob pridobivanju glasbenega znanja, spretnosti, veščin; 

oblikovanje kvalitetnega otrokovega ţivljenja ob estetskih glasbenih izkušnjah. 

Irski učni načrt omogoča različne moţnosti za razvijanje in uporabo glasbenih pojmov in 

spretnosti ob uporabi IKT. Pri tem je mišljena predvsem uporaba različnih programov, ki 

spodbujajo aktivno poslušanje, igranje in komponiranje. Multimedija omogoča podporo za 

številne grafične, besedne in zvočne vire, ki omogočajo laţje razumevanje glasbe (NCCA: 

National Council for Curriculum and Assessment, 1999). 

Če primerjamo naš učni načrt za glasbeno vzgojo z drugimi učnimi načrti po svetu, lahko 

ugotovimo, da med njimi ni velikih razlik. Razliko pa lahko opazimo v uvajanju IKT v 

pouk glasbene vzgoje. Pri nas je uvajanje IKT še bolj v začetni fazi, medtem ko so šole v 

Angliji in na Irskem opremljene s tovrstno programsko in strojno opremo. V vseh učnih 

načrtih prevladuje razvijanje pozitivnega odnosa do glasbe, predvsem ljudske, prav tako pa 

tudi medsebojno sodelovanje in spoznavanje tuje glasbene kulture in umetnosti.  

Spremembe v izobraţevanju narekujejo tudi spremembe kurikuluma. Inovativne oblike 

dela, nove metode in učni pripomočki spodbujajo prenovitev učnih načrtov. Zato se v 

načrtovanje vključujejo praktični primeri, ki upoštevajo kognitivne, razvojne in socialne 

dimenzije glasbene psihologije, s tem pa tudi globlje razumevanje glasbenega mišljenja 

(Hargreaves, Marshall, North, 2003, po Barett, 2007). Po mnenju Winga (1992) je 

kurikulum pripomoček, mediator med idejami in praktičnimi oblikami dela v razredu 

(Barett, 2007). Teorija in praksa se tu povezujeta in dopolnjujeta. 

Osrednje mesto je v učnih načrtih zavzemalo izvajanje. Primarnim glasbenim spretnostim 

petja in igranja so kasneje dodali še dejavnosti, ki vključujejo improvizacijo, 

komponiranje, poslušanje, analizo, vrednotenje glasbe, zgodovinski oris glasbe kot 

umetnosti in povezavo glasbe z ostalimi dejavnostmi. Danes pa je pomemben del učnih 

vsebin tudi medkulturni dialog, razvoj identitete in ustvarjalnosti. Sodobno oblikovani učni 
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načrti vključujejo razširjene vidike glasbenega védenja, urejenost različnih glasbenih 

stilov, glasbene občutke in izkušnje ter večji poudarek razumevanja glasbe (Barett, 2007). 

Pri vseh teh spremembah imajo pomembno vlogo učitelji in seveda tudi učenci. S 

sodobnimi oblikami dela se razvija odprta komunikacija, več je dialoga, spreminja pa se 

tudi učno okolje, ki je usmerjeno k učencu, torej k posamezniku (Jorgensen, 2003, po 

Barett, 2007). Tako se povečuje avtonomija učiteljev (Woodford, 2005), na drugi strani pa 

tudi njihovo aktivno sodelovanje pri uvajanju sodobnih oblik in lasten osebnostni razvoj 

(Hargreaves, 1994). 
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 2.1 Cilji glasbene vzgoje 

 

Glasba je pomemben del človeka, njegovega bivanja. Kot področje umetnosti predstavlja 

osnovni medij, ki omogoča razvoj ljudi in tudi njihov obstoj. Skozi glasbo otroci lahko 

vstopajo v svoj svet, v svet svojih vrstnikov, lahko izraţajo svojo domišljijo, svojo 

ustvarjalnost. Preko lastne dejavnosti razumejo svet glasbe, učijo se poslušanja. S tem pa 

postaja zanimiv in smiseln tudi svet okoli njih (Gordon, 1979). 

Cilji glasbene vzgoje izraţajo namene glasbenega učenja. Povedo nam, kako se bodo 

učenci pod vplivom glasbene vzgoje spremenili. Z njimi označujemo procese in doseţke 

glasbenega učenja. Spremljamo jih na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in 

kognitivnem področju. Med vsemi temi področji potekajo vzajemne povezave oz. področja 

vplivajo drugo na drugo (Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001). 

Glasbeni cilji se med seboj prepletajo in omogočajo uravnoteţen razvoj ter celostno učno 

napredovanje. Cilji so razvrščeni na podlagi Bloomove taksonomije (Sicherl - Kafol, 2001: 

96). Na kognitivnem področju razvoja ločujemo naslednje stopnje: znanje, razumevanje, 

uporaba znanja, analiza, sinteza in evalvacija (Bloom, 1956).  

Cilji za afektivno-socialno področje so razvrščeni glede na stopnjo ponotranjenosti 

interesov, stališč, vrednot in čustev. Doseganje glasbenih ciljev na tem področju je odvisno 

in obojestransko povezano z doseganjem ciljev na kognitivnem in psihomotoričnem 

področju. Potrebno je upoštevati vidik celostnosti (Sicherl - Kafol, 2001, prav tam). 

Taksonomija vzgojno-izobraţevalnih ciljev vsebuje pet stopenj: sprejemanje, reagiranje, 

usvajanje vrednot, organiziranje vrednot, karakterizacija vrednot ali vrednotnega sistema 

(Krathwohl idr., 1964).  

Na psihomotoričnem področju je klasifikacija učnih ciljev opredeljena glede na stopnjo 

naraščanja pravilnosti, natančnost, koordinacije, avtomatizacije in originalnosti 

posameznikovih veščin in spretnosti. Cilji na tem področju so v tesni povezavi s cilji 

afektivnega in kognitivnega področja, saj vsako obvladovanje določene veščine ali 

spretnosti vključuje tudi ti dve področji (Sicherl - Kafol, 2001: 104). 
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Model taksonomije za psihomotorično področje sestavlja šest stopenj: percepcija, 

pripravljenost na akcijo, vodeni odgovori, mehanizacija odgovorov (avtomatizacija), 

kompleksni odgovori in samoiniciativno reagiranje (Simpson, 1966). 

Oblikovanje zvočnih predstav je osnova glasbenega mišljenja. Spremljamo ga od 

osnovnega razumevanja glasbe na ravni zvočnega prepoznavanja, zapomnitve in obnove, 

do višjih stopenj s sposobnostmi uporabe zvočnih predstav v novih situacijah, kar pa 

vključuje zvočno ustvarjanje in vrednotenje. To področje se oblikuje na podlagi afektivnih 

in psihomotoričnih izkušenj, torej doţivljanja in izvajanja glasbenih vsebin. Doţivljanje 

glasbe (afektivno področje) je tako osnova in spodbuda za načine glasbenega izvajanja 

(psihomotorično področje) in oblikovanje zvočnih predstav (kognitivno področje). Ta 

odnos pa je vzajemen in se medsebojno pogojuje (Sicherl - Kafol, 2001: 113). 

Glasbeno procesni cilji določajo temeljno naravo procesno razvojnega načrtovanja 

glasbene vzgoje. Procesni cilji izvajanja, ustvarjanja in poslušanja spodbujajo glasbeni 

razvoj na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju. Vplivajo na 

otrokov celostni razvoj. V povezavi s procesnimi cilji drugih predmetov tvorijo jedro in 

izhodišče načrtovanja celostnega pouka. Prav ti medpredmetni procesni cilji pomenijo 

notranjo vrednoto celotnega vzgojno-izobraţevalnega procesa. 

Zapisani cilji za glasbeno vzgojo so povzeti iz slovenskega učnega načrta: 

 vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe; 

 zbujati zanimanje za različne oblike glasbenega udejstvovanja; 

 oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene kulture; 

 spoznati pomen glasbenih vrednot za slovensko samobitnost in evropsko umetnost; 

 razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju; 

 peti in igrati ter poustvarjati glasbene vsebine; 

 aktivno poslušati glasbo, jo doţivljati in prepoznavati njene značilnosti; 
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 navajati se na selektivno izbiro glasbenih programov glede na različne ţivljenjske 

okoliščine; 

 vzgajati za zdravo zvočno okolje; 

 razvijati merila vrednotenja; 

 ustvarjati glasbo, sproščati lastne zvočne zamisli in domišljijo ter preizkušati 

procese glasbenega oblikovanja; 

 izraţati glasbena doţivetja in predstave gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno; 

 spoznavati povezavo glasbe z materinščino, tujimi jeziki in drugimi zvrstmi 

umetnosti; 

 razvijati glasbene sposobnosti (melodični, ritmični, harmonski posluh, estetsko 

oblikovanje, muzikalnost) in izvajalske spretnosti (tehniko petja in igranja glasbil 

šolskega instrumentarija) ob glasbenih dejavnostih; 

 odkrivati zakladnico glasbene literature, njene ustvarjalce in poustvarjalce; 

 razumeti bistvene pojme, zakonitosti in podatke o glasbenih izraznih prvinah, 

sredstvih, oblikah in zvrsteh, ki omogočajo razumevanje glasbe; 

 poznati temeljne značilnosti glasbenih zapisov in temeljno orientacijo v njih; 

 vrednotiti glasbene sporede in se orientirati v napovedih, priročni literaturi ter 

zvočnih zbirkah; 

 se navajati na sodobno glasbeno tehnologijo; 

 poznati aktualne informacije o glasbenem šolstvu in glasbenih poklicih (Predmetna 

kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 6). 

Osrednje mesto v drugem triletju zavzema tema Od glasbenih izkušenj k razumevanju 

temeljnih izraznih prvin, zakonitosti in glasbenokulturnih okolij. V drugem triletju zori 

harmonski posluh, ki ga uzaveščamo s homofonim dvo- in večglasjem v naši ljudski 
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pesmi; uporabljamo tudi kanone ter ostinatne in bordunske spremljave. Pomemben temelj 

zanj sta elementarni melodični posluh in predhodna zaznava izkustva o sozvočjih. 

Otroci v tem času razvijajo sposobnost analitične zaznave med tonskimi odnosi, trajanji in 

višinami, kar vpliva na kakovostno raven njihovega ritmičnega, melodičnega in 

harmonskega posluha. Analiza poteka z neposredno glasbeno komunikacijo in je omejena 

na osnovno orientacijo. Podpira metodo dela z glasbenimi zapisi. Analitično glasbeno 

mišljenje vpliva na kakovost poslušanja, na pozornost, zbranost, glasbeni in splošni 

spomin. Postopno se oblikuje tudi sposobnost estetskega oblikovanja, za kar pa so potrebne 

izkušnje in spodbude. 

Cilji glasbene vzgoje v četrtem razredu so, da učenci na posameznih področjih: 

 poglabljajo melodični posluh z analitično zaznavo odnosov med tonskimi višinami, 

ki jih izvajajo s solmizacijo; 

 poglabljajo ritmični posluh z analitično zaznavo tonskih trajanj (dobe in prve 

poddelitve); 

 razvijajo harmonski posluh ob dvoglasnem petju in skupinski instrumentalni igri; 

 razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja; 

 poglabljajo glasbeni spomin; 

 uporabljajo glasbene slikovne, zlogovne in notne zapise; 

 poimenujejo tonske višine in tonska trajanja (dobo, prvo poddelitev); 

 poznajo glasbeni obliki pesem, kanon; 

 razumejo pojma glasbena in besedna vsebina; 

 razlikujejo ljudsko in umetno glasbo; 

 poznajo glasbene prireditve in ustanove, ki so pomembne za njihov kraj ali širše 

slovensko okolje: koncerti, glasbeno gledališče – opera, balet; 
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 poznajo tehnične glasbene medije in zvočne zbirke. 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 41 42) 

Na podlagi ciljev so predlagane tudi teme in enote, ki so procesno ciljno naravnane.  

Tematskoinformativne vsebine 

Glasba v druţini  

Glasba v naši šoli in jaz  Toni naših glasov in glasbil 

 Zapisi tonskih višin in trajanj odkrivajo ljudske pesmi 

 Pojemo enoglasno in dvoglasno 

Glasba v našem kraju  Šolski pevski zbor nastopa 

 Kaj se učijo v glasbeni šoli? 

 Glasba na prireditvah 

 Na koncertu 

Glasbeni zapisi  Umetno glasbo oblikujejo skladatelji 

 Glasba ima svoje oblike: pesem, kanon, rondo 

 Zvočni zapisi za poslušanje glasbe 

 Poslušamo pevske skupine in zbore 

 Poslušamo skladbe za inštrumente 

Glasba je napisana z notami  Pesmarice 

 Note nakazujejo višje in niţje, daljše in krajše tone 

Glasba za praznike  

Glasba – moja dediščina  Ljudska glasba 

 Ljudska pesem 

 Ljudski ples 

Glasba v raznolikosti ţivljenja 

narave 

 

Glasba inštrumentov  

Glasbena pravljica  

Opera  
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Baletna glasba  

Filmska glasba  

Razredni koncert  

Tabela 5: Predlagane vsebine za 4. razred 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 13 14) 

 

Poleg tematsko informativnih vsebin imamo tudi glasbeno umetniške. Med slednje se 

uvrščajo primerni glasbeni posnetki, ki jih predvajamo učencem.  

Cilji glasbene vzgoje v petem razredu: 

 poglabljajo in razvijajo analitični melodični posluh v širšem tonskem obsegu 

(durova lestvica), ob asociativnih predstavah zlogovnega in notnega zapisa; 

 poglabljajo in izostrujejo analitični ritmični posluh v širšem obsegu tonskih trajanj 

in temeljnih taktovskih načinov ob asociativnih predstavah slikovnih in notnih 

zapisov; 

 razvijajo občutek za slovensko homofono petje in sozvočja v skupinskem 

instrumentalnem muziciranju; 

 poglabljajo pozornost in zbranost; 

 razvijajo glasbeni spomin; 

 razvijajo razumevanje glasbenega oblikovanja in iz njih izvirajočih glasbenih oblik; 

 razumejo temeljno orientacijo v glasbenografičnih slikovnih, zlogovnih in notnih 

zapisih; 

 uporabljajo solmizacijske zloge in tonsko abecedo za poimenovanje tonskih višin; 

 poznajo temeljna tonska trajanja, pavze, taktovske načine; 
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 razumejo glasbeno obliko variacije; 

 se osveščajo za pomen in značilnosti ljudske glasbene dediščine slovenskih 

pokrajin ter delo slovenskih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev; 

 poznajo pomembna slovenska glasbena središča in ustanove; 

 razvijajo odnos do tuje glasbene kulture. 

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 42 43) 

V petem razredu so teme in enote naslednje: 

Tematskoinformativne vsebine 

Slovenska ljudska in umetna glasba V notnih zapisih odkrivamo pesmi 

Glasbeno ţivljenje v slovenskih 

pokrajinah 

 V predalpskem in alpskem svetu 

 Na Krasu 

 Na Primorskem 

 V panonskem svetu 

 V Beli krajini 

Slovenski glasbeni ustvarjalci in 

poustvarjalci 

 Skladatelj oblikuje skladbo 

 Pevci in instrumentalisti 

 Pomembne glasbene ustanove 

V Sloveniji poznamo tudi glasbo 

sosednjih in daljnih deţel 

 S pomočjo glasbenih zapisov izvajamo skladbe z 

različnih koncev sveta 

 Na glasbenih prireditvah gostujejo glasbeniki iz 

bliţnjih in daljnih deţel 

 Na radiu, televiziji, CD-jih, kasetah so dostopne 

skladbe tujih skladateljev 

Glasba in mladi Glasba potrebuje izkušnje in znanje 

Tabela 6: Predlagane vsebine za 5. razred  

(Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 15 16) 

Tudi tem vsebinam so dodane glasbenoumetniške. Med njimi lahko izbiramo posnetke, ki 

jih predvajamo učencem. Vsekakor imamo učitelji moţnost, da izmed teh vsebin izberemo 
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tiste, ki nam ustrezajo, lahko pa izberemo tudi svoje. Vse, kar moramo upoštevati, so 

postavljeni cilji. 
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2.2 Metode in oblike dela pri glasbeni vzgoji 

 

2.2.1 Metode dela  

 

Metoda je način premišljenega ravnanja, ki je usmerjeno k dosegi kakega cilja (SSKJ, 

1994: 547). To so poti, ki vodijo do ciljev, zato je za metode značilno namerno, 

premišljeno, racionalno ravnanje. V metodičnem ravnanju subjektov v procesu poučevanja 

se pojavljajo različni postopki oz. načini izobraţevanja, poučevanja, raziskovanja, učenja, 

usposabljanja, presojanja in vrednotenja. Metode so koncepti, strategije in postopki, s 

katerimi učitelji in učenci uresničujejo svoje namene in dosegajo cilje. Med seboj se 

povezujejo in dopolnjujejo. V njih se prepletajo aktivnosti poučevanja in učenja, ki 

obsegajo različne komunikacije oziroma interakcije med učitelji in učenci.  

V procesu poučevanja na metode vplivajo različni objektivni dejavniki: cilji, vsebine, 

didaktično okolje in druge objektivne okoliščine. Nanje pa vplivajo tudi subjektivni 

dejavniki, ki vključujejo učence in učitelje. 

Metode pouka lahko razvrščamo po naslednjih vidikih:  

 po teoretičnih temeljih: teoretično-deduktivne (razlaga), empirično-induktivne 

(prikazovanje); 

 po prevladujočih procesih v metodah: miselni spoznavni procesi, procesi 

vrednotenja, psihomotorični procesi; 

 po značilnosti metodoloških pristopov: posredovalni, problemski, raziskovalni; 

 po aktivnostih učiteljev in učencev: metode teoretičnega dela, govorne, tekstualne, 

praktične; 

 po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci: neposredne, posredne, 

interakcijske; 

  po organizacijskih oblikah: frontalne, skupinske, individualne; 
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 po rabi različnih didaktičnih sredstev: laboratorijske, eksperimentalne, 

multimedisjko podprte; 

 po namenih in funkcijah: obravnava in pridobivanje nove snovi, razvijanje 

sposobnosti, spretnosti, navad, lastnosti, utrjevanje, ponavljanje (Blaţič idr., 2003: 

343 344). 

Pouk glasbene vzgoje je nekoliko specifičen, saj se v njem prepletajo metode, ki so 

praktične narave oz. vključujejo učence in njihovo lastno aktivnost. Zato so za uspešno 

poučevanje glasbe potrebne specifične metode poučevanja in učenja.  

Kvalitetno poučevanje zajema učenca celostno, saj poleg intelektualnih procesov vključuje 

tudi čustveno in gibalno raven. To pomeni, da se učenec v procesih glasbenega izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja razvija na afektivno-socialnem področju (zavedanje, opazovanje, 

doţivljanje, pozornost, sodelovanje, samoiniciativnost, zadovoljstvo, prizadevanje in 

vrednotenje), na psihomotoričnem področju (koordinacija, ravnoteţje, moč, gibljivost, 

gibalna izraznost, gibalna komunikacija, orientacija v prostoru) in na kognitivnem 

področju (opazovanje, poimenovanje, primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje in 

vrednotenje). 

Glasbeno učenje bo učinkovito, če bo veččutno, dejavno in ustvarjalno. Tako je 

najprimernejša metoda tista, ki vključuje celostnost. V človeku med seboj poveţe 

predstave, čustvovanje, mišljenje, predstavno sposobnost in nazornost (Wagner, 1999, po 

Sicherl - Kafol, 2001). Glasbene metode poučevanja in učenja razvrščamo glede na 

področja glasbenega razvoja (navedeno po Sicherl-Kafol, 2001: 124–126). 

1. Metode izvajanja 

 ritmična izreka 

- demonstracija ritmične izreke 

- posnemanje (imitacija) ritmične izreke 
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 petje 

- pevska demonstracija 

- petje s pripevanjem 

- petje s posnemanjem 

- petje s solmizacijskimi zlogi 

 igranje na otroška glasbila 

- demonstracija igranja na otroška glasbila 

- posnemanje (imitacija) igranja na otroška glasbila 

 gibalno/likovno izvajanje ob glasbi 

- demonstracija gibalnega/likovnega izvajanja ob glasbi 

- posnemanje (imitacija) gibalnega/likovnega izvajanja ob glasbi 

 delo z glasbenim zapisom 

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

- narek: ritmični, melodični/solmizacijski 

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

2. Metode poslušanja 

 doživljajsko poslušanje 

 analitično poslušanje 

- prepoznavanje izraznih in izvajalskih sredstev 
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- ritmična analiza (prepoznavanje in posnemanje tonskih trajanj z ritmičnimi 

zlogi, prenos ritma besedila v ritmične zloge/v igrani ritem, ritmične uganke) 

- melodična analiza (prepoznavanje in poimenovanje tonskih višin s 

solmizacijskimi zlogi, melodične/solmizacijske uganke) 

- oblikovna analiza (prepoznavanje in poimenovanje glasbenih oblikovnih delov) 

3. Metode ustvarjanja 

 estetsko oblikovanje glasbenih vsebin 

- poustvarjalno petje 

- poustvarjalno igranje inštrumentalnih vsebin 

 ustvarjanje glasbenih vsebin 

- ritmično/melodično dopolnjevanje 

- ritmična/melodična vprašanja in odgovori 

- izmišljarije (improvizacija): pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje 

besedila na dano melodijo, izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje 

instrumentalnih vsebin, izmišljanje ritmičnih vsebin, ritmizacija besedila 

 gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi  
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 2.3. Oblike dela  

 

Oblike vzgojno-izobraţevalnega procesa se pojavljajo kot sestavni del metod in kot 

posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med poloţaji in vlogami učiteljev in 

učencev. Odvisne pa so tudi od ciljev, vsebin, razpoloţljivih didaktičnih sredstev, 

didaktičnega okolja, didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraţevalnega procesa 

ter od učiteljevih didaktičnih kompetenc za oblikovanje, vodenje oz. izvajanje procesa. 

Vzgojno-izobraţevalni proces je organizacijsko dokaj pester in dinamičen, čeprav nekatere 

tradicionalne oblike še vedno prevladujejo. Glede na odnose med učenci in učitelji 

razlikujemo neposredni in posredni pouk.  

Neposredna oblika pouka se izvaja v frontalni obliki. Učitelj neposredno izvaja vzgojno 

izobraţevalni proces s celim razredom ali večjo skupino učencev. Tako lahko uravnava 

potek, tempo dogajanja, vpliva na delo učencev, saj jih vodi od začetka do konca. Na ta 

način zagotavlja nadgradnjo dela, skrbi za sistematičnost, strukturiranost. Pri taki obliki 

dela je potrebnih manj pripomočkov, tudi organizacija dela je enostavnejša, saj en učitelj 

dela z večjo skupino učencev.  

Med glavnimi pomanjkljivostmi te oblike dela lahko izpostavimo podrejeni poloţaj 

učencev, njihova aktivnost je usmerjena na čutno zaznavanje, gledanje in poslušanje. 

Komunikacija je enosmerna (učitelj – učenec), ne upošteva individualnih razlik med 

učenci, njihovega kognitivnega stila. Pouk je monoton, učencev ne pritegne, niti jih ne 

motivira. 

Seveda je tudi takšna oblika pouka ustrezna, če je načrtovana, če je delo prilagojeno 

pogojem, če jo kombiniramo z dinamičnim spreminjanjem različnih drugih oblik. Primerna 

je za uvodno fazo dela, za dogovarjanje z učenci in za posredovanje določenih teoretičnih 

vsebin, ki jih učenci ne bi mogli dojeti in usvojiti brez učiteljeve pomoči.  

Kritike frontalnega pouka in nova teoretična, didaktična, psihološka, pedagoška, 

sociološka spoznanja ter izkušnje iz prakse so vodile v razvoj posrednih učnih oblik. K 

uvajanju le-teh so veliko pripomogle boljše materialne razmere, razvoj in zagotavljanje 

sodobnih komunikacijskih in drugih didaktičnih sredstev. Med učiteljem in učenci ni 
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neposrednega odnosa, učenci so neposredno aktivni, znanje pridobivajo z lastno 

aktivnostjo, si razvijajo sposobnosti. Učitelj ima še vedno neposredno vlogo v načrtovanju, 

pripravi, verifikaciji in vrednotenju doseţkov učencev. 

Posredne oblike se pojavljajo kot skupinska učna oblika, delo v dvojicah in individualni 

pouk. V zadnjem času pa je se s sodobno tehnologijo uveljavlja tudi izobraţevanje na 

daljavo v obliki e-učenja. 

Pri skupinskem delu so učenci razreda razdeljeni na več manjših skupin, ki samostojno 

izvajajo del učnega procesa. Učitelj vodi potek procesa, vendar pa je z učenci v posrednem 

odnosu preko skupin. Taka oblika spodbuja večjo delovno disciplino, motivacijo za delo in 

učinkovitost dela. Pomembni so tudi socializacijski vidiki, saj se utrjujejo določeni odnosi 

med učenci, razvijajo medsebojno komunikacijo, se spodbujajo, si pomagajo, odgovorni so 

za rezultate svojega dela. Po organizacijski plati so skupine lahko stalne ali občasne, po 

sestavi so homogene ali heterogene, po vsebini dela pa imajo lahko enako ali pa različno 

nalogo (Blaţič idr., 2003: 382). Med zelo učinkovitimi oblikami skupinskega dela so prav 

gotovo oblike sodelovalnega učenja (Peklaj, 2001). 

Delo v dvojicah je oblika, ki ima pred vsemi ostalimi oblikami dela številne prednosti, saj 

je organizacijsko preprosta, člani dvojic pa imajo več moţnosti za aktivno delo. Učni 

proces se lahko prilagodi značilnostim učencev, moţni sta njihova večja aktivnost in 

medsebojna komunikacija. V dvojicah se učenci spodbujajo, si pomagajo, lahko sproti 

kontrolirajo delo, odpravljajo napake. Ta oblika, podobno kot skupinska, ponuja veliko 

moţnosti za sodelovalno učenje. Pri oblikovanju dvojic je potrebno upoštevati psihološke, 

sociološke in pedagoške vidike. Dvojico naj sestavljata učenca, ki se ujemata, imata 

podobne interese, način dela, dobre odnose.  

Individualna oblika predstavlja individualno delo vsakega posameznika. Učenec je 

neposredno aktiven, cilje vzgojno-izobraţevalnega procesa dosega z lastnim delom; 

samostojno načrtuje, organizira, izvaja in evalvira svoje delo. S takim načinom dela se 

učenci pripravljajo na nadaljnje učenje. Tudi pri tej obliki je pomembna vloga učitelja, ki 

načrtuje, pripravlja, organizira, posredno vodi delo vseh učencev in jim tudi pomaga. Po 

vsebini je lahko individualno delo učencev enako, lahko pa se njihove naloge tudi 

razlikujejo. Glede na to, da je individualno delo zahtevno, je potrebno učence ustrezno 
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motivirati, podati jim je treba ustrezne kriterije za vrednotenje, opredeliti je treba učna 

sredstva in pripomočke. Učitelj mora upoštevati različnost učencev, prav tako pa je prav, 

da učence aktivno vključi v načrtovanje individualnega dela tako po vsebinski kot tudi po 

metodični plati (Blaţič idr., 2003: 386). 

Glasbeno poučevanje in učenje poteka v povezavi med učiteljem, učencem, glasbeno 

vsebino in glasbenimi dejavnostmi. Pri tem so pomembne glasbene metode poslušanja, 

izvajanja in ustvarjanja. Učence spodbujajo na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in 

kognitivnem področju razvoja. Prikaz je v naslednjem diagramu (Sicherl - Kafol, 2001: 

70). 
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UČITELJ 

GLASBENE VSEBINE UČENEC 

GLASBENE DEJAVNOSTI 

GLASBENE METODE UČENJA 

 poslušanje 

 analitična zaznava (ritmična, melodična, 

oblikovna) 

 izvajanje (imitacija, delo z glasbenim 

zapisom) 

 ustvarjanje (dopolnjevanje, 

improvizacija) 

AF 
 

zavedanje 

opazovanje 
doţivljanje 

pozornost 

sodelovanje 
samoiniciativnost 

zadovoljstvo 

prizadevanje 
vrednotenje 

 

PM 
 

koordinacija 

ravnoteţje 
moč 

gibljivost 

gibalna izraznost 
gibalna komunikacija 

orientacija v prostoru 

 

KOG 
 

opazovanje 

poimenovanje 
primerjanje 

razvrščanje 

urejanje 
merjenje 

vrednotenje 

 

 

PROCESNI CILJI 

- doţiveto in estetsko IZVAJANJE (poustvarjanje) 

- pozorno POSLUŠANJE in estetsko vrednotenje 

- USTVARJANJE glasbenih vsebin in komunikacija 

glasbenega, likovnega, besednega in gibalnega izraţanja 

DOSEŢKI 

SPOSOBNOSTI SPRETNOSTI INFORMATIVNA ZNANAJA 

ritmični in melodični posluh tehnika izvajanja pojmi, elementarna pismenost 

GLASBENE METODE POUČEVANJA 

Slika 1: Didaktični elementi glasbene vzgoje v celostnem vzgojno-izobraţevalnem procesu 
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2.4 Vsebine glasbene vzgoje 

 

 

 

 

         

          

Načrtovanje učne vsebine mora temeljiti na druţbenih, znanstvenih in psihopedagoških 

teoretičnih predpostavkah. Druţbene zadolţujejo načrtovanje, ki mora upoštevati temeljne 

vzgojno-izobraţevalne potrebe, interese in razvojne usmeritve skupnosti. Znanstvene 

obsegajo znanstvena spoznanja o vzgoji in izobraţevanju, učnih moţnostih človeka, bistvu 

učenja in didaktičnega vodenja. Pomembno je, da načrtovanje vključuje psihopedagoške 

zakonitosti in posebnosti učenja ter razvoja mladih ljudi. Pri tem je ključnega pomena 

upoštevanje celovitega in čim bolj harmoničnega osebnostnega razvoja. Te predpostavke 

so konkretizirane v dveh temeljnih šolskih strokovnih dokumentih, v predmetniku in 

učnem načrtu. 

V preteklosti so bili v veljavi integralni programi, v katerih učna vsebina še ni bila 

razčlenjena na posamezne učne predmete. Z razvojem so nastala številna znanstvena 

področja, ki so se členila in diferencirala. Tako se je oblikoval učni predmetnik, ki skupaj z 

učnim načrtom določa vsebinski koncept šolskega sistema.  

Sodobni učni načrt je procesno ciljno naravnan. Pri razvrščanju učnih vsebin se upoštevajo 

načela linearnega, koncentričnega in spiralnega razvrščanja. Linearni način pomeni, da se 

določena vsebina obravnava v enem razredu, kasneje ne več. Koncentrična oblika se 

pojavi, ko se določena vsebina obravnava po različnih teţavnostnih nivojih. Glede na to, da 

imata obe obliki, tako linearna kot koncentrična, določene pomanjkljivosti, je najbolj 

priporočljiva spiralna razvrstitev, ki jo imenujemo tudi kombinirana, genetična ali 

progresivna. Pri tej obliki se vsebine obravnavajo skozi celoten vzgojno-izobraţevalni 

cikel. Pomembne so predhodne izkušnje, ki pa so le osnova za nadaljnje delo, za 

zahtevnejše učne vsebine.  

Strokovnjaki so izpostavili osnovne dimenzije obravnave učnih vsebin, ki naj bi jih 

upoštevali pri vključevanju v učni načrt.  

Značilnosti učnih vsebin (Becker, 1984, po Blaţič idr., 2003: 255): 
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 »so pomembne in aktualne za zdajšnje in bodoče ţivljenjske in poklicne situacije, 

 so za učence posebej zanimive, 

 so zgodovinsko in kulturno vredne, 

 so del obseţnejše učne vsebine, 

 so reprezentativne, 

 imajo visoko vzgojno-izobraţevalno vrednost, 

 so vredne ohranitve s prenosom iz generacije v generacijo, 

 pospešujejo samostojnost, 

 omogočajo razvijanje ustvarjalnosti, 

 pospešujejo zahtevnejše kognitivne strukture, 

 pospešujejo kritiške sposobnosti, 

 omogočajo svobodni prostor za individualno ravnanje, 

 posredujejo socialne, doţivljajske, stvarne in delovne izkušnje ter učne tehnike.« 

Vsekakor je pomembno upoštevati razvoj celovite osebnost, kar bomo dosegli, če bomo v 

ospredje postavili: kakovost pred količino, razumevanje pred receptivnim zapomnjenjem, 

sposobnosti, uporabno znanje in vrednote pred kviskalnim védenjem (Blaţič idr., 2003: 

255). 

Glasbene vsebine načrtujemo glede na glasbene cilje, ki določajo namen vzgojno-

izobraţevalnega procesa. Vključujejo pesemsko gradivo, zvočne primere in druge ritmične 

ter melodične vsebine, ki so podlaga inštrumentalni igri, ustvarjanju, poslušanju in 

posebnim oblikam poučevanja. Pri tem moramo upoštevati raven glasbenega in splošnega 

razvoja otrok ter merila umetniške vrednosti gradiva. V izbor glasbenih vsebin 

enakovredno vključujemo ljudsko in umetno glasbo domačih in tujih avtorjev. Na ta način 

omogočamo otroku odprtost za različne načine glasbenega ustvarjanja, prav tako pa širimo 
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in poglabljamo otrokovo glasbeno zaznavo, doţivljanje in izraţanje (Sicherl - Kafol, 

2001). 

2.5 Medpredmetne povezave 

 

Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop oz. učna strategija, s katero dosegamo 

določene vzgojno-izobraţevalne cilje. Učitelj poskuša določeno vsebino podati čim bolj 

celostno, zato izhaja iz povezovanja učnih vsebin oz. ciljev več predmetov. Pri tem je treba 

ustrezno izbrati cilje in vsebine, uporabijo pa se lahko različne metode in oblike dela. 

Pomembna sta natančno načrtovanje in dobra vsebinska in organizacijska izpeljava. 

Celotna zasnova naj temelji na sodobnih konstruktivističnih idejah pouka (Krnel idr., 

2008).  

Medpredmetne povezave morajo biti prilagojene razvojni stopnji otrok in njihovemu 

predhodnemu znanju. Vse to vpliva na motivacijo za učenje, prav tako pa se poglabljata 

razumevanje in uporaba znanja.  

Ob medpredmetnem povezovanju uresničujemo cilje različnih predmetov. Pouk se pribliţa 

ciljem holističnega učenja in poučevanja, ki bolje odraţa realni, interaktivni svet in 

njegovo kompleksnost, odpravlja meje med posameznimi disciplinami in podpira načelo, 

da je vse znanje povezano. Vse to pa je hkrati priprava na vseţivljenjsko učenje (Sicherl - 

Kafol, 2007).  

Medpredmetno povezovanje temelji na idejah konstruktivizma Piageta, Deweya, Brunerja 

in drugih (Krnel idr., 2008), ki so učenje z razumevanjem ali smiselno učenje povezovali z 

razumevanjem pojmov in povezovanjem v celoto, v strukturo znanja, kar izključuje učenje 

na pamet in ločevanje posameznih disciplin. Pri takem učenju se posnemajo resnične 

ţivljenjske situacije, ki so učencem zgled in motiv za učenje. Podpirajo ga tudi raziskave o 

delovanju moţganov in obdelavi informacij. Novo znanje se oblikuje po vzorcu prejšnjih 

izkušenj in pomenu, ki izhaja iz njih. Tako je učenje s povezovanjem uspešnejše, saj izhaja 

iz otrokovih izkušenj in poteka v znanih in razumljivih okoliščinah. Učni rezultati so 

boljši, prav tako pa so učenci pri delu sposobni povezovati med seboj različna področja, 

uporabljajo različne strategije dela in razvijajo različne učne spretnosti. 
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Pri vsem tem poteka tudi metaučenje, ki je usmerjeno na proces in na povezovanje 

področij med seboj. Otroci se učijo povezovanja, prepoznavajo relacije, iščejo smiselne 

povezave in oblikujejo trdnejše relacije med pojmi. Oblikujejo se smiselne celote, ki 

učence motivirajo za drugačno zaznavanje in ustvarjalno povezovanje vsebin in 

oblikovanje drugačnih miselnih modelov, sistemov in struktur. 

Poleg tega, da otroci razvijajo konceptualno povezovanje (sorodni pojmi pri različnih 

predmetih), razvijajo tudi generične veščine, ki so neodvisne od vsebine in so prenosljive 

in uporabne v različnih situacijah. Te so: kritično mišljenje, reševanje problemov, obdelava 

podatkov, oblikovanje projektnih nalog, aktivno učenje, branje, pisanje, poslušanje, 

govorjenje, …(Krnel idr., 2008). 

Kako je z medpredmetnostjo pri glasbeni vzgoji? 

Glede na navedene prednosti povezovanja vsebin pri glasbeni vzgoji so v učnem načrtu 

navedene naslednje povezave: 

 vokalne vsebine odkrivajo jezikovno podobo slovenskih ljudskih pesmi in pesmi 

slovenskih pesnikov (slovenščina); 

 program zajema tuje pesmi, kar spodbuja povezavo s tujimi jeziki; 

 posamezne glasbene vsebine so povezane z naravo, druţbenimi okolji, običaji, 

različnimi izseki iz ţivljenja (zgodovina, zemljepis, druţba); 

 glasbene vsebine in dejavnosti spodbujajo likovno, besedno in gibalno-plesno 

kreativnost (likovna vzgoja, slovenščina, tuji jeziki, športna vzgoja); 

 petje z izvajalsko tehniko in estetskim oblikovanjem je pozitivna govorna spodbuda 

(slovenščina, tuji jeziki); 

 pozorna glasbena zaznava vpliva na kakovost splošnega poslušanja (vsi predmeti); 

 glasbeni pouk ozavešča za zdravo zvočno okolje (zdravstvena vzgoja, okoljska 

vzgoja) (Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001: 32). 
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3. Sodobna tehnologija in poučevanje glasbe 

 

Pri uresničevanju sodobnih učnih pristopov je pomembna učna tehnologija, s katero lahko 

dosegamo boljše učne rezultate, učni proces pa je dinamičen in za učence zanimivejši. V 

zadnjem času srečujemo IKT. Ta nam omogoča, da lahko posredujemo veliko informacij, 

ki jih sproti obdelujemo, prirejamo, urejujemo itn. Tovrstni mediji omogočajo procese 

izobraţevanja, vendar moramo biti pri njihovi uporabi kritični in previdni. Glavne 

značilnosti multimedijske tehnologije so, da je osnovana na računalniški tehnologiji, je 

integrativna, interaktivna in komunikativna. Pomembna značilnost je tudi njena 

multifunkcionalnost (Blaţič idr., 2003: 316). Ob tem je najpomembnejše, da se 

pripomočki/tehnologije dopolnjujejo in tako omogočajo slehernemu učencu uspešno 

učenje (Mason, 1994). 

Uvajanje in vključevanje sta odvisna predvsem od učitelja, nalog in ciljev (Blaţič idr., 

2003; Sutherland idr., 2004). 

V okviru International Society for Technology in Education (ISTE NETS) so oblikovali 

nacionalne standarde za uporabo tehnologije v vzgoji in izobraţevanju. Pomembno mesto 

ima vloga učitelja in njegovo znanje, povezano s sodobno tehnologijo (ISTE NETS, 2006). 

Na drugi strani je poudarek na računalniški pismenosti, ki omogoča rabo različne 

programske opreme in računalnika nasploh (McDowall, 2003; Gerlič, 2006). 

Uvajanje IKT v pouk omogoča večjo učno uspešnost učencev, razvija višje oblike 

mišljenja in učenje z reševanjem problemov, spodbuja motivacijo pri učencih in jim je 

pomoč pri oblikovanju delovnih navad (Roblyer, 2006). Spreminja se tudi vloga učitelja. 

Pouk je problemsko zasnovan in vključuje aktivno vlogo učencev pri delu. S tem ohranja 

notranjo motivacijo za delo in razvija kritično mišljenje (Rudolph idr., 2005; McDowall, 

2003; Lango, 2007b, Borota, 2007).  

Pri poučevanju lahko uporabljamo različno programsko opremo. Tutor ali programirana 

sekvenca se pojavlja v povezavi s teoretičnimi izhodišči behavioristov. Programiranje, 

vizualizacija, simulacija, konceptualni načrti, računalniške igrice slonijo na osnovi 

kognitivnega pristopa. Situacijsko pragmatični pristop pa poudarjajo sodelovalno učenje, 
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elektronske konference, uporabo interneta, podatkovnih baz (Wegerif, 2002; Roblyer, 

2006).  

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo je izpostavljena tudi smiselna uporaba sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ameriški nacionalni standardi glasbenih znanj 

vključujejo IKT na področju petja, igranja na inštrumente, improvizacije, komponiranja in 

aranţiranja, branja in zapisovanja melodij, poslušanja v povezavi z analizo in 

doţivljanjem, vrednotenja in izvajanja glasbe, razumevanja odnosa med glasbo, kulturo in 

zgodovino (Music Educators National Conference, 2006). 

IKT lahko vključujemo na področje glasbene vzgoje v skladu s cilji, ki so opredeljeni v 

učnem načrtu (Predmetna kurikularna komisija za glasbeno vzgojo, 2001). Glasbena 

tehnologija pomaga posamezniku oblikovati, artikulirati in kakovostneje razumevati zvok. 

Pomeni veliko več kot le uporabo ustrezne strojne in programske opreme, različnih 

notacijskih programov, multimedijskih predstavitev glasbene zgodovine. Prav razvoj na 

področju programske in strojne opreme je omogočil kvalitetnejše poučevanje in učenje 

(Webster, 2007).  

Tehnologija ni le učinkovit pripomoček za poučevanje, pripomoček je tudi v vlogi 

transformacije, saj omogoča razvoj posameznih glasbenih dejavnosti komponiranja, 

poslušanja in izvajanja. Uporabna je za učenje in utrjevanje znanj, pri razvijanju 

ritmičnega, melodičnega in harmonskega posluha kot tudi pri ustvarjanju. Omogoča dostop 

do glasbenih primerov, daje moţnost pri oblikovanju posnetkov za potrebe plesnih 

koreografij, snemanje in predvajanje lastnih posnetkov. Prednost IKT je tudi v 

samostojnem domačem delu, kjer lahko učenci utrjujejo različna glasbena znanja (Valant, 

2009). Pri tem je pomembno, da se v teh različnih vlogah izraţajo tudi mlajši učenci 

(Beckstead, 2001). Učenci jo doţivljajo kot pripomoček za razumevanje glasbene teorije, 

prav tako pa razvijajo svoje slušne spretnosti (Buehrer, 2000). Razvija tudi kritično 

poslušanje in skupinsko dinamiko, komunikacijske spretnosti, sodelovanje (Greher, 2004; 

Lango, 2006, 2007a; Borota, 2007). Vključevanje IKT pozitivno vpliva na improvizacijo 

in ustvarjalnost učencev (Addessi in Pachet, 2005, Borota, 2007, Valant, 2009). Sodobne 

oblike dela vključujejo tudi pomoč pri oblikovanju določenih glasbenih izdelkov, tutorstvo 

(Resse, 2001; Bush, 2001). Po mnenju raziskovalcev ima uvajanje IKT vpliv tudi na 
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kognitivno področje, na uspešnost, zadovoljstvo in motivacijo (Leggete, 2002; Gleen, 

Fitzgerald, 2002). 

IKT je mogoče vključevati v različnih etapah učnega procesa. Uporabljamo jo lahko pred 

ostalimi glasbenimi aktivnostmi, pri spoznavanju novih glasbenih vsebin, kot spremljajočo 

dejavnost, kjer je delo diferencirano in individualizirano, ali pa po glasbenih dejavnostih, 

ki podpirajo osvojeno znanje učencev (Fuertes, 2003).  

Webster (2002) deli glasbeno programsko opremo na: programe za vajo in ponavljanje, 

programe za fleksibilno urjenje, programe kot navodila, igre, programe za raziskovanje in 

programe za ustvarjanje glasbe.  

Tudi na področju glasbene vzgoje ponuja IKT nazornost, multimedialnost in interaktivnost. 

Vse omenjeno predstavlja kvalitetno učilo in učni pripomoček, ki ga lahko uporabimo pri 

različnih glasbenih dejavnostih – od poslušanja, izvajanja, do glasbenega opismenjevanja 

in ustvarjanja; v okviru študija glasbe pa tudi pri solfeggiu in komponiranju glasbe 

(Pančur, 1997).  
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 3.1 Stališča učiteljev do uvajanja informacijsko komunikacijske tehnologije v 

pouk glasbene vzgoje 

 

»Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, 

oseb, dogodkov in pojavov.« (Marentič Poţarnik, 2000: 108) Temeljna značilnost stališč je 

tudi njihova večdimenzionalnost in kompleksnost (Uhan, 2008). 

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

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

tudi navade, zgledi in pritiski okolice ter moţnosti, ki jih imamo. 

Stališča se razlikujejo po smeri, moči in trajanju. Smer pomeni, da se z nečim strinjamo 

(smo za) ali pa odklanjamo (smo proti), lahko pa nam je vseeno (smo nevtralni). Moč 

predstavlja našo odločenost. Za nekaterimi stališči odločno stojimo, se zanje zavzemamo, 

prepričujemo tudi druge, druga stališča pa so bolj mlačna. Z vidika trajanja nas nekatera 

stališča spremljajo vse ţivljenje, druga se pojavljajo na novo ali pa nas okoliščine 

pripeljejo do tega, da spremenimo nekdanja stališča in sprejmemo nova. 

Vsako stališče ima spoznavno (kognitivno), čustveno (konativno) in vedenjsko (akcijsko) 

sestavino, pripravljenost za ustrezno ravnanje. 

Določena negativna stališča so predsodki, ki so med ljudmi globoko zakoreninjeni, 

čustveno obarvani. Stališča so odporna proti spreminjanju. Običajno nastajajo v 

dolgoletnih stikih z določenimi informacijami, zgledi in še zlasti s čustveno obarvanimi 

izkušnjami (Marentič Poţarnik, 2000).  

Sodobna tehnologija prinaša s seboj spremembe, ki pa niso vedno dobro sprejete. Prvi, ki 

so soočeni s spremembami, so učitelji. Številne raziskave (McDowall, 2003; Webster, 

2006; Breeze, 2009) so pokazale, da sta prav interes in motivacija učitelja za uvajanje IKT 

v pouk predpogoj, da bodo spremembo pozitivno sprejeli tudi učenci.  

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
71 

 

Kaj kaţejo dosedanje raziskave vključevanja informacijsko-komunikacijske 

tehnologije v pouk glasbene vzgoje? 

Ob kvalitativnih raziskavah lahko spoznavamo prednosti vključevanja IKT v različna 

področja glasbene vzgoje. Vključena je kot pripomoček pri glasbenih dejavnostih (Hodges, 

2003). Ob uvajanju nove tehnologije v pouk glasbene vzgoje ima pomembno mesto 

aktivna vloga učencev. Učenci spoznavajo kompleksnost glasbenih procesov, pri tem pa 

uporabljajo različne zvočne in vizualne pripomočke (McDowall, 2003). Sodobne učne 

oblike poudarjajo delo učencev v skupini in njihovo medsebojno sodelovanje. Sodelovanje 

v skupini spodbuja tudi odgovornost učencev za končni izdelek. Sodelovalno učenje 

poteka ob multimedijski podpori tehnologije (Gall, Brezze, 2005; Savage, 2007; Lango, 

2006, 2007a, 2007b).  

IKT igra pomembno vlogo tudi pri razvijanju glasbene ustvarjalnosti učencev – pri 

integraciji notnega zapisa in zvoka, eksperimentiranju z zvočno barvo v virtualnih 

glasbenih zasedbah, zvočni kontroli sprememb, ki so nastale zaradi transponiranja, 

menjavanja tempa, modulacije (Rudoplh idr., 2004). Učenci dosegajo višje cilje na 

kognitivnem in konativnem področju, oblikujejo lastno strategijo dela, so konstruktivisti 

lastnega znanja (Higgins, 1992; Keast, 2004; Buehrer, 2000; Brodnik, Borota, 2006). Učno 

uspešnost dosegajo tudi učenci, ki imajo manj glasbenega znanja (Roberts, 2000). Pri tem 

je pomembna interakcija med ustvarjalnostjo in tehnologijo ter oblikovanje fleksibilnega 

učnega okolja.  

Pomembno raziskavo je v slovenskem prostoru opravila Bogdana Borota. V evalvacijski 

študiji primera je preučevala vplive in uporabo izdelanega računalniškega okolja, Glasbeni 

čas v igri in slikovnem zapisu, na posamezne dejavnike pouka (učenca, učitelja, učne cilje 

in vsebine ter učno tehnologijo) ter oblikovanje virtualne skupnosti in izvajanje 

sodelovalnega učenja. 

Učenje temelji na konstruktivistični paradigmi, podprto je z multimedijskim gradivom, ki 

omogoča sinhronizacijo vidnih in slušnih spodbud zaznavanja glasbnega utripa in ritma. 

Posebna pozornost je namenjena slikovnemu zapisu, ki spdbuja intuitivno glasbeno in 

relacijsko mišljenje ter izraţanje glasbenih zamisli in utrjevanje glasbenih predstav. 

Rezultati raziskave nakazujejo skladen in celosten glasbeni razvoj, napredek na področju 

informativnih znanj in glasbeno-analitičnih sposobnosti, na področju razumevanja in 
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uporabe slikovnega zapisa (ritem, pavze), na področju analitične zaznave lastnosti 

zvoka/tona in tehnike igranja na inštrumente. Vpliv računalniškega okolja se odraţa tudi v 

procesih konkretizacije pojmovnih znanj. Sistematično, kontinuirano učenje v izdelanem 

računalniškem okolju poglablja računalniško pismenost (Borota, 2007). 
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 4. Sodobni didaktični pristopi pri poučevanju in učenju 

 

Dinamika ţivljenja in dela narekuje šoli intenziviranje tempa učnega procesa, iskanje 

novih in boljših poti za doseganje učnih ciljev. Tak učni proces zahteva sodobne oblike in 

metode dela, sodobne učne pripomočke in tehnologijo.  

Na področju glasbene vzgoje danes srečujemo različne oblike dela, ki se povezujejo s 

sodobno zasnovanim poukom. Vsekakor je na tem področju potrebna ustrezna oprema, ki 

tako delo omogoča. Spreminja se tudi poučevanje. Učenci so pri svojem delu samostojni, 

aktivni, sami so kreatorji svojega znanja. Med seboj sodelujejo in si pomagajo. Vse to pa 

vodi v drugačno delo. Spremeni se vloga učitelja, ki vse bolj postaja koordinator oziroma 

povezovalec dela, učenci pa so moderatorji in aktiven člen pri učenju (Borota, 2007; 

Lango, 2007b).  

Učno uspešni so tudi tisti učenci, ki imajo manj znanja s področja glasbe, saj jim programi 

omogočajo aktivno delo in jih vodijo skozi proces učenja (Roberts, 2000; Lango, 2007 b). 

Ob uspehih zaupajo v svoje zmoţnosti, krepi se motivacija, samostojno učenje (Borota, 

200). 

Samo spoznavanje tega področja daje celovito sliko uvajanja IKT v sodobno pedagoško 

delo. Vprašanje uporabe tehnologije pri podajanju glasbenih vsebin je prepuščeno 

iznajdljivosti posameznika in zmoţnostim šole, v kateri dela.  

V tujini je ţe nekaj časa omogočeno podajanje teorije glasbe preko spleta z uporabo 

računalniške programske opreme The Virtual Conservatory (An Online Community for 

Music Learning). Ta virtualna učilnica ponuja multimedijske učbenike za poučevanje 

teorije glasbe in solfeggia. Pomembna je tudi programska oprema Sibelius, ki se usmerja 

na naslednja področja: Glasbila, Osnove kompozicije, Glasba v osnovni šoli, Osnove 

teorije glasbe, Solfeggio, Naprednejša teorija glasbe, Notografija, Teorija glasbe za otroke, 

Teorija glasbe za mladino.  

Pri poučevanju glasbene vzgoje so pomembni urejevalniki zvoka. Najpogosteje 

uporabljena sta dva urejevalca zvoka, in sicer Audacity in WavePad. Oba programa sta 
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brezplačna. Omogočata podrobno obravnavo parametrov zvoka in različnih zvočnih 

kombinacij ter urejanje in snemanje zvoka.  

Na trţišču pa najdemo tudi pisano paleto programske opreme za urejanje notnega zapisa. 

Med najboljšimi so prav gotovo programi Finale, Sibelius, pa tudi QuickScore, Capella, 

Encore. 

Notatorski programi so namenjeni notnim zapisom. Omogočajo zapisovanje, urejanje 

notnega zapisa, zvočno predvajanje zapisanega, dodajanje teksta (zborovske partiture), 

dodajanje agogičnih oznak. Izbiramo lahko med vnaprej pripravljenimi partiturami. Poleg 

oblikovanja partitur so notatorski programi uporabni za pisanje testov znanj, za pripravo 

učnih listov, seveda pa tudi pri ustvarjanju.  

Notatorski program Finale uporablja jezik, ki je napisan v programski nadgradnji 

Windowsa, zato je program manj prilagodljiv. Enostavnejša oblika tega programa je Finale 

Allegro, ki je namenjen študentom. Finale omogoča tudi brezplačni notatorski program 

Finale Note Pad, ki ga bom v nadaljevanju podrobneje predstavil.  

Program Sibelius je napisan v preprostem računalniškem jeziku assembler, zato je za 

uporabo dokaj enostaven. Sibelius ponuja poseben izobraţevalni program, ki vsebuje 1000 

delovnih listov in idej za pomoč učiteljem pri delu. Program Sibelius Student je namenjen 

domačemu delu in se dopolnjuje z izobraţevalnim programom. Sibelius ponuja didaktične 

vaje za učenje in utrjevanje glasbenih znanj. Najmlajšim je namenjen program Sibelius 

Grovy, ki obsega vaje za raziskovanje in utrjevanje. Sibelius Starclass vsebuje vaje za 

višino, dinamiko, ritem, tempo in glasbene oblike. Sibelius Notes je namenjen osnovam 

glasbene teorije. Sibelius Instrument ponuja interaktivno enciklopedijo instrumentov. 

Sibelius Musition je primeren za predmet nauk o glasbi. Sibelius Auralia pa je namenjen 

solfeggiu (Valant, 2009: 59 60).  

Dober notacijski program sicer pomaga, ne ponuja pa metodičnih rešitev. Te so pod 

vplivom zastavljenih ciljev in učitelja. Notacijski program je orodje, ki s svojimi 

zmogljivostmi omogoča uresničevanje določenih ciljev glasbenega poučevanja.  

Pri računalniško podprtem poučevanju glasbe je potrebno upoštevati mero, do katere je 

smiselno iskati računalniško pomoč za poučevanje glasbe, ter namen, ki ga s tem ţelimo 
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doseči. Koristna smernica se kaţe v stalnem preverjanju znanja in moţnosti dostopa do 

podatkov o glasbi. Negativna plat pa se kaţe v povečani moţnosti relativiziranja pomena 

podatkov.  

»Pot, po kateri hodimo, je treba ločiti od namena, zaradi katerega smo na njej. 

Računalniško podprto poučevanje glasbe nam pri tem ne pomaga nič bolj, pa tudi nič manj 

ne, kot vrsta tehnoloških novitet, ki so se postopno uveljavile in nadgradile "staromodni" 

pouk. Seveda pa je tu odgovornost učitelja toliko večja«. (Stefanija, 2006, str. 47) 

Glasbena tehnologija igra pomembno vlogo v glasbenem učenju in poučevanju, saj 

pripravlja učence na aktivno sprejemanje glasbe in vrednotenje le-te.  

Učenci lahko hitro slišijo zapisano melodijo, njihovo delo lahko poteka po korakih oz. 

fazah. Ob poslušanju svojih izdelkov zaznavajo dinamiko, tempo izvajanja in ostale 

komponente glasbenega jezika (Dolloff, 2005: 288 289). 
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 4.1 E-učenje 

 

Zaradi sprememb na področju ţivljenja so se zelo razvile tudi različne oblike učenja in 

poučevanja. Če se ţelimo aktivno vključevati v ţivljenje in druţbo, moramo svoje znanje 

redno dopolnjevati, ga dograjevati in izpopolnjevati. Pri tem ima pomembno vlogo tudi e-

učenje, ki ponuja širok spekter moţnosti za izboljšanje znanja. To učenje se usmerja tako 

na učence, ki šele vstopajo v svet učenja, kot tudi na vse tiste, ki ţelijo v kontekstu 

vseţivljenjskega učenja svoje znanje izboljšati in dopolniti oz. ohranjati stalni stik z 

novostmi na svojem strokovnem področju (Andrade idr., 2008). 

Kaj je e-učenje? American Society for Training & Developmnet (Mason, Rennie, 2006) 

meni, da je to oblika učenja, ki zajema uporabnost in procese. Procesi so usmerjeni v 

učenje, povezano z internetom, računalnikom, virtualno učilnico in digitalnim 

sodelovanjem. Taka oblika dela omogoča oblikovanje, sodelovanje, izmenjavo znanj 

kadarkoli in kjerkoli (Mason, Rennie, 2006). Prav tako sta značilnosti e-učenja neodvisnost 

od kraja, kjer poteka, in fleksibilnost dela. Na ta način se lahko povečajo dejavnosti v 

okviru samega učenja (Andrade idr., 2008). 

Hannafin s soavtorji (1999) izpostavlja pomen konteksta, uporabo različnih virov 

(informacijski, pisani viri, človek), tutorstvo, povratno informacijo, potrebne pripomočke. 

Horton (2000) vidi e-učenje kot prenos izkušnj, izvedbo določenih dejavnosti in oblik 

sodelovanja. Učinkovitost učenja se povezuje z evidentiranjem napredka učenca, notranjo 

motivacijo in povratno informacijo. Jonassen (1999) meni, da omogoča e-učenje 

konstruktivistično učno okolje, pri katerem so pomembni učni pripomočki, sodelovanje in 

dialog, medsebojna podpora in povezanost. Rosenberg (2000) opredeljuje e-učenje kot 

povezanost med določenimi navodili, ki določajo učne procese, in znanjem, ki ga učenci 

potrebujejo za to, da svoje delo izboljšajo. Pri tem so zelo pomembni eksplicitni cilji, 

primernost dela ter uporabnost znanja (learning by doing). Odločilno mesto ima tudi 

povratna informacija, ki omogoča nadgradnjo dela in vpliva na učinkovitost učnih 

procesov (Andrade idr., 2008). 

Porast e-učenja je viden v različnih predelih sveta. Raziskava, ki sta jo leta 2004 opravila 

Allen in Seaman v ZDA, kaţe pogostost "online" dejavnosti, tudi učenja. O'Neil, Singh in 
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O'Donoghue (2004) izpostavljajo porast e-učenja na področju visokega šolstva. Navedbe 

razkrivajo pomen vseţivljenjskega učenja, ki izpostavlja potrebo po nadgradnji znanja in 

spretnosti, potrebo po učenju novih veščin, potrebo po ohranjanju določenih vrednot, 

povezanih z informacijskim razvojem na internetu (Mason, Rennie, 2006). Pomemben 

razlog vse pogostejše uporabe tovrstnega učenja je tudi učinkovitost učnih procesov, s tem 

pa se razvijajo tudi multimedijski izobraţevalni programi. Vse to seveda vpliva na 

izboljšanje metod in tehnik poučevanja (Bagnasco idr., 2000).  

Vključevanje tehnologije je povezano s psihološkimi in pedagoškimi spoznanji, zlasti s 

teoretičnimi osnovami behavioristov in konstruktivistov. Pri behaviorizmu se določeno 

vedenje povezuje z draţljaji iz okolja, konstruktivisti pa opredeljujejo znanje v povezavi s 

procesi in različnimi učnimi stili (Andrade idr., 2008).  

Ideje konstruktivistov so zelo blizu e-učenju. Učenci ob takem učenju samostojno 

pridobivajo znanje, uporabljajo različne oblike in metode dela ter lastne strategije. Vse te 

oblike prispevajo k oblikovanju lastnega znanja (Mason, Rennie, 2006).  

Sodobne oblike dela vplivajo na motivacijo, učinkovitost dela, pa tudi na metakognitivne 

procese učenja. Spremenjen način dela vodi v spremenjeno komunikacijo med 

posameznimi členi izobraţevanja (Naidu, 2003). Učenci gradijo svoje znanje na izkušnjah, 

ob sodelovalnem učenju, ter sooblikujejo ocene svojega dela. Ocenjevanje je povezano z 

različnimi sodobnimi oblikami dela, projekti, diskusijami, portfolii (Rovai, 2004). Na ta 

način se proces učenja individualizira, individualizirano je tudi ocenjevanje, ki poudarja 

posameznikovo vključenost (Shelton, Saltsman, 2004). 

Učenci sodelujejo med seboj, se dopolnjujejo in so pri delu aktivni. To delo jih motivira in 

spodbuja. Oblikujejo lastno pot do znanja, samostojnost in zaupanje v lastne sposobnosti. 

Učitelj pa usmerja proces učenja, saj deluje kot tutor ali mediator (Mason, Rennie, 2006).  
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 4.1.1 Moodle 

 

Ena od oblik, ki jo srečujemo tudi v našem prostoru, je Moodle ali spletna učilnica. Leta 

2006 so na domeni www.moodle.si odprli spletišče slovenske skupnosti Moodle, v katero 

je vključenih veliko uporabnikov iz vse Slovenije. Moodle se uporablja na različnih ravneh 

izobraţevanja, od osnovne šole do fakultete. Omogoča projektno in sodelovalno delo. 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) je sistem za 

upravljanje učečih se (LMS). To je dejavnost, ki se je z veseljem lotevamo, saj ob tem 

uţivamo in ustvarjamo. 

 

Za uporabo Moodla, ki deluje po sistemu odjemalec/streţnik, potrebujemo samo 

računalnik z dostopom do interneta in spletni brskalnik (Mozilla Firefox, Internet 

Explorer). Do Moodla lahko dostopamo kjerkoli in kadarkoli. Uporabniški vmesnik je 

preveden v 75 različnih jezikov, kar še dodatno pomaga k širitvi uporabe tega spletnega 

učnega okolja (Sulčič, 2007).  

 

Moodle nudi kvalitetne pripomočke, s katerimi oblikujemo in dopolnjujemo učenje. 

Omogoča dostop učencem, izvajanje določenih aktivnosti ter sodelovanje na različnih 

ravneh (dostop do virov, sodelovanje, dejavnosti). S tem vpliva na oblikovanje 

sodelovalnega učnega okolja, v katerega se vključijo vsi tisti, ki jih delo v tej učilnici 

zanima. Moodle omogoča aktivno delo, sodelovanje udeleţencev v različnih kvizih, 

vrednotenje dela (http://moodle.org/about/). 
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 4.1.2 Spletna učilnica za Finale Note Pad 

 

 

Sodobne oblike učenja in poučevanja potekajo izven šol in učilnic. Pojavljajo se nove, e-

oblike dela, ki poudarjajo sodelovalno učenje in virtualne skupnosti.  

 

Tudi za področje glasbene vzgoje je oblikovana posebna spletna učilnica na straneh 

Zavoda za šolstvo in šport RS. V okviru predmeta glasbena vzgoja je tudi povezava z e-

glasbo. Pod tem naslovom se nahajajo: 

 e- seminarji, 

 e-gradiva, e-strani, 

 svetovanje na šolah. 

Oblikovana je tudi spletna učilnica za program Finale Note Pad, in sicer na naslovu: 

http://skupnost.sio.si/login/index.php. V njej je predstavljen program Finale Note Pad, v 

nastajanju pa je tudi e-portfolio za ta program. Poleg običajnega portfolia, ki ga bodo lahko 

učenci samostojno pisali, bo mogoče oblikovati tudi elektronski portfolio, ki ga bodo lahko 

redno dopolnjevali in mu dodajali nove predmete. 
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 4.2 Sodobni pouk in Finale Note Pad 

 

Program Finale Note Pad je notacijsko-sekvenčni in omogoča zapis notne slike z miško. 

Notni vnos sproti odigra, vneseno pa lahko kadarkoli poslušamo v celoti ali po delih. Notni 

izpis je zares profesionalen, saj uporablja iste notne pisave kot njegov "največji brat" 

Finale.  

Dobrodošlo je tudi, da so navodila za delo s programom na spletu na voljo v slovenskem 

jeziku (http://www2.arnes.si/~ljzlara/F_NotePad.htm). Glede na to, da je program 

brezplačen, ne kršimo Zakona o avtorskih pravicah in ga lahko popolnoma legalno 

namestimo na vseh računalnikih v učilnici. Finale Note Pad res ne ponuja popolnoma 

vsega, kar bi človek od notacijskega programa pričakoval, zna pa dovolj, da postane redni 

učni pripomoček pri urah glasbene vzgoje ob delu z računalnikom. 

Delo v tem programu upošteva osnovna izhodišča sodobno načrtovanega pouka. Pouk 

prehaja iz transmisije v transakcijo in transformacijo, učenje se širi na metakognitivno 

področje in procese pridobivanja znanja. Pojavlja se inovativno učenje (Poţarnik, 2000). V 

teh razvojnih procesih sodobna tehnologija podpira doseganje višjih taksonomskih ravni 

ciljev (uporabe, analize, sinteze, vrednotenja, evalvacije), omogoča načela vseţivljenjskega 

učenja, oblike individualnega, samostojnega in sodelovalnega učenja ter širi učno okolje 

izven šole (Brodnik, Borota, 2006).  

Sodelovalno učenje  

Učenci so pri svojem delu aktivni in delajo v manjših skupinah z namenom, da bi dosegli 

skupen cilj. Delo je organizirano tako, da vsak član doseţe maksimalen učinek, hkrati pa 

pomaga tudi drugim, da so pri delu uspešni. Osrednje mesto pri delu ima interakcija v 

skupini (Marentič Poţarnik, 2000, str. 240). Osnovna načela, ki jih je treba upoštevati pri 

sodelovalnem učenju, so: pozitivna povezanost, neposredna interakcija, odgovornost 

vsakega posameznika, skupine so heterogeno oblikovane, vodenje je porazdeljeno, 

pomembni so spoznavni, čustvenomotivacijski in socialni cilji. Učitelj prevzema vlogo 

opazovalca; analizira, kako potekajo procesi v skupinah, in daje učencem povratno 

http://www2.arnes.si/~ljzlara/F_NotePad.htm
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informacijo o tem, kako uspešni so pri reševanju nalog in sodelovanju v skupini. Učitelj 

usmerja pozornost učencev na proces dela (Peklaj, 2001).  

Učenci medsebojno sodelujejo tudi na daljavo. To pomeni, da lahko ustvarjajo notni zapis 

po e-pošti. Osnovni pogoj je, da imajo tudi doma naloţen računalniški program Finale 

Note Pad. Tako v obliki sodelovalnega učenja nastaja notni zapis, ki si ga učenci pošiljajo 

in dopolnjujejo. Na koncu je rezultat izdelana melodija, ki ji učenci dodajo ritmično 

spremljavo. 

Pred začetkom so vsi učenci ob soglasju staršev dobili dostop do elektronskega naslova na 

Arnesu ter CD s programom, ki so ga namestili na svoj računalnik. Tako so lahko 

sodelovali med seboj tudi na daljavo. 

Melodijo za pesem so učenke oblikovale skupaj. V nadaljevanju pa so si delo razdelile 

tako, da je vsaka izmed njih prispevala svojo ritmično spremljavo. Prva učenka je napisala 

prvo spremljavo, nato pa svoj izdelek poslala sošolki po e-pošti. Ta je dodala svojo 

ritmično spremljavo in poslala notni zapis naslednji sošolki. Ko je zadnja oblikovala svoj 

del, so končni izdelek poslale na ogled tudi učitelju. Ta je lahko opazoval potek dela, prav 

tako pa je predlagal določene popravke. V razredu so nastalemu notnemu zapisu prisluhnili 

ostali sošolci. Na koncu so svojo pesem učenci lahko spremljali z ritmičnimi instrumenti. 

Sodelovalno učenje: notni zapis 1., 2., 3. 
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Individualizacija in diferenciacija 

Diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev v okviru manjše učne skupine 

relativno enakih učnih zmoţnosti. Pri individualizaciji je potrebno upoštevati in zadovoljiti 

individualne učne in druge razlike, ne le skupine, pač pa tudi posameznika. Pri notranji 

obliki diferenciacije in individualizacije lahko variiramo učne cilje in vsebine, predvsem pa 

upoštevamo socialne učne oblike, metode in učno tehnologijo (Blaţič idr., 2003: 217). 

Delo z računalnikom ţe samo po sebi dovoljuje individualen pristop, tako da nihče izmed 

učencev ni izločen oz. osamljen. Smisel tega načina dela je tudi v aktivnem vključevanju 

vseh učencev v delo in njihovo aktivno sodelovanje, kajti razlike med njimi so samo 

časovne: nekdo bo svojo nalogo opravil prej, drugi kasneje. Omogočena je tudi 

diferenciacija, ki se kaţe v zahtevnosti nalog. Nekateri učenci bodo z računalnikom 

oblikovali preprosto melodijo in spremljavo, sposobnejši pa lahko oblikujejo melodijo v 

dvoglasju ter dodajo spremljavo za več ritmičnih glasbil. 

Individualizacija in diferenciacija: notni zapis 1 

 

Vloga motivacije 

Motivacija je osnovni pogoj uspešnega in kvalitetnega učenja. Po mnenju številnih 

strokovnjakov (Rotar Pance, 2006; Lehmann, Sloboda, Woody, 2007; Blaţič idr., 2003) 

ima notranja (intrizična) motivacija osrednje mesto pri učenju. Taka motivacija se ne 

ustavlja le na kognitivni ravni, ampak je multikavzalna. Upošteva tudi socialne, moralne, 

estetske, psihomotorične, čustvenodoţivljajske in druge okoliščine. Med njimi so 

pomembne učenčeve ugodne učne izkušnje, ki vodijo k okrepljeni vedoţeljnosti in 

aktivnosti (Blaţič idr., 2003). Poleg notranje motivacije poznamo tudi sekundarno 

ekstrizično motivacijo, ki pa je usmerjena na storilnost, pojavlja pa se ob privlačnih učnih 

vsebinah, oblikah in metodah dela. Osrednje mesto ima nagrada, ugled, ţelja po uspešnem 

delu (Amabile, 1996; Hennessy, Amabile, 1998; Blaţič idr., 2003). Obe obliki motivacije 

se dopolnjujeta in med njima ni ostre meje (Lehmann, Sloboda, Woody, 2007). 
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Konstruktivizem  

Osnovno izhodišče konstruktivistov je, da znanja ne moreš drugemu "dati" ali ga od 

nekoga "sprejeti", ampak ga mora vsakdo oblikovati s svojo lastno aktivnostjo. Znanja ne 

sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo (konstruiramo) sami z lastno aktivnostjo. 

Učenje je aktiven proces odkrivanja in oblikovanja spoznanj (Marentič Poţarnik, 2000; 

Sicherl - Kafol, 2001; Roblyer, 2006).  

Učenje poteka, ko posameznik odkriva določene mehanizme za učenje, obenem pa tudi 

svoj unikatni način za osvajanje znanja. Pri tem je pomembno predznanje, izkušnje in 

sposobnosti (Roblyer, 2006). Posebno mesto zavzema lastna strategija učenja, ki vključuje 

moţnost izbire kraja, časa, tempa ter samostojnega uravnavanja in kontroliranja učenja 

(Brodnik, Borota, 2006). Delo je rezultat aktivnega osebnega izgrajevanja, konstrukcije. 

Vsak je motiviran nekoliko drugače, saj si različno razlaga vplive na svojo uspešnost ali 

neuspešnost. Učenje poteka v interakciji z drugimi, torej je učni doseţek pod vplivom 

medsebojnega sodelovanja (Marentič Poţarnik, 2000). Vloga poučevanja se preusmerja od 

»prenašanja pameti v učenčevo glavo« k »odkrivanju pameti v učenčevi glavi« (Sicherl - 

Kafol, 2001: 62). 

Glasba ob računalniku tudi za učence razredne stopnje ni pretrd zalogaj. Začeti je treba 

postopno. Utopično bi bilo misliti, da bodo učenci ţe prvi hip razumeli in osvojili načine 

izvajanja, zapisovanja not v sistem, poslušanja in spreminjanja melodije.  

Učiteljeva vloga  

Od učitelja je odvisna kvaliteta pouka. Osrednja učiteljeva naloga sta poučevanje in učenje. 

Ločimo štiri različne tipe učenja, ki se povezujejo z različnimi vlogami učitelja in učencev.  

Ko je učenje sprejemanje, shranjevanje in reprodukcija znanja, se učitelj pojavlja kot 

prenašalec znanja. Učenec je sprejemnik, "tabula rasa". Učna snov se kopiči, pojavlja se 

verbalizem.  

Pri učenju, ki temelji na pridobivanju, "treningu" različnih spretnosti (gibalnih, jezikovnih, 

spoznavnih), učitelj pomaga učencu pri razvijanju osnovnih, pa tudi "višjih" spretnosti. 

Učenec je aktiven iskalec znanja. Poudarek je na proceduralnem znanju.  
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Če je učenje aktivna konstrukcija pomena, je učitelj moderator učenčevega samostojnega 

učenja. Učenec ob učiteljevem usmerjanju konstruira svoje znanje, pri čemer izhaja iz 

lastnih izkušenj. Znanje ni neka objektivna danost, ampak je rezultat vsakokratne osebne 

izgradnje, konstrukcije pomena.  

Ko pa je učenje usmerjeno na oblikovanje celovite osebnostne rasti posameznika, je učitelj 

spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov, njegove celovite osebnostne rasti. Pri tem 

ima pomembno mesto načrtovanje in vključevanje različnih aktivnosti, ki razvijajo različne 

otrokove potenciale (Fox, 1983, po Marentič Poţarnik, 2000, str. 285 287).  

Sodobno naravnan učni proces vzpostavlja drugačne odnose med akterji tega procesa. 

Učitelj ne nastopa kot predavatelj učne snovi, ampak je v vlogi organizatorja učnega 

procesa. Osrednje mesto imajo učenci in njihova lastna aktivnost. Učitelj pomaga učencem 

pri njihovem samostojnem učenju, omogoča jim določene vire, pripomočke, jim pri delu 

svetuje in jih ustrezno motivira za samostojno kreiranje znanja (Blaţič idr., 2003, str. 92 ). 

Sodobno učenje, učenje za prihodnost, izpostavlja pomen samostojnega učenja, lastne 

aktivne (re)konstrukcije idej, (po)ustvarjanje lastnega znanja. Učenje ni le individualen, 

ampak tudi socialen proces. Pomemben je proces pridobivanja znanja, razvijanje učnih 

strategij, učenje učenja, presojanje strategij (metaučenje). Učenje ni le spoznaven, pač pa 

tudi čustveno obarvan proces, kjer imata svoje mesto interes in notranja motivacija. V 

procesu učenja je nujno postavljanje in preverjanje domnev, vključevanje domišljije, 

prepoznavanje različnih vrednot. Proces učenja je celosten, vključuje sistemsko in 

intuitivno mišljenje. Napake pri učenju so sestavni del učenja. Pridobljeno znanje ne sme 

biti "opredalčkano", ampak medpredmetno in povezano z ţivljenjskimi izkušnjami. Merilo 

uspešnega učenja se ne kaţe v količini, ampak v kakovosti pridobljenega znanja in njegovi 

uporabnosti. Pri učenju je pomembno samostojno načrtovanje, kontroliranje procesa učenja 

in vzdrţevanje motivacije (Marentič Poţarnik, 2000: 282 283). 

Tudi pri delu v računalniškem programu Finale Note Pad imajo osrednje mesto učenci in 

njihova lastna aktivnost. Gre za sodobno didaktično sredstvo, katerega prednosti se kaţejo 

v moţnosti diferenciacije in individualizacije, oblikovanju lastnih strategij učenja, 

problemskem in smiselnem učenju (Brodnik, Borota, 2006). 
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5. Portfolio pri glasbeni vzgoji 

5.1 Portfolio v teoriji in praksi 

 

Poučevanje v sodobni šoli prehaja od enoznačnega in nespremenljivega h kompleksnemu 

in dinamičnemu. To spodbuja drugačne oblike dela, ki poudarjajo pomen vseţivljenjskega 

učenja. Učitelj ni več v vlogi prenašalca znanja, ampak dejansko usmerja proces. 

Pomembna je nadgradnja znanja, upoštevanje predznanja učencev, iskanje osebne 

identitete in vrednote. 

Nova kultura poučevanja prinaša s seboj tudi nove instrumente za preverjanje in 

ocenjevanje znanja. Med njimi ima pomembno vlogo portfolio, ki procesno vrednoti delo 

učencev in spodbuja učitelja in učence k novemu razumevanju znanja in procesov učenja 

(Habjanič Gabršek, 2009).  

Portfolio ali listovnik je postal v izobraţevanju zelo uporaben način evidentiranja 

doseţkov učencev. Ob njem lahko uresničujemo številne cilje. Omogoča aktivno 

vključevanje učencev v proces učenja. Pomaga jim, da se učijo določenih spretnosti 

samorefleksije in samoevalvacije. Prav tako omogoča vrednotenje učenja na tistih 

področjih, kjer ni moţno tradicionalno ocenjevanje. Ob tem pa je omogočeno tudi 

kontinuirano sodelovanje s starši. 

Portfolio sestavljajo sistematično izbrani izdelki, ki kaţejo na napredek v delu, razvoju 

sposobnosti in spretnosti učenca na določenem področju. Vsekakor je to osnova za 

kontinuirano vrednotenje dela, ki pa obsega veliko več kot le običajno testiranje (Marentič 

Poţarnik, 2000: 275). 

Različne opredelitve kaţejo, da obstajajo razlike v sami uporabi. Portfolie ločimo glede na 

namen uporabe: delovni portfolii, protfolii za vrednotenje, ocenjevanje dela, predstavitveni 

portfolii (Danielson, Abrutyn, 1997). Poleg teh oblik poznamo še razvojne portfolie, 

porftolie za poučevanje in učenje, portfolie za poklicno usmerjanje, mnogostranske 

portfolie (Johnson idr., 2006). Osnovno izhodišče pri odločanju za portfolio so cilji, ki jih z 

uvajanjem ţelimo doseči, ter ciljna populacija. Nastajanje portfolia je povezano tudi s 

procesi (zbiranje, selekcija, refleksije in projekcija oz. predstavitve) in rezultatom.  
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Namen uvajanja portfoliev in njihova uporaba je izboljšanje učnega okolja oz. vrednotenja 

dela. Moč in vrednost sta tudi v navodilih, osebnostnem razvoju, vrednotenju in 

ocenjevanju ter raziskovanju. Ob tem pa je zelo pomembna stalna komunikacija s starši in 

širšim okoljem. Z uporabo portfolia postaja učenje prijaznejše do učencev, vodi se stalna 

evidenca dela, delo se redno vrednoti in evalvira. Učinkovitost se kaţe tudi v večji 

motivaciji učencev, saj so aktivni skozi celoten učni proces. Portfolii omogočajo selekcijo 

in refleksijo, prav tako pa tudi vrednotenje opravljenega dela in odgovornosti za učenje ter 

končne rezultate (Danielson, Abrutyn, 1997: 19). Med učitelji in učenci se vzpostavlja 

dinamična interakcija, posebni odnosi se vzpostavljajo tudi med vrstniki. Omogočena sta 

sodelovanje ter konstruktivna kritika (Johnson idr., 2006: 8).  

Portfolio predstavlja avtentični instrument za ocenjevanje, ima dokumentacijsko funkcijo 

ter s kvalitetno povratno informacijo o doseţenih ciljih pomembno vpliva na proces 

poučevanja. Učitelj ima več moţnosti za izbiro različnih oblik ocenjevanja, prav tako pa 

pridobiva natančnejše zapise o učnem napredku učencev (Juriševič, 2007: 12). Portfolio 

lahko vključuje dokumentirane izdelke o raziskovanju, lastne zapise in razmišljanja o 

glasbi, domače naloge, rezultate testov znanj (Habjanič Gabršek, 2009). 

Posebna oblika portfoliev so e-portfolii. Urejevalnika besedila Word in PowerPoint nam 

omogočata, da portfolio preoblikujemo v e-obliko. Ţe pri običajnih oblikah portfoliev ima 

osrednje mesto shranjevanje določenih izdelkov (video posnetki, slike, avdio kasete, CD, 

papir). Poleg besedila lahko digitaliziramo tudi vse ostale izdelke (posnetke, slike, 

fotografije). Ko pa imamo vse to v digitalni obliki, je pot do e-portfolia zelo enostavna. 

Portfolio ob uporabi tehnologije podpira osebnostni razvoj in vseţivljenjsko učenje. Druga 

značilnost je stalno, kontinuirano delo oz. izpopolnjevanje učiteljeve lastne prakse za 

pomoč učencem. Uporaba e-portfolia omogoča sodelovanje z vrstniki, s starši in tudi s 

širšo skupnostjo.  

Portfolio je lahko shranjen v računalniku, na trdem disku, lahko pa za shranjevanje 

uporabimo USB, CD, DVD. Elektronski portfolio ponuja veliko moţnosti in dejansko 

pomeni proces, saj ga lahko vedno znova dopolnjujemo, dodajamo nove izdelke. Tako je 

na neki način ţiv dokument, ki omogoča stalno spreminjanje in bogatenje (Johnson idr., 

2006; Roblyer, 2006: 45). 
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E-portfolii so povezani s teoretičnimi principi konstruktivistov. Tudi tu delo poteka 

samostojno, upoštevajo se značilnosti posameznika in njegove sposobnosti, njegova 

avtonomija in iniciativa. Kot običajni portfolii se tudi e-portfolio uporablja za vrednotenje 

dela, predstavitev, učenje, osebnostni razvoj, učenje ob delu; posebnost je v tem, da je 

enostavno urejati, postavljati in oblikovati izdelke, določene podatke pa lahko medsebojno 

povezujemo.  

Pri oblikovanju e-portfolia moramo paziti na to, da ga ustrezno poimenujemo, mu dodamo 

povezave z ostalimi oblikovanimi deli, ki jih prav tako digitaliziramo (slike, fotografije, 

glasbeni posnetki). Sledi še oblikovanje strani, tabel in kazala v ustreznem urejevalniku 

besedil (Word) (Stefani, 2007). 
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5.2 Portfolio in glasbena vzgoja 

 

 

 

Tehnološke inovacije omogočajo nove moţnosti na področju glasbenega poučevanja in 

učenja.  

Podobno kot pri ostalih predmetih tudi glasbena vzgoja ponuja moţnost uporabe portfolia. 

Na ta način lahko učenci pokaţejo, kaj znajo, česa so sposobni. Učencem omogoča 

samorefleksijo, razvija sposobnosti in spretnosti na glasbenem področju, omogoča 

evalvacijo učinkovitosti dela in izpostavlja šibka področja pri učencih. Omogočeno je tudi 

sodelovanje med učitelji in učenci. Poleg običajne oblike portfolia se tudi pri glasbi 

uporablja e-portfolio, ki poleg doseganja ciljev na glasbenem področju kaţe tudi na 

učenčev razvoj na področju tehnologije. Vsi izdelki učencev so shranjeni na digitalnih 

medijih in omogočajo kontinuirano spremljanje in vrednotenje dela učencev (Rudolph idr., 

2005: 66).  

Digitalna tehnologija omogoča učencem oblikovanje in razumevanje glasbe ob konkretnih 

primerih ter predstavitev in vrednotenje lastnega dela in dela sošolcev. V poučevanje 

glasbe lahko vključujemo internet, različne multimedijske programe, digitalne avdio 

datoteke, MIDI komponente, različno programsko opremo in notacijske programe. Vse 

dejavnosti (petje, igranje na inštrumente, različne predstavitve) lahko shranimo na 

zgoščenko ali na druge nosilce in jih uporabimo za oblikovanje portfolia (Walls, 2005). 

Nekateri portfolii vsebujejo potek vzgojno-izobraţevalnega procesa, izdelke učencev, 

video posnetke, slike in fotografije, učiteljevo vrednotenje, analize učnih doseţkov 

sošolcev in učiteljev, pripomočke za vrednotenje, partiture skladb, analize profesionalnega 

razvoja, zvočne posnetke. Vse, kar je vključeno v portfolio, mora biti izbrano z razlogom, 

povezano z določenimi specifičnimi standardi (Campbell idr., 2001). Na ta način so 

omogočeni strukturiranje, vodenje in povratna informacija, ki olajša delo učencem 

(Barkley, 2005). E-portfolio razvija tudi kritično mišljenje ob analizi lastne prakse in 

vrednotenje lastnega dela (Bauer, Dunn, 2003). 

Procesnost in oblikovanje avtentičnih nalog dajeta učitelju moţnost, da ponudi učencu 

izhodišča za nadgradnjo znanja na višjih taksonomskih stopnjah. S tem omogoča učencem 
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osebnostno rast in uspešnost glede na njihove zmoţnosti in sposobnosti. Avtentične oblike 

so v nasprotju s tradicionalnim ocenjevanjem, saj se v njih ne vztraja pri tem, da je vsem 

potrebno za pozitivno oceno pokazati enako znanje, ampak je ocenjevanje prilagojeno 

posameznemu učencu in njegovemu napredku (Habjanič Gabršek, 2009). 

 

5.3 Portfolio in notacijski program Finale Note Pad 

 

V okviru raziskave smo oblikovali poseben porfolio za vrednotenje dela učencev v 

računalniškem programu Finale Note Pad. Pri oblikovanju portfolia smo upoštevali 

teoretična izhodišča, obliko pa smo povzeli po portfoliu, ki so ga oblikovali v Marylandu, 

in sicer v Fine Arts State Department of Education, za področje glasbe 

(http://www.mfaa.msde.state.md.us/source/PDF/Portfolio_Music.pdf). 

Oblika portfolia 

 Glede na to, da skušamo zajeti celostno podobo učenca, se učenec najprej 

predstavi. Dodan je tudi prostor za fotografijo. Sledi nekaj besed o nastanku 

listovnika, njegovem pomenu; učenec spozna, da bo lahko svoje zamisli oz. naloge 

dopolnjeval in jih urejal. Omogočeno bo tudi e-oblikovanje portfolia. 

 K celostni podobi učenca v okviru glasbene vzgoje sodi poslušanje glasbe. Preko 

zapisov bomo spoznavali glasbene interese učenca preko različnih zvrsti glasbe, ki 

jim rad prisluhne. Učenec zapiše, zakaj mu je določena glasba všeč, zakaj in kdaj ji 

rad prisluhne. 

 V tretjem delu spoznavamo glasbo v šoli. Učenec zapiše, kaj mu je pri urah 

glasbene vzgoje všeč, katere glasbene dejavnosti ima rad, pri čem najraje sodeluje. 

Preko zapisov bomo lahko spoznavali odnos učenca do posameznih glasbenih 

dejavnosti (izvajanje, poslušanje, ustvarjanje), odnos do interesnih dejavnosti, … 

 Sledi naloga, povezana s samostojnim oblikovanjem glasbe. Učenec bo lahko 

zapisal, da poustvarja določeno glasbo, da improvizira, oblikuje melodije … Vse, 

kar bo počel, bo lahko tudi posnel in dodal v svoj listovnik. 

http://www.mfaa.msde.state.md.us/source/PDF/Portfolio_Music.pdf
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 Oblikovanje glasbe oz. melodije lahko poteka tudi z računalnikom ob 

računalniškem programu. Učencu predstavimo Finale Note Pad (tudi preko e-

prosojnice). Po predstavitvi ga povabimo k aktivnemu razmišljanju, kje vse mu bo 

ta program lahko v pomoč. 

 Ko se učenec seznani z računalniškim programom, začne s samostojnim delom ob 

računalniku. Ker bo delo potekalo dlje časa, bomo lahko spoznavali napredek 

učenca pri delu z računalnikom, v njegovi digitalni pismenosti, obvladanju 

programa, …  

 Učenec nato predstavi svoje melodije, doda notni zapis pesmi in posnetek.  

 Če je pri delu sodeloval s sošolci, to zapiše. Predvsem bodo zanimivi primeri, pri 

katerih so učenci sodelovali v skupini in je pri tem nastala skupna pesem.  

 Učenec nato opiše svoje delo z računalnikom ter doda spoznanja, ki jih je pri delu 

pridobil. Zapiše, kaj bi spremenil pri svojem delu, kje je bil uspešen. 

 Na koncu vrednoti delo tudi učitelj. 

 Učenec v zadnjem delu listovnika za vsako nalogo posebej izpolni še dodatni list z 

vprašanji, ki se povezujejo s konkretno nalogo določenega dne. 

 

 Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral/-a opraviti? 

 Nameni današnje naloge so bili: 

 Kaj je bil najteţji del naloge? 

 Koliko časa sem izvajal/-a dejavnost? 

 Kdo mi je pomagal pri izvedbi naloge? 

 Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč, kje sem največ pridobil/-a? 

 Ko bom naslednjič izvajal/-a podobno nalogo, bi spremenil/-a: 
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 Sinteza teoretičnega dela 

 

V teoretičnem delu smo pregledali relevantno literaturo, ki je vsebinsko vezana na našo 

raziskavo. Razdelili smo jo na pet smiselnih enot, v katerih smo izpostavili in opredelili: 

umestitev glasbene vzgoje v vzgojno-izobraţevalni proces, vlogo in pomen motivacije za 

delo, dejavnostno oblikovano poučevanje in učenje, metode in oblike dela ter 

medpredmetno povezovanje z drugimi predmetnimi področji. Pomembno mesto pri tem 

zavzema tudi sodobna tehnologija, uvajanje e-učenja in portfolia za vrednotenje in 

ocenjevanje učenčevega dela pri pouku.  

V prvem poglavju smo izpostavili pomen motivacije v procesu učenja in utemeljili 

prednosti intrizične motivacije, ki spodbuja učenje, saj izhaja iz učenca samega in je 

samonagrajujoča (Rotar Pance, 2006). Notranja motivacija se povezuje z zunanjo 

motivacijo in omogoča razvijanje interesa in notranjega zadovoljstva z dejavniki okolja: 

starši, vrstniki in učitelji. Motivacija ima pomembno vlogo pri realizaciji ciljev glasbene 

vzgoje, vpliva pa tudi na učno uspešnost (Juriševič, 2006; Lehmann, Sloboda, Woody, 

2007; Madsen, 2003). Na motivacijo vpliva tudi tehnologija, saj omogoča aktivne oblike 

učenja (Roblyer, 2006).  

Glasbena vzgoja poteka kontinuirano, od najosnovnejših glasbenih izkušenj, preko 

ustvarjanja in poustvarjanja (Campbell, 2004). Pomembno mesto ima dejavnostna oblika 

dela, ki spodbuja aktivnost učencev (Bluestine, 2000). Pri poučevanju glasbene vzgoje se 

upoštevajo vse tri dejavnosti: izvajanje, poslušanje in ustvarjanje. Izvajanje vključuje 

ritmično izreko, petje in igranje na glasbila.  

Ritem spremlja otroka od rojstva naprej, razvoj ritmičnih sposobnosti se povezuje z 

dozorevanjem motoričnih funkcij. Pomemben razvoj na področju ritma se pokaţe ţe v 

predšolskem obdobju in se nadaljuje v času šolanja (Drake, Jones, Banch, 2000). Ritem 

uvajamo z igro odmeva, kasneje izreko dopolnimo z igro na inštrumentih. S tem 

poglabljamo občutek za mero, ritem in enakomerno izvajanje. 

Petje razvija elementarne glasbene sposobnosti, kamor sodita ritmični in melodični posluh 

(Sicherl - Kafol, 2001). V obdobju otroštva so pomembne vokalizacije staršev, ki jih otrok 
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posnema, ob tem pa razvija svoj govor in petje (Campbell, 2007). Petje se razvija 

postopno, od mrmranja uspavank, preko spremljave ritmičnega vzorca, do melodij z eno 

oktavo pri mlajših osnovnošolcih ali dvema oktavama pri starejših osnovnošolcih 

(Campbell, prav tam). Ob petju učenci razvijajo ritmično in intonančno natančnost 

reprodukcije; estetsko oblikovanje pesmi vključuje artikulacijo, dikcijo in fraziranje.  

Instrumentalna igra vključuje igranje na lastna in Orffova glasbila. Ritmična glasbila 

omogočajo izraţanje razpoloţenj, oblikovanje spremljav, zvočnih slik, zgodb, …; 

melodične inštrumente uporabljamo za ugotavljanje tonskih višin, izvajanje melodičnih 

vzorcev, ustvarjanje lastnih melodij (Pesek, 1997). Učenci pri izvajanju doţivljajo in 

estetsko izvajajo glasbene vsebine, med seboj sodelujejo in sooblikujejo znanje (Elliot, 

2005; Pitts, 2007). 

Ustvarjanje omogoča neposredne izkušnje s sredstvi glasbenega oblikovanja. Razvijanje 

ustvarjalnosti poteka preko dejavnostne metode učenja pri vseh glasbenih dejavnostih. 

Ustvarjalni doseţki vključujejo pevske, instrumentalne izmišljarije, poustvarjalne 

interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin ter likovno, besedno in gibalno izraţanje 

glasbenih doţivetij in zaznav (Sicherl - Kafol, 2001). Pomembno je kvalitetno učno okolje, 

ki poudarja aktivno vlogo učencev. S tem se razvijata radovednost pri učencih in njihov 

interes (Oblak, 2002). Poudarjeno je učenje z odkrivanjem, "dicovery learning". Pri tem je 

nepogrešljiva tudi sodobna tehnologija, ki omogoča konstruktivno učno okolje, v katerem 

se razvijajo sprejemanje, raziskovanje in ustvarjanje glasbe (Burnard, 2007). 

Poleg izvajanja in ustvarjanja je pomembna dejavnost tudi poslušanje, ki poteka vzporedno 

z ostalimi dejavnostmi (Elliot, 2005). Poslušanje pomeni kognitivno dejavnost, ki 

vključuje posameznika, njegovo koncentracijo in aktivno vlogo (Lehmann, Sloboda, 

Woody, 2007). Vključuje doţivljanje glasbe in zavestno zaznavanje njenih značilnosti 

(Sicherl - Kafol, 2001). Z ustreznimi oblikami učence spodbujamo k razvijanju avdiacije, k 

lastnemu presojanju, spodbujamo pozitiven odnos do glasbe, razvijamo pa tudi notranjo 

motivacijo (Hallam, 2006). 

Aktivno poučevanje glasbene vzgoje razvija glasbene spretnosti in spodbuja razvoj 

glasbenih sposobnosti (ritmični in melodični posluh, sposobnost estetskega oblikovanja, 

harmonski posluh). Na razvoj sposobnosti vplivajo glasbene predispozicije, ki pa jih otrok 
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v spodbudnem okolju lahko razvija (Hallam, Prince, 2003; Gordon, 1986). Ta razvoj 

poteka intenzivno do devetega leta, potem pa se stabilizira (Gordon, 1986). Bistvenega 

pomena je torej razvijanje teh sposobnosti, ki jih lahko utrjujemo ob glasbenih izkušnjah 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Sicherl - Kafol, 2001). Razvoj poteka v določenih 

stopnjah. V obdobju drugega triletja se intenzivno razvija zaznavanje ritma in glasbeni 

spomin, prav tako pa tudi občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe 

(Shuter-Dyson, Gabriel, 1981; Sicherl - Kafol, 2001).  

V nadaljevanju sledi pregled standardiziranih testov glasbenih sposobnosti in natančna 

analiza Gordonovega testa glasbenih sposobnosti Profil glasbenih sposobnosti (Musical 

Aptitude Profil – MAP), ki ga sestavljajo trije deli, in sicer test melodičnih predstav, test 

ritmičnih predstav in test glasbene občutljivosti. Za potrebe naše raziskave smo priredili 

Gordonov test Osnovne in vmesne glasbene avdiacije (The Primary Measures of Music 

Audiation and The Intermediate Measures of Music Audiation). Gordon (1986) je v 

povezavi z glasbenimi sposobnostmi oblikoval pojem avdiacije, ki pomeni "notranje 

slišanje" in poudarja miselne procese analize in intuicije. Avdiacija se pojavlja skozi 

priklic ali ob ustvarjanju, ko nekdo sliši in razume glasbo, ko njen zvok ni več fizično 

navzoč. Razvija se v stiku z vplivi namernih in nenamernih procesov učenja in se – kot vse 

ostale glasbene sposobnosti – intenzivno razvija do devetega leta, potem pa se stabilizira. 

Dejavnosti glasbene vzgoje so predpisane z učnim načrtom. Med seboj primerjamo 

različne učne načrte in ugotavljamo, da se v sodobnih učnih načrtih za glasbeno vzgojo 

pogosto pojavlja tudi IKT (National Curriculum, 2007; National Council for Curriculum 

and Assessment, 1999). Pri nas je uvajanje še bolj na začetku, primeri predstavljenih tujih 

učnih načrtov za glasbeno vzgojo pa poudarjajo velik pomen digitalne pismenosti in v 

pouk glasbene vzgoje vključujejo tudi IKT.  

V drugem poglavju opredeljujemo tudi učne metode in oblike dela. Učenci v obdobju 

drugega triletja razvijajo sposobnosti analitične zaznave med tonskimi odnosi, trajanji in 

višinami, kar vpliva na njihov ritmični, melodični in tudi harmonski posluh. Za doseganje 

postavljenih ciljev so pomembne metode glasbenega poučevanja in učenja. Izpostavljene 

so metode izvajanja (ritmična izreka, petje, igranje na otroška glasbila, gibalno/likovno 

izraţanje, delo z glasbenim zapisom), metode poslušanja (doţivljajsko poslušanje, 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
94 

 

analitično poslušanje), metode ustvarjanja (estetsko oblikovanje glasbenih vsebin, 

ustvarjanje glasbenih vsebin, gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi) (Sicherl - 

Kafol, 2001). 

Zastavljeni cilji usmerjajo tudi izbor primerne oblike dela. Izbiramo lahko med neposredno 

učno obliko, ki se pojavlja kot frontalni pouk, in posrednimi oblikami dela, ki se pojavljajo 

v individualni, skupinski obliki in delu v dvojicah. Svoje mesto zavzemajo tudi sodobne 

oblike dela, ki poudarjajo medsebojno sodelovanje učencev (Blaţič idr., 2003). 

Pri poučevanju je poudarjeno medpredmetno povezovanje vsebin. Bistvenega pomena je 

konstruktivistično zasnovano učenje, prav tako pa tudi uporabnost znanja na različnih 

področjih. S tem se spodbujajo motivacija za delo in metakognitivne oblike učenja (Krnel 

idr., 2008; Sicherl - Kafol, 2007). 

Sodobna tehnologija nudi računalniška oz. informacijsko-komunikacijska učna okolja, ki 

omogočajo nove moţnosti za širjenje in poglabljanje glasbenih izkušenj in znanj 

(Beckstead, 2001). Pomembna je multimedijska podpora, ki ponuja moţnost za utrjevanje 

glasbenih zaznav ter dopolnjevanje in ustvarjanje glasbenih vsebin (Wegerif, 2002; 

Roblyer, 2006). Tehnologija omogoča nove oblike dela, izpostavlja sodelovalno učenje, 

diferenciacijo in individualizacijo, učitelj pa ima moţnost spremljanja dela učencev ter 

načrtovanja pristopov in oblik dela, ki bodo spodbujale učinkovitejše učenje in 

pridobivanje znanja (Greher, 2004; Lango, 2006, 2007a; Brodnik, Borota, 2006, Borota, 

2007).  

Pojavlja se e-učenje, ki sloni na temeljih konstruktivistov, saj učenci samostojno 

pridobivajo znanje, uporabljajo različne oblike in metode dela ter lastne strategije (Mason, 

Rennie, 2006). Poudarek pa je tudi na metakognitivnih procesih učenja (Naidu, 2003). 

Učenje ob IKT omogoča samoregulacijsko učenje in problemsko zasnovano delo.  

Sodobno poučevanje in učenje zahtevata drugačno vrednotenje dela učencev. Portfolio 

omogoča natančen vpogled v proces učenja, učitelju in učencem pa nudi povratno 

informacijo o učenju in doseţkih (Shelton, 2004; Habjanič Gabršek, 2009; Juriševič, 

2007). Uveljavljajo se e-portfolii, ki omogočajo laţje spremljanje dela, spreminjanje in 

dodajanje datotek (Campbell idr., 2001; Barkley, 2003; Rudolph idr., 2005). 
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Predstavljen je tudi sekvenčni notacijski program Finale Note Pad, ki omogoča zapis notne 

slike z miško. Učenci zapisano lahko poslušajo po delih ali v celoti. Delo v programu 

omogoča doseganje višjih taksonomskih ravni ciljev, pojavlja se inovativno učenje 

(Marentič Poţarnik, 2000), omogočajo se načela vseţivljenjskega učenja ter širi učno 

okolje izven šole (Brodnik, Borota, 2006; Borota, 2007). Program Finale Note Pad podpira 

sodelovalno učenje, individualizacijo in diferenciacijo dela, poudarja pomen motivacije, 

konstruktivizma.  

Ugotavljamo, da teoretični del z uporabno relevantno literaturo predstavlja ustrezno 

osnovo empirični raziskavi, ki sledi sodobnim teoretičnim dognanjem in jih z rezultati 

dopolnjuje in nadgrajuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirični del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
97 

 

 

 

6. Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko 

komunikacijske tehnologije 

 

6.1 Problem 

 

Glasbeno-vzgojna praksa nas opozarja na razlike med učitelji pri njihovem poučevanju 

glasbene vzgoje. Razlike se kaţejo v dejavnostih (izvajanju, poslušanju in ustvarjanju) in 

glasbeni pismenosti (razumevanje in izvajanje notnega zapisa); prisotne so tudi pri 

uvajanju sodobne tehnologije v poučevanje glasbene vzgoje. 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo v osnovni šoli je zapisan cilj, da učenci, starosti in 

sposobnostim primerno, spoznavajo tehnologijo pri poučevanju glasbene vzgoje. 

Predstavljeni primeri iz tujine (MENC, ISTE NETS, 2006) predstavljajo poučevanje 

glasbene vzgoje z uporabo IKT, kar utemeljujejo s povečano motivacijo za učenje ter z 

diferenciacijo in individualizacijo dela. Učenci sodelujejo v skupinah, pri učenju pa sami 

oblikujejo svoje znanje, torej so konstruktivisti lastnega znanja. 

Kako je z uvajanjem IKT v poučevanje glasbene vzgoje? Primeri iz tujine (prav tam) 

kaţejo, da učitelji uporabljajo programsko opremo, pri nas pa je bila izvedena le ena 

raziskava (Borota, 2007), ki je potrdila smiselnost uporabe IKT pri poučevanju glasbene 

vzgoje. 

Osnovni namen raziskave je proučiti uporabo IKT in njeno učinkovitost pri poučevanju 

glasbe. V raziskavi smo uporabili notacijski program Finale Note Pad, ki ga uvajamo v 5. 

razredu devetletke in se povezuje z izhodišči učnega načrta za glasbeno vzgojo v devetletni 

osnovni šoli.  
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 6.2 Cilj raziskave 

 

Osnovni cilj disertacije je primerjati način glasbenega poučevanja ob uporabi IKT (ES) z 

načinom glasbenega poučevanja brez uporabe IKT (KS) in ugotoviti prednosti in 

pomanjkljivost takega poučevanja. Za preverjanje osnovnega cilja so bili oblikovani 

naslednji cilji: 

- ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev do uvajanja IKT v glasbeno vzgojo; 

- ugotoviti, katera od obeh skupin (ES in KS) bo bolj oz. manj motivirana za učenje 

glasbe; 

- ugotoviti, katera od obeh skupin (ES in KS) bo dosegla boljše oz. slabše rezultate 

na področju ritmične in melodične avdiacije; 

- ugotoviti, katera od obeh skupin (ES in KS) bo dosegla boljše oz. slabše rezultate 

na področju melodične ustvarjalnosti; 

- ugotoviti, katera od obeh skupin (ES in KS) bo dosegla boljše oz. slabše rezultate 

na področju glasbenih znanj (pojmi, glasbeno opismenjevanje, izrazi); 

- ugotoviti, kakšna so stališča učencev ES do uvajanja IKT v glasbeno vzgojo. 
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 6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi ciljev raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze:  

- Kakšna so stališča učiteljev do uvajanja IKT v poučevanje glasbene vzgoje? 

- Kako delovna doba in smer izobrazbe učiteljev vplivata na njihova stališča do 

uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje? 

- Katere so prednosti in pomanjkljivosti uporabe IKT pri poučevanju glasbene 

vzgoje? 

 

Glede na postavljene cilje raziskave in njene delne cilje so oblikovane naslednje 

raziskovalne hipoteze: 

H1: Med učitelji z manj delovne dobe in tistimi z več delovne dobe prihaja do statistično 

pomembnih razlik glede njihove naklonjenosti uvajanju IKT v pouk glasbene vzgoje. 

H2: Učitelji razredne stopnje in učitelji glasbene vzgoje se razlikujejo v stališčih do 

uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje. 

H3: Med učenci ES in učenci KS bo prišlo do statistično pomembnih razlik v motiviranosti 

za učenje glasbe.  

H4: Med učenci ES in učenci KS bo prišlo do statistično pomembnih razlik v rezultatih na 

področju ritmične in melodične avdiacije. 

H5: Med učenci ES in učenci KS bo prišlo do statistično pomembnih razlik v rezultatih na 

področju melodične ustvarjalnosti. 

H6: Med učenci ES in učenci KS bo prišlo do statistično pomembnih razlik v rezultatih na 

področju glasbenih znanj. 

H7: Med učenci ES bo prišlo do statistično pomembnih razlik v stališčih do uvajanja IKT v 

pouk glasbene vzgoje. 
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 6.4 Vključeni v raziskavo 

 

Raziskava je eksperimentalna, uporabljena je bila deskriptivna in kavzalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. 

Za raziskavo sta bila oblikovana dva različna vzorca. 

Prvi vzorec predstavljajo profesorji razrednega pouka, ki poučujejo glasbeno vzgojo v 1. 

triletju, ter profesorji razrednega pouka in profesorji glasbe, ki poučujejo glasbeno vzgojo 

v 2. triletju. V raziskavo je vključenih 226 učiteljev. 

   Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

 

Spol 

ţenski 204 90,3 90,3 90,3 

moški 22 9,7 9,7 100 

skupaj 226 100 100   

 

 

Delovna 

doba 

0–5 let 38 16,8 16,8 16,8 

6–10 let 51 22,6 22,6 39,4 

11–25 let 99 43,8 43,8 83,2 

več kot 26 let 38 16,8 16,8 100 

skupaj 226 100 100  

 

 

Triletje 

1. triletje 133 58,8 58,8 58,8 

2. triletje 93 41,2 41,2 100 

skupaj 226 100 100   

 

Izobrazba 

Prof. RP 186 82,3 82,3 82,3 

prof. glasbe 40 17,7 17,7 100 

 skupaj 226 100 100  

 

Tabela 7: Podatki o anketirancih 
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Predstavitev: 

  

Graf 1: Spol 

 

 

Graf 2: Zaposlitev 

 

Med 226 anketiranci prevladujejo ţenske (90 %). Nekaj več kot polovica (59 %) jih 

poučuje v prvem triletju, ostali pa v drugem. 
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Graf 3: Delovna doba 

 

Največji deleţ anketirancev (43,8 %) ima od 11 do 25 let delovne dobe, 16,8 % ima več 

kot 26 let, v enakem deleţu do 5 let, 22,6 % pa ima od 6 do 10 let delovne dobe. 

 

Graf 4: Izobrazba učiteljev 

 

82,3 % anketiranih učiteljev je profesorjev RP, 17,7 % pa profesorjev glasbe. 
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  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

zelo zadovoljen 63 27,9 27,9 27,9 

zadovoljen 154 68,1 68,1 96 

se ne morem odločiti 6 2,7 2,7 98,7 

manj zadovoljen 3 1,3 1,3 100 

Skupaj 226 100 100   

 

Tabela 8: Splošno zadovoljstvo z delom 

 

 

Graf 5: Zadovoljstvo z delom 

 

Velika večina anketirancev (96 %) je zadovoljnih s svojim delom, 27,9 % je celo zelo 

zadovoljnih. Le trije so navedli, da so manj zadovoljni, nihče pa, da sploh ni zadovoljen. 
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Drugi vzorec predstavljajo učenci ES (eksperimentalne skupine) in učenci KS (kontrolne 

skupine). Vsaka skupina vključuje okrog 50 učencev 5. razreda devetletne OŠ. 

V eksperimentalno skupino sta vključena dva peta razreda ene šole, v kontrolno skupino pa 

dva peta razreda druge šole. V obeh skupinah je enako število učencev in učenk iste 

starosti, prav tako pa sta skupini izenačeni po številu učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo 

in pevski zbor. Učenci obeh skupin imajo dostop do računalnika. Skupini smo pred 

začetkom raziskave izenačili tudi po naslednjih kriterijih: glasbeno znanje, melodična 

ustvarjalnost, motivacija in glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh). 

Šola 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 ES 52 51,5 51,5 51,5 

KS 49 48,5 48,5 100,0 

Skupaj 101 100,0 100,0   

 

Tabela 9: ES in KS 

 

 

Graf 6: ES in KS 

V eksperimentalno raziskavo sta bili vključeni dve skupini: eksperimentalna (ES), v kateri 

je pouk glasbene vzgoje potekal z uporabo IKT, in kontrolna skupina (KS), v kateri je 
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pouk glasbene vzgoje potekal brez uporabe IKT. V ES je bilo 51,5 % vseh sodelujočih 

učencev, v KS pa 48,5 %. 

 

Spol 

 

 Frekvence Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 učenke 47 46,5 46,5 46,5 

učenci 54 53,5 53,5 100,0 

Skupaj 101 100,0 100,0   

 

Tabela 10: Učenci po spolu 

 

 

Graf 7: Učenci po spolu 

 

V raziskavi je sodelovalo 46,5 % učenk in 53,5 % učencev. 
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Spremenljivke, ki so upoštevane v raziskavi: 

 

a) Neodvisne spremenljivke: spol učitelja, leta delovne dobe, področje poučevanja (1., 

2. triada), izobrazba (prof. RP ali prof. glasbe); spol učenca, starost učenca, razred, 

ki ga obiskuje, obiskovanje glasbene šole, obiskovanje pevskega zbora na šoli, 

dostop do računalnika (dom), čas dela z računalnikom. 

b) Odvisne spremenljivke: stališča učiteljev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje, 

stališča učiteljev do sodobnih metod in oblik dela, ki jih prinaša uvajanje IKT v 

pouk; motivacija učencev, glasbena znanja učencev, melodična ustvarjalnost 

učencev, glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh), ocena iz glasbene 

vzgoje. 
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6.5 Postopki zbiranja podatkov 

 

6.5.1 Testiranja 

  

Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2008/09. S testiranji in anketiranji pred 

eksperimentiranjem in po njem smo primerjali glasbeno poučevanje ob uporabi IKT (ES) z 

načinom glasbenega poučevanja brez uporabe IKT (KS) in skušali ugotoviti prednosti in 

slabosti takega poučevanja. Ugotavljali smo stališča učiteljev in učencev do uvajanja IKT 

v pouk glasbene vzgoje, zanimale pa so nas tudi prednosti in pomanjkljivosti uporabe IKT 

pri poučevanju glasbene vzgoje. 

Da bi prišli do ugotovitev, smo uporabili različne teste in vprašalnike. Za vprašalnike, ki 

smo jih sami sestavili, smo posebej določili merske karakteristike. Za določanje veljavnosti 

in objektivnosti smo uporabili faktorsko analizo.  

Stališča učiteljev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje 

V raziskavi je uporabljen vprašalnik stališč učiteljev do vključevanja IKT v pouk glasbene 

vzgoje, ki temelji na Likertovi petstopenjski lestvici. Na osnovi testiranja preliminarnih 

oblik vprašalnika smo vprašalnik izpopolnili in oblikovali v končno obliko. Vprašalnik je 

sestavljen iz 20 trditev, učitelji pa izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje. Anketne 

vprašalnike za učitelje smo poslali razrednim učiteljem in učiteljem glasbe, ki poučujejo v 

prvem ali drugem triletju OŠ. Za pridobitev učiteljev in učiteljic k sodelovanju smo 

poprosili ravnateljice oz. ravnatelje.  

Reševanje vprašalnikov je potekalo v mesecu septembru 2008. Navodila so bila za vse 

učitelje enotna, reševali so samostojno, brez dodatnih vprašanj in pojasnil. Zagotovljena je 

bila anonimnost. V izvedbi anketiranja je bil anketni vprašalnik objektiven, saj zaradi 

natančnih navodil na rezultate anketiranja niso vplivali subjektivni faktorji anketarja. 

(Priloga 1) 
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Stališča učencev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje 

Stališča do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje smo ugotavljali tudi pri učencih. Za to 

smo uporabili prirejen vprašalnik (Peklaj, 2002). Vprašalnik je sestavljen iz 12 trditev, 

namenjen pa je učencem eksperimentalne skupine. Učenci izrazijo svoje strinjanje ali 

nestrinjanje s trditvami. (Priloga 2) 

Test motivacije 

Za testiranje motivacije smo uporabili prirejen vprašalnik (Peklaj, 2002 – test zanesljivosti 

0.79). Vprašalnik je sestavljen iz 24 trditev, učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

pa izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje z njimi. (Priloga 3)  

Test ritmične in melodične avdiacije 

Za testiranje ritmičnega in melodičnega posluha smo uporabili prirejen preizkus melodične 

in ritmične avdiacije (Gordon, 1979, 1986 – test zanesljivosti 0.76). Test je sestavljen iz 12 

ritmičnih in 12 melodičnih primerov, ki so posneti na avdiokaseto. Vsako pravilno rešitev 

smo ocenili z eno točko. (Priloga 4) 

Test melodične ustvarjalnosti 

Za testiranje melodične ustvarjalnosti sta bili uporabljeni besedili ugank. Učenci so 

oblikovali svoji melodiji. Nastale melodije smo vrednotili s štiristopenjsko lestvico: od 

intervalno in ritmično nejasne melodije do izrazite melodije, skladne z ritmom besedila. 

Preizkus smo izvajali individualno, posneli smo ga z videokamero. (Priloga 5) 

Testiranje znanja 

Za izvedbo testiranja znanja sta bila oblikovana dva preizkusa, ki vključujeta poznavanje 

določenih glasbenih pojmov in vsebin, ki so predvidene po učnem načrtu. Izvedena sta bila 

dvakrat. Prvi na začetku šolskega leta (oktober), drugi pa ob koncu šolskega leta (maj). 

(Priloga 6) 

Pri delu z ES je bila uporabljena kvalitativna raziskava, ki vključuje intervjuje z učitelji 

(Priloga 7), slikovno gradivo (Priloga 8), videoposnetke. 
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Ob koncu je bila izvedena tudi SWOT analiza (Priloga 9), v kateri so predstavljene 

prednosti in pomanjkljivosti poučevanja glasbene vzgoje z uporabo IKT. 

V pilotski del raziskave je bilo vključenih 30 naključno izbranih učiteljev in 30 učencev 

oz. učenk. Pred začetkom raziskave pri učencih smo pridobili soglasja staršev za 

sodelovanje.  

Najprej smo izpeljali preizkuse znanja, preizkus ritmičnega in melodičnega posluha, 

motivacije in melodične ustvarjalnosti v obeh skupinah učencev. Objektivnost ocenjevanja 

melodične ustvarjalnosti smo zagotovili tako, da sta bila v ocenjevanje vključena dva 

ocenjevalca; kjer je pri njuni oceni prišlo do razlik, smo vključili še tretjega ocenjevalca.  

Sledilo je vodeno delo z eksperimentalno skupino. Pouk je potekal z uporabo IKT. Učenci 

so z računalniškim programom Finale Note Pad oblikovali ritmične in melodične zapise 

pesmi, medsebojno so preko e-učenja sodelovali pri nastajanju notnega zapisa. Zapisano so 

lahko poslušali in svoje izdelke tudi posneli. Ob koncu eksperimenta, ki je trajal eno šolsko 

leto v obsegu 20 ur smo ponovno izvedli preizkus glasbenih znanj, motivacije, melodične 

ustvarjalnosti in preizkus ritmičnega in melodičnega posluha. Preizkuse smo izpeljali v 

obeh skupinah, torej v eksperimentalni in kontrolni. 

6.6 Obdelava podatkov 

 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili ciljem primerne statistične metode. Podatke, ki smo 

jih pridobili z vprašalniki, smo obdelali v SPSS. Uporabljene so naslednje statistične 

metode: 

- za opis značilnosti vrednosti spremenljivk – deskriptivna statistika, 

- za izračun veljavnosti – faktorska analiza, 

- za izračun zanesljivosti – Cronbach alfa koeficient, 

- za ugotavljanje razlik med posameznimi vzorci, spremenljivkami ter potrjevanje 

hipotez – t-test, ANOVA, 
2
. 
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7. Rezultati in interpretacija 

 

7.1 Delovna doba in uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v pouk 

glasbene vzgoje 

 

Hipotezo številka 1 preverjamo z analizo variance, pri čemer preverjamo razlike v 

naklonjenosti uvajanju IKT v pouk glasbene vzgoje med posameznimi skupinami 

anketirancev, ki smo jih oblikovali glede na delovno dobo: do 5 let, 6 do 10 let, 11 do 25 

let in več kot 25 let. Naklonjenost uvajanju IKT preverjamo s 5 dimenzijami. 
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Graf 8: Povprečje dimenzij glede na delovno dobo 

 

Način dela, prednosti uporabe IKT in vidik dodatnih priprav in sodelovanja drugih 

učiteljev so vse skupine podobno ocenile, medtem ko se naklonjenost uporabi IKT z 

delovno dobo zmanjšuje, strinjanje glede organizacije uporabe IKT pa se povečuje. 
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Pri analizi variance moramo zadostiti pogoju o homogenosti varianc med skupinami, ki jo 

preverimo z Levenovim preizkusom.  

 Levenova statistika df1 df2 P 

način dela 0,998 3 222 0,394 

uporaba IKT 1,46 3 222 0,226 

prednosti uporabe IKT 0,567 3 222 0,637 

organizacijski vidik uporabe 

IKT. 0,9 3 222 0,442 

vidik dodatnih priprav in 

sodelovanja drugih učiteljev. 0,881 3 222 0,452 

 

Tabela 11: Levenov preizkus enakosti varianc 

 

Legenda:  

Levenov preizkus enakosti varianc 

df1: prostostne stopnje 

df2: prostostne stopnje 

p: statistična pomembnost 
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Levenov preizkus homogenosti varianc ni statistično značilen, torej lahko uporabimo 

analizo variance za preizkušanje razlik v povprečnih vrednostih med posameznimi 

skupinami.  

   Vsota kvadratov 

Število 

prostostnih 

stopenj 

Povprečje 

kvadratov 
F p 

Način dela 

med skupinami 0,8 3 0,267 0,953 0,416 

znotraj skupin 62,115 222 0,28   

skupaj 62,915 225    

Uporaba IKT 

med skupinami 11,766 3 3,922 7,695 0 

znotraj skupin 113,151 222 0,51   

skupaj 124,917 225    

Prednosti uporabe IKT 

med skupinami 0,623 3 0,208 0,702 0,552 

znotraj skupin 65,71 222 0,296   

skupaj 66,334 225    

Organizacijski vidik 

uporabe IKT 

med skupinami 2,942 3 0,981 1,387 0,248 

znotraj skupin 157,009 222 0,707   

skupaj 159,951 225    

Vidik dodatnih priprav in 

sodelovanja drugih 

učiteljev 

med skupinami 1,258 3 0,419 1,072 0,362 

znotraj skupin 86,849 222 0,391   

skupaj 88,107 225    

Tabela 12: F-preizkus 

 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 
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Na podlagi F-preizkusa lahko potrdimo razlike v povprečnih ocenah dimenzije uporaba 

IKT. Najbolj izstopa skupina učiteljev z več kot 25 leti delovne dobe, ki sicer v najmanjši 

meri uporablja IKT. V tem delu lahko našo hipotezo potrdimo, medtem ko pri ostalih 

dimenzijah statistično pomembnih razlik ne moremo potrditi. Dimenzijo način dela so v 

vseh skupinah, kjer je povprečna doba nad 5 let, označili s povprečno oceno 4,2, v skupini 

do 5 let pa s povprečno oceno 4,1. Razlika med skupinami je premajhna, da bi jo lahko 

statistično potrdili (F = 0,9, p > 0,1). Povprečna vrednost dimenzije prednosti uporabe IKT 

z delovno dobo malce upada: v skupini do 5 let so dimenzijo ocenili s povprečno oceno 

4,3, v skupini nad 25 let pa s 4,2. Razlike med skupinami niso statistično značilne (F = 0,7, 

p > 0,1). Ocena dimenzije organizacijski vidik uporabe IKT z leti delovne dobe narašča; 

tisti z najmanj delovne dobe so jo ocenili s povprečno oceno 3,4, z najdaljšo delovno dobo 

pa s 3,7. Razlike v ocenah so premajhne, da bi jih lahko statistično potrdili (F = 1,3, p > 

0,1). Dimenzijo vidik dodatnih priprav in sodelovanja drugih učiteljev so vse skupine 

ocenile visoko (4,3), manjše negativno odstopanje zasledimo pri skupini z delovno dobo 

nad 25 let (4,1). Razlike v ocenah so premajhne, da bi jih lahko statistično potrdili (F = 1,1, 

p > 0,1).  

Ugotovimo lahko, da učitelji z več delovne dobe manj uporabljajo IKT pri pouku, vse 

ostale dimenzije pa ne kaţejo statistično pomembnih razlik med skupinami.  

Tako prve hipoteze, v kateri predpostavljamo, da so med učitelji z manj delovne dobe in 

učitelji z več delovne dobe razlike glede naklonjenosti do uvajanja IKT v pouk glasbene 

vzgoje, ne moremo potrditi.  

Ugotovitev 

Na naklonjenost ne vpliva delovna doba, ampak predvsem dejstvo, da učitelji v uvajanju 

sprememb vidijo neko prednost oz. izboljšavo. Spremembo predstavlja tudi uvajanje IKT v 

pouk, ki ponuja moţnost sodobnejšega in kvalitetnejšega pouka. Računalniki omogočajo 

uspešnejšo individualizacijo in diferenciacijo ter moţnost prehajanja od pouka, ki temelji 

na pomnjenju podatkov, k pouku, ki temelji na reševanju problemov, ki zahtevajo 

kreativno mišljenje. Temu primerno je potem tudi znanje (Gerlič, 2006). 
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 7.2 Stališča učiteljev do uvajanja informacijsko komunikacijske tehnologije v 

glasbeno poučevanje 

  

Da bi ugotovili, kakšna so stališča učiteljev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje, smo 

pripravili vprašalnik stališč, ki temelji na Likertovi petstopenjski lestvici. 

Za preverjanje merske karakteristike zanesljivosti je bil pri osnovnih variablah izračunan 

koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki je znašal 0,833. 

Kaiser-Meyer-Olkin  ,833 

Bartlettov test 

Hi-kvadrat 1245,736 

Razlika 136 

Signifikanca ,000 

 

Tabela 13: KMO test 

 

Vrednost KMO testa znaša 0,833; je visoka in statistično značilna, kar pomeni, da je 

korelacijska matrika ustrezna za faktorizacijo – zajema dovolj skupne variance.  
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Komunalitete 

  Začetne Ekstrahirane 

Nt2: IKT omogoča učiteljem hitrejše in učinkovitejše delo. 1 0,601 

Nt3: Vpeljava IKT v učni proces motivira učence. 1 0,643 

Nt4: Naklonjen/-a sem uvajanju IKT v glasbeno vzgojo. 1 0,733 

Nt5: IKT spodbuja aktivnost učencev pri glasbeni vzgoji. 1 0,654 

Nt6: Za uvajanje IKT v pouk so na šoli zagotovljeni ustrezni 

pogoji. 1 0,57 

Nt7: Za uporabo IKT pri pouku glasbene vzgoje sem se 

pripravljen/-a dodatno izobraţevati. 1 0,525 

Nt8: Vključevanje IKT v pouk glasbene vzgoje pomeni več dela 

za učitelja. 1 0,728 

Nt9: Za učinkovito delo z IKT je potrebno tudi sodelovanje z 

drugimi učitelji. 1 0,625 

Nt10: IKT pri glasbeni vzgoji omogoča individualizacijo in 

diferenciacijo. 1 0,513 

Nt11: Zaradi uporabe IKT je pouk glasbene vzgoje problemsko 

zasnovan. 1 0,574 

Nt12: IKT podpira učenje z odkrivanjem – konstruktivistično 

učenje. 1 0,535 

Nt13: IKT izboljšuje procese učenja in poučevanja glasbene 

vzgoje. 1 0,513 

Nt14: IKT omogoča učencem, da oblikujejo svojo strategijo dela. 1 0,658 

Nt15: Z uporabo IKT se učenci učijo medpredmetnega 

povezovanja. 1 0,556 

Nt17: Pri pouku uporabljam tudi IKT. 1 0,63 

Nt19: Tudi v prostem času uporabljam IKT. 1 0,793 

Nt20: IKT uporabljam za komunikacijo z drugimi in sodelovanje. 1 0,782 

Tabela 14: Komunalitete 
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Faktorski model vsebuje 17 variabel in vse imajo vrednost komunalitet nad 0,5, kar 

pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance posamezne spremenljivke.
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Pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti za izračunane 

faktorje 
Vrednosti po rotaciji 

Skupaj 
% 

Variance 

Kumulativen 

% 
Skupaj 

% 

Variance 

Kumulativen 

% 
Skupaj 

% 

Variance 

Kumulativen 

% 

1 5,048 29,692 29,692 5,048 29,692 29,692 3,014 17,732 17,732 

2 1,991 11,715 41,407 1,991 11,715 41,407 2,522 14,834 32,565 

3 1,339 7,875 49,282 1,339 7,875 49,282 2,461 14,477 47,042 

4 1,219 7,168 56,45 1,219 7,168 56,45 1,359 7,995 55,037 

5 1,037 6,098 62,548 1,037 6,098 62,548 1,277 7,511 62,548 

6 0,819 4,82 67,368             

7 0,781 4,593 71,961             

8 0,758 4,46 76,422             

9 0,676 3,974 80,395             

10 0,619 3,643 84,039             

11 0,509 2,996 87,035             

12 0,486 2,86 89,895             

13 0,451 2,655 92,55             

14 0,412 2,422 94,971             

15 0,379 2,23 97,201             

16 0,271 1,593 98,794             

17 0,205 1,206 100             

Tabela 15: Deleţ pojasnjene variance 

 

S petimi faktorji je pojasnjene 62,5 % celotne variance spremenljivk. V gornji tabeli je 

prikazan deleţ pojasnjene variance s faktorji po pravokotni rotaciji. S prvim faktorjem 

pojasnimo 29,7 %, po pravokotni rotaciji pa 17,7 % celotne variance variabel. Z drugim 

faktorjem pojasnimo 11,7 %, po pravokotni rotaciji pa 14,8 %. S tretjim faktorjem 
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pojasnimo 7,8 %, po pravokotni rotaciji pa se poveča na 14,5 % celotne variance. S četrtim 

faktorjem pojasnimo 7,2 %, po pravokotni rotaciji pa 8 % celotne variance. S petim 

faktorjem pojasnimo 6,1 %, po pravokotni rotaciji pa 7,5 % celotne variance. Lastna 

vrednost pri vseh petih faktorjih presega 1, kar je eden od pogojev za izbor števila 

faktorjev. 
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Graf 9: Scree diagram 

 

Na podlagi Scree diagrama lahko ugotovimo, da gre za dva izrazita in tri manj izrazite 

faktorje. Izbor 5 faktorjev se je izkazal kot pravilna rešitev. 
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Komponentna struktura 

  

Komponenta 

1 2 3 4 5 

Nt14: IKT omogoča učencem, da oblikujejo svojo strategijo dela. 0,766 0,222 -0,235 -0,063 -0,031 

Nt11: Zaradi uporabe IKT je pouk glasbene vzgoje problemsko zasnovan. 0,733 0,119 -0,35 0,195 0,246 

Nt15: Z uporabo IKT se učenci učijo medpredmetnega povezovanja. 0,727 0,151 -0,317 0,212 0,155 

Nt12: IKT podpira učenje z odkrivanjem – konstruktivistično učenje. 0,711 0,251 -0,372 0,067 0,226 

Nt10: IKT pri glasbeni vzgoji omogoča individualizacijo in diferenciacijo. 0,669 0,135 -0,14 -0,04 0,359 

Nt20: IKT uporabljam za komunikacijo z drugimi in sodelovanje. 0,167 0,881 -0,264 -0,036 0,115 

Nt19: Tudi v prostem času uporabljam IKT. 0,189 0,88 -0,25 -0,121 0,097 

Nt17: Pri pouku uporabljam tudi IKT. 0,204 0,78 -0,246 0,155 0,077 

Nt3: Vpeljava IKT v učni proces motivira učence. 0,288 0,148 -0,775 0,152 -0,018 

Nt2: IKT omogoča učiteljem hitrejše in učinkovitejše delo. 0,24 0,335 -0,76 0,092 0,049 

Nt4: Naklonjen/-a sem uvajanju IKT v glasbeno vzgojo. 0,347 0,306 -0,76 -0,103 0,468 

Nt5: IKT vzpodbuja aktivnost učencev pri glasbeni vzgoji. 0,47 0,289 -0,667 -0,133 0,461 

Nt13: IKT izboljšuje procese učenja in poučevanja glasbene vzgoje. 0,569 0,208 -0,595 0,042 0,224 

Nt8: Vključevanje IKT v pouk glasbene vzgoje pomeni več dela za 

učitelja. 0,007 -0,106 -0,043 0,824 0,158 

Nt6: Za uvajanje IKT v pouk so na šoli zagotovljeni ustrezni pogoji. 0,25 0,434 -0,19 0,584 -0,121 

Nt7: Za uporabo IKT pri pouku glasbene vzgoje sem se pripravljen/-a 

dodatno izobraţevati. 0,175 0,269 -0,299 -0,026 0,668 

Nt9: Za učinkovito delo z IKT je potrebno tudi sodelovanje z drugimi 

učitelji. 0,369 -0,041 0,047 0,313 0,663 

Tabela 16: Faktorske uteţi po poševnokotni rotaciji 
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Prvi faktor najbolj pojasnimo s spremenljivkami: 

Nt14: IKT omogoča učencem, da oblikujejo svojo strategijo dela. 

Nt11: Zaradi uporabe IKT je pouk glasbene vzgoje problemsko zasnovan. 

Nt15: Z uporabo IKT se učenci učijo medpredmetnega povezovanja. 

Nt12: IKT podpira učenje z odkrivanjem – konstruktivistično učenje. 

Nt10: IKT pri glasbeni vzgoji omogoča individualizacijo in diferenciacijo. 

Vse imajo vrednosti uteţi večje od 0,65. Faktor opisuje način dela pri glasbenem pouku z 

IKT. 

 

Drugi faktor ima najmočnejše uteţi pri spremenljivkah: 

Nt20: IKT uporabljam za komunikacijo z drugimi in sodelovanje. 

Nt19: Tudi v prostem času uporabljam IKT. 

Nt17: Pri pouku uporabljam tudi IKT. 

Uteţi presegajo vrednost 0,75. Ta faktor je najbolj izrazit, saj nobena od spremenljivk, ki 

ga pojasnjuje, nima močnejših uteţi tudi na drugih faktorjih. Faktor poimenujemo 

uporaba IKT. 

 

Tretji faktor ima izrazite uteţi pri spremenljivkah: 

Nt3: Vpeljava IKT v učni proces motivira učence. 

Nt2: IKT omogoča učiteljem hitrejše in učinkovitejše delo. 

Nt4: Naklonjen/-a sem uvajanju IKT v glasbeno vzgojo. 

Nt5: IKT vzpodbuja aktivnost učencev pri glasbeni vzgoji. 
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Nt13: IKT izboljšuje procese učenja in poučevanja glasbene vzgoje. 

Vrednost uteţi je le pri zadnji spremenljivki manjša od 0,6, vendar samo za malenkost. 

Faktor poimenujemo prednosti uporabe IKT. 

 

Četrti faktor pojasnjujeta zgolj dve variabli: 

Nt8: Vključevanje IKT v pouk glasbene vzgoje pomeni več dela za učitelja. 

Nt6: Za uvajanje IKT v pouk so na šoli zagotovljeni ustrezni pogoji. 

Slednja trditev ima na tem faktorju uteţ le 0,58. Faktor imenujemo organizacijski vidik 

uporabe IKT. 

 

Peti faktor ima močnejši uteţi pri spremenljivkah: 

Nt7: Za uporabo IKT pri pouku glasbene vzgoje sem se pripravljen/-a dodatno 

izobraţevati. 

Nt9: Za učinkovito delo z IKT je potrebno tudi sodelovanje z drugimi učitelji. 

Spremenljivki imata podobno močni uteţi, to je okoli 0,66. Faktor pojasnjuje vidik 

dodatnih priprav in sodelovanja drugih učiteljev. 
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Opisna statistika 

Faktorska analiza nam je pokazala, katere trditve se zdruţujejo v posamezne dimenzije. 

Dimenzije oblikujemo tako, da izračunamo povprečje pripadajočih trditev. Tako dobimo 

nove spremenljivke, katerih osnovne statistike so predstavljene v naslednji tabeli. 

 N Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

način dela 226 2,8 5 4,2 0,53 

uporaba IKT 226 1,3 5 4,0 0,75 

prednosti uporabe IKT 226 2,8 5 4,3 0,54 

organizacijski vidik uporabe IKT 226 1,5 5 3,6 0,84 

vidik dodatnih priprav in sodelovanja 

drugih učiteljev 226 2 5 4,2 0,63 

Tabela 17: Povprečne vrednosti dimenzij motivacije za GVZ 

 

Vse dimenzije so ocenjene s povprečno vrednostjo, ki je višja od sredine lestvice (3); 

stopnja strinjanja je torej dokaj visoka. Najviše je ocenjena dimenzija prednosti uporabe 

IKT s povprečno oceno 4,3, kar kaţe na to, da se učitelji zelo dobro zavedajo, kakšne 

prednosti prinaša uvedba IKT v pouk glasbene vzgoje. Dimenziji način dela in vidik 

dodatnih priprav sodelovanja drugih učiteljev sta ocenjeni s povprečno oceno 4,2, 

dimenzija uporaba IKT pa s 4,0. Najniţja stopnja strinjanja se pokaţe pri dimenziji 

organizacijski vidik uporabe IKT (3,6). 

Kako se odzivajo učitelji na uvajanje tehnologije v pouk? V svoji raziskavi je Bliss s 

sodelavci (1986) izpostavil sedem različnih tipov: učitelji so lahko naklonjeni, kritični, 

zaskrbljeni, nenaklonjeni, nasprotujoči, neopredeljeni ali nevešči dela s tehnologijo. 

Collins (1997) pa je v sodelovanju z drugimi raziskovalci izpostavil dve temeljni skupini 

učiteljev: prvo predstavljajo učitelji, ki so navdušeni, so entuziasti, drugi pa uvajanju IKT v 

pouk nasprotujejo.  

Anketirani učitelji so v veliki večini naklonjeni uvajanju IKT v pouk glasbene vzgoje. To 

se povezuje s spremenjenim načinom dela, ki ga prinaša sodobna tehnologija. Strinjanje z 
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uvajanjem so pokazale tudi številne študije. Učitelji menijo, da so učenci sodobnim 

oblikam dela naklonjeni, kar seveda pozitivno vpliva na notranjo motivacijo in njihov 

interes (Rudolph idr., 2005; Mc Dowall 2003; Savage, 2007). Ob tem se razvija kritično 

mišljenje, učenci se učijo medsebojnega sodelovanja (Savage, 2007), spreminja se klasična 

vloga učitelja. Temu se prilagaja tudi sodobno oblikovano učno okolje, ki je usmerjeno v 

lastno odkrivanje znanja, učenci razvijajo svoj stil učenja (Burnard, 2007; Breeze 2009), 

vsak učenec je pri svojem delu uspešen (Mason, 1994). Omogočeni sta diferenciacija in 

individualizacija dela, učenci dosegajo višje cilje na kognitivnem in konativnem področju 

(Brodnik, Borota, 2006). Učne ure postajajo zanimivejše, omogočeno je delo na daljavo, 

učenci glasbo lahko tudi vizualizirajo (Breeze, 2009). V pedagoško delo se uvajajo 

sodobne oblike dela, ki omogočajo višji nivo neodvisnosti učencev (Savage, 2007). IKT 

razvija tudi določene miselne spretnosti na področju oblikovanja informacij, vzročno-

posledičnih zvez, ustvarjalnosti, evalvacije. Razvija se holistično mišljenje, metakognicija 

(Wegerif, 2002). Učenci kaţejo večjo odgovornost za svoje delo, uspešni pa so lahko tudi 

tisti učenci, ki v klasičnem poučevanju niso (Savage, 2007). 

V raziskavi smo tudi ugotovili, da učitelji ne uporabljajo programske opreme za 

poučevanje glasbene vzgoje, saj je ne poznajo, na to pa vpliva tudi slabša opremljenost šol 

z ustreznimi programi. Do podobnih ugotovitev so prišle tudi študije drugih avtorjev 

(Gerlič, 2006; Breeze, 2009). 

Glede na to je prav, da se učiteljem ponudi ustrezna programska oprema (Stefanija, 2006), 

s katero naj bi se seznanjali ob aktivnem delu, delavnicah, spoznavanju primerov dobre 

prakse, ob sodelovanju v e-učenju in drugih sodobnih oblikah izobraţevanj (Moodle, e-

učilnice, ...). Poleg digitalne pismenosti se razvija tudi posebna tehnološka glasbena 

pismenost (Mansfield, 2005; Hodges, 2005).  

Učitelji, ki so naklonjeni spremembam, imajo pozitiven odnos do sodobne tehnologije, kar 

so dokazali številni domači in tuji avtorji (Gerlič, 2006; McDowall, 2003; Burnard, 2007; 

Borota, 2007). Pozitivne izkušnje ohranjajo interes za nadaljnje razvijanje kompetentnosti 

na glasbenem in računalniškem področju (Borota, 2007). 

Podpora učiteljev je odločilni dejavnik za vključevanje IKT v pouk, zato jim je treba 

omogočiti dodatno izobraţevanje, v okviru katerih spoznavajo didaktične koncepte in 
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strategije za učinkovito rabo IKT pri pouku (Blaţič idr., 2003). V svoji raziskavi je Gerlič 

(2006) izpostavil pomen izobraţevanj in usposabljanj učiteljev za uporabo IKT pri pouku, 

saj se tudi v slovenskem prostoru čuti pomanjkanje specialnodidaktične usposobljenosti za 

učinkovito tovrstno delo. 

 

7.2.1 Izobrazba učiteljev in stališča do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje 

 

Hipotezo številka 2 preverimo s t-testom za neodvisna vzorca, s katerim ţelimo ugotoviti, 

ali se povprečne vrednosti dimenzij, ki se nanašajo na uporabo IKT pri pouku glasbene 

vzgoje, statistično razlikujejo med učitelji glasbene vzgoje in učitelji razrednega pouka. 

 

Graf 10: Povprečne vrednosti dimenzij izobrazbe učitelja 

 

Največja odstopanja v povprečni vrednosti zasledimo pri dimenziji organizacijski vidik 

uporabe IKT, ki so ga profesorji glasbe ocenili niţe kot profesorji razrednega pouka. V tej 

dimenziji ima največjo uteţ trditev vključevanje IKT v pouk glasbene vzgoje pomeni več 

dela za učitelja, torej profesorjem glasbene vzgoje to pomeni manjši napor kot pa 

razrednim učiteljem. 
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Levenov test enakosti 

varianc 
t-test enakosti povprečij 

F p t Df p 

način dela 

Predpostavka enakosti varianc 1,283 0,259 0,011 224 0,991 

Predpostavka neenakosti varianc   0,01 52,972 0,992 

uporaba IKT 

Predpostavka enakosti varianc 4,175 0,042 0,568 224 0,57 

Predpostavka neenakosti varianc   0,475 49,026 0,637 

prednosti uporabe IKT 

Predpostavka enakosti varianc 1,403 0,237 1,347 224 0,179 

Predpostavka neenakosti varianc   1,24 52,768 0,221 

organizacijski vidik uporabe 

IKT. 

Predpostavka enakosti varianc 3,181 0,076 2,455 224 0,015 

Predpostavka neenakosti varianc   2,099 49,783 0,041 

vidik dodatnih priprav in 

sodelovanja drugih učiteljev 

Predpostavka enakosti varianc 0,482 0,488 0,736 224 0,462 

Predpostavka neenakosti varianc   0,702 54,401 0,486 

Tabela 18: T-test za neodvisna vzorca 

 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost t-testa 

t: vrednost t-testa 

df: stopnje prostosti 

 

Za oceno dimenzije organizacijski vidik uporabe IKT lahko potrdimo statistično 

pomembno razliko med skupinama pri manj kot 5-odstotnem tveganju: učitelji glasbene 

vzgoje so jo ocenili niţe kot profesorji razrednega pouka. Hipotezo lahko v tem delu 

potrdimo. 
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Dimenzijo način dela so tako profesorji razrednega pouka kot profesorji glasbe ocenili s 

povprečno oceno 4,2 (t = 0,01, p > 0,1) dimenzijo uporaba IKT pa z oceno 4,0 (t = 0,57, p 

> 0,1). Profesorji razrednega pouka so za malenkost bolje (4,3) ocenili dimenziji prednosti 

uporab IKT (t = 1,3, p > 0,1) in vidik dodatnih priprav in sodelovanja drugih učiteljev (t = 

0,74, p > 0,1) kot profesorji glasbe (4,2), vendar razliki v ocenah nista statistično 

pomembni.  

Tako druge hipoteze, v kateri predpostavljamo, da so med profesorji razrednega pouka in 

profesorji glasbe statistično pomembne razlike glede stališč do uvajanja IKT v pouk 

glasbene vzgoje, ne moremo potrditi.  

Ugotovitev 

Uvajanje IKT v pouk prinaša prednosti pri medsebojnem sodelovanju učiteljev, saj si 

učitelji gradiva lahko izmenjujejo, več je tudi skupnega načrtovanja in izvajanja. 

Prevladujoča oblika postaja projektno delo. Učitelji na podlagi izkušenj drugih v svoj pouk 

uvajajo nove oblike dela, ki so za učence bolj zanimivi in motivirajoči (Clark, 2005).  

IKT omogoča uporabo različnih medijev, ki so prilagojeni učiteljem in učencem, predvsem 

njihovim učnim stilom; delo se individualizira in prilagaja posameznim učencem (Clark, 

2005). IKT pomaga učencem in učiteljem, da je njihovo učenje oz. poučevanje 

učinkovitejše. Osnovni pogoj je načrtovano, strukturirano in postopno uvajanje, povezano 

z ostalimi metodami poučevanja. Učencem tako omogočimo razvijanje svojih metod 

učenja, učenje pa postane dinamičen proces, v katerem se pojavlja razmišljanje, 

razumevanje in ustvarjanje. Uporaba IKT pri pouku je odvisna od učitelja in njegove 

didaktične usposobljenosti, ki omogoči, da IKT postane učni pripomoček in prispeva k 

učinkovitemu poučevanju (Higgins, 2003).  

Učitelji pri poučevanju glasbe uporabljajo različne pripomočke, instrumente. IKT je v tem 

smislu nov pripomoček, ki ga lahko vključijo v poučevanje in jim je v pomoč pri 

doseganju zastavljenih ciljev. Pri tem uporabljajo različne metode in oblike poučevanja. 

Pojavlja se skupinska oblika dela, ki poudarja samostojnost učencev in njihovo 

medsebojno sodelovanje (Savage, 2007). 
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Sodobna tehnologija podpira poučevanje in omogoča učencem razvijanje učenja. 

Učinkovitost poučevanja je pomembna komponenta sodobne šole. Učenci tako v okviru 

glasbene vzgoje samostojno eksperimentirajo z različnimi glasbenimi stili, oblikami, 

tempom, novimi instrumenti. Ta aktivna vloga spodbuja glasbeno ustvarjalnost učencev in 

vključenost v procese nastajanja glasbe (Mash, 2005). 
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 7.3 Motivacija 

 

Da bi ugotovili, kako na motivacijo za učenje glasbe vplivajo posamezni dejavniki oz. 

kakšno je strinjanje s posameznimi stališči, smo oblikovali poseben vprašalnik, ki vsebuje 

24 trditev, ob katerih anketiranci označijo svoje strinjanje ali nestrinjanje. Podatke smo 

obdelali v programu SPSS. 

Za preverjanje merske karakteristike zanesljivosti je bil pri osnovnih variablah izračunan 

koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki je znašal 0,843. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,843 

Bartlett test  

Hi-kvadrat 1324,349 

razlika 190 

Signifikanca 0 

Tabela 19: KMO test 

 

Vrednost KMO testa znaša 0,843 in je statistično značilen, kar pomeni, da je korelacijska 

matrika ustrezna za faktorizacijo – zajema dovolj skupne variance.  
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Komunalitete 

  Začetne Ekstrahirane 

1. Prepričan sem, da bom pri glasbeni vzgoji uspešen v primerjavi z drugimi učenci v razredu. 1 0,599 

2. Rad imam snov, ki se jo učimo pri glasbeni vzgoji. 1 0,655 

3. Pomembno mi je, da sem pri glasbeni vzgoji boljši kot sošolci. 1 0,547 

4. Prepričan sem, da razumem snov, ki se jo učimo pri glasbeni vzgoji. 1 0,503 

7. To, kar se učim pri glasbeni vzgoji, se mi zdi zanimivo. 1 0,642 

8. Pomembno je, kar rečejo starši na moje ocene iz glasbene vzgoje. 1 0,636 

9. Bojim se, kdaj me bo učiteljica poklicala in mi postavila kakšno vprašanje iz glasbe. 1 0,57 

10. Mislim, da bom imel na koncu šolskega leta dobre ocene pri glasbeni vzgoji. 1 0,573 

11. K uram glasbene vzgoje bi hodil tudi, če ne bi bilo obvezno. 1 0,63 

12. Pri glasbeni vzgoji se učim zato, da bi bil dobro izobraţen na glasbenem področju. 1 0,54 

13. Strah me je, ko moram nastopiti pred razredom (peti, izvajati, …). 1 0,627 

14. Pri vseh glasbenih dejavnostih (petju, igranju, izvajanju) lahko dobim dobro oceno. 1 0,569 

16. Ko moram nastopiti pred sošolci (peti, igrati, …), imam neprijeten občutek vznemirjenosti. 1 0,646 

17. V primerjavi s sošolci vem veliko o glasbi. 1 0,579 

18. Pomembno je, da imam pri glasbeni vzgoji dobre ocene. 1 0,53 

19. Ko moram predstaviti glasbeno znanje pred drugimi, sem tako vznemirjen, da se ne morem 

spomniti stvari, ki sem se jih naučil. 1 0,575 

20. Vem, da se lahko dobro naučim snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 1 0,614 

21. Mislim, da mi bo to, kar se učim pri glasbeni vzgoji, koristilo tudi kasneje v ţivljenju. 1 0,655 

22. Kadar moram pokazati znanje pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da česa ne bi znal in bi se mi 

sošolci smejali. 1 0,637 

24. Ko sem vprašan pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da ne bi pravilno odgovoril na vprašanje. 1 0,747 

Tabela 20: Komunalitete 
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Faktorski model vsebuje 20 spremenljivk z vrednostjo komunalitet nad 0,5, kar pomeni, da 

je v modelu zajete dovolj variance posamezne spremenljivke. 

Component Number
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Graf 11: Scree diagram 

 

Iz diagrama lastnih vrednosti lahko razberemo, da gre za tri izrazitejše faktorje in še dva 

manj izrazita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
131 

 

Pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti za izračunane 

faktorje 
Vrednosti po rotaciji 

Skupaj 
% 

Variance 

Kumulativen 

% 
Skupaj 

% 

Variance 

Kumulativen 

% 
Skupaj 

% 

Variance 

Kumulativen 

% 

1 5,406 27,03 27,03 5,406 27,03 27,03 3,131 15,653 15,653 

2 2,808 14,041 41,071 2,808 14,041 41,071 2,638 13,189 28,842 

3 1,683 8,413 49,484 1,683 8,413 49,484 2,449 12,244 41,086 

4 1,122 5,611 55,095 1,122 5,611 55,095 1,959 9,797 50,884 

5 1,054 5,269 60,364 1,054 5,269 60,364 1,896 9,481 60,364 

6 0,824 4,121 64,485       

7 0,805 4,027 68,513       

8 0,747 3,733 72,245       

9 0,653 3,263 75,508       

10 0,635 3,177 78,685       

11 0,601 3,007 81,692       

12 0,56 2,798 84,49       

13 0,491 2,456 86,946       

14 0,475 2,374 89,32       

15 0,436 2,178 91,498       

16 0,417 2,087 93,584       

17 0,359 1,796 95,381       

18 0,339 1,694 97,074       

19 0,297 1,484 98,559       

20 0,288 1,441 100       

Tabela 21: Deleţ pojasnjene variance 
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S petimi faktorji je pojasnjene 60 % celotne variance spremenljivk. V gornji tabeli je 

prikazan deleţ pojasnjene variance s faktorji po pravokotni rotaciji. S prvim faktorjem 

pojasnimo 27,3 %, po pravokotni rotaciji pa 15,7 % celotne variance spremenljivk. Z 

drugim faktorjem pojasnimo 14,1 %, po pravokotni rotaciji pa 13,2 %. S tretjim faktorjem 

pojasnimo 8,4 %, po pravokotni rotaciji pa se poveča na 12,2 % celotne variance. S četrtim 

faktorjem pojasnimo 5,6 %, po pravokotni rotaciji pa 9,7 % celotne variance. S petim 

faktorjem pojasnimo 5,3 %, po pravokotni rotaciji pa 9,5 % celotne variance. Lastna 

vrednost pri vseh petih faktorjih presega 1, kar je eden od pogojev za izbor števila 

faktorjev. 
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Komponentna struktura 

 

Komponente 

1 2 3 4 5 

16. Ko moram nastopiti pred sošolci (peti, igrati, …), imam neprijeten občutek vznemirjenosti. 0,74 0,4 -0,2 -0,03 -0,15 

13. Strah me je, ko moram nastopiti pred razredom (peti, izvajati, …). 0,74 0,33 -0,13 0,03 -0,12 

9. Bojim se, kdaj me bo učiteljica poklicala in mi postavila kakšno vprašanje iz glasbe. 0,64 0,44 -0,29 -0,34 -0,13 

10. Mislim, da bom imel na koncu šolskega leta dobre ocene pri glasbeni vzgoji. 0,61 0,01 -0,16 -0,47 0,39 

17. V primerjavi s sošolci vem veliko o glasbi. 0,53 -0,2 -0,38 -0,49 0,4 

24. Ko sem vprašan pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da ne bi pravilno odgovoril na vprašanje. 0,18 0,86 -0,02 0,02 -0,09 

22. Kadar moram pokazati znanje pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da česa ne bi znal in bi se mi 

sošolci smejali. 0,47 0,72 -0,21 -0,25 -0,06 

19. Ko moram predstaviti glasbeno znanje pred drugimi, sem tako vznemirjen, da se ne morem 

spomniti stvari, ki sem se jih naučil. 0,47 0,57 -0,23 -0,37 -0,23 

21. Mislim, da mi bo to, kar se učim pri glasbeni vzgoji, koristilo tudi kasneje v ţivljenju. 0,15 0,11 -0,8 -0,27 0,24 

2. Rad imam snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 0,26 0,12 -0,79 -0,17 0,24 

11. K uram glasbene vzgoje bi hodil tudi, če ne bi bilo obvezno. 0,2 0,09 -0,79 -0,31 0,16 

7. To, kar se učim pri glasbeni vzgoji, se mi zdi zanimivo. 0,17 -0,05 -0,79 -0,14 0,13 

12. Pri glasbeni vzgoji se učim zato, da bi bil dobro izobraţen na glasbenem področju. 0,19 -0,11 -0,67 -0,47 0,2 

20. Vem, da se lahko dobro naučim snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 0,2 0,14 -0,4 -0,75 0,2 

14. Pri vseh glasbenih dejavnostih (petju, igranju, izvajanju) lahko dobim dobro oceno. 0,09 -0 -0,16 -0,74 0,19 

1. Prepričan sem, da bom pri glasbeni vzgoji uspešen v primerjavi z drugimi učenci v razredu. 0,51 -0,09 -0,4 -0,62 0,36 

4. Prepričan sem, da razumem snov, ki se jo učimo pri glasbeni vzgoji. 0,47 0,06 -0,38 -0,6 0,29 

8. Pomembno je, kar rečejo starši na moje ocene iz glasbene vzgoje. 0,04 -0,09 -0,15 -0,1 0,79 

3. Pomembno mi je, da sem pri glasbeni vzgoji boljši kot sošolci. 0,1 -0,3 -0,23 -0,22 0,71 

18. Pomembno je, da imam pri glasbeni vzgoji dobre ocene. -0,01 0,03 -0,27 -0,32 0,68 

Tabela 22: Faktorske uteţi po poševnokotni rotaciji 
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Komponente 

1 2 3 4 5 

7. To, kar se učim pri glasbeni vzgoji, se mi zdi zanimivo. 0,791 0,038 0,089 0,043 -0,074 

21. Mislim, da mi bo to, kar se učim pri glasbeni vzgoji, koristilo tudi kasneje v 

ţivljenju. 0,772 0,148 0,022 0,151 0,119 

2. Rad imam snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 0,768 0,041 0,16 0,168 0,104 

11. K uram glasbene vzgoje bi hodil tudi, če ne bi bilo obvezno. 0,759 0,194 0,073 0,056 0,086 

12. Pri glasbeni vzgoji se učim zato, da bi bil dobro izobraţen na glasbenem področju. 0,605 0,395 0,049 0,068 -0,1 

14. Pri vseh glasbenih dejavnostih (petju, igranju, izvajanju) lahko dobim dobro oceno. 0,03 0,741 -0,105 0,069 0,063 

20. Vem, da se lahko dobro naučim snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 0,272 0,708 -0,009 0,072 0,184 

1. Prepričan sem, da bom pri glasbeni vzgoji uspešen v primerjavi z drugimi učenci v 

razredu. 0,241 0,582 0,356 0,256 -0,098 

4. Prepričan sem, da razumem snov, ki se jo učimo pri glasbeni vzgoji. 0,234 0,555 0,315 0,196 0,052 

17. V primerjavi s sošolci vem veliko o glasbi. 0,237 0,448 0,42 0,309 -0,225 

13. Strah me je, ko moram nastopiti pred razredom (peti, izvajati,…). 0,053 -0,054 0,762 -0,056 0,194 

16. Ko moram nastopiti pred sošolci (peti, igrati,…), imam neprijeten občutek 

vznemirjenosti. 0,114 -0,011 0,743 -0,098 0,268 

9. Bojim se, kdaj me bo učiteljica poklicala in mi postavila kakšno vprašanje iz glasbe. 0,172 0,302 0,549 -0,14 0,358 

10. Mislim, da bom imel na koncu šolskega leta dobre ocene pri glasbeni vzgoji. -0,008 0,443 0,505 0,348 -0,011 

8. Pomembno je, kar rečejo starši na moje ocene iz glasbene vzgoje. 0,074 0,02 -0,022 0,793 -0,01 

3. Pomembno mi je, da sem pri glasbeni vzgoji boljši kot sošolci. 0,149 0,157 0,031 0,667 -0,233 

18. Pomembno je, da imam pri glasbeni vzgoji dobre ocene. 0,176 0,235 -0,141 0,638 0,13 

24. Ko sem vprašan pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da ne bi pravilno odgovoril na 

vprašanje. -0,028 -0,095 0,13 0,014 0,849 

22. Kadar moram pokazati znanje pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da česa ne bi znal in bi 

se mi sošolci smejali. 0,106 0,181 0,367 -0,024 0,677 

19. Ko moram predstaviti glasbeno znanje pred drugimi, sem tako vznemirjen, da se ne 

morem spomniti stvari, ki sem se jih naučil. 0,131 0,331 0,365 -0,235 0,51 

 

Tabela 23: Faktorske uteţi po pravokotni rotaciji 
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Pravokotna in poševnokotna rotacija sta si zelo podobni, za interpretacijo se odločimo po 

pravokotni rotaciji. 

Prvi faktor najbolj pojasnimo s spremenljivkami: 

7. To, kar se učim pri glasbeni vzgoji, se mi zdi zanimivo. 

21. Mislim, da mi bo to, kar se učim pri glasbeni vzgoji, koristilo tudi kasneje v ţivljenju. 

2. Rad imam snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 

11. K uram glasbene vzgoje bi hodil tudi, če ne bi bilo obvezno. 

12. Pri glasbeni vzgoji se učim zato, da bi bil dobro izobraţen na glasbenem področju. 

Ta sklop spremenljivk pojasnjuje interes za glasbeno vzgojo in je zelo podoben 

istoimenskemu faktorju po klasifikaciji C. Peklaj (2000).  

Drugi faktor ima najmočnejše uteţi pri spremenljivkah: 

14. Pri vseh glasbenih dejavnostih (petju, igranju, izvajanju) lahko dobim dobro oceno. 

20. Vem, da se lahko dobro naučim snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 

1. Prepričan sem, da bom pri glasbeni vzgoji uspešen v primerjavi z drugimi učenci v 

razredu. 

4. Prepričan sem, da razumem snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 

17. V primerjavi s sošolci vem veliko o glasbi. 

Ta faktor se nanaša na storilnostno motivacijo (Peklaj, prav tam). 

Tretji faktor ima izrazite uteţi pri spremenljivkah: 

13. Strah me je, ko moram nastopiti pred razredom (peti, izvajati, …). 

16. Ko moram nastopiti pred sošolci (peti, igrati, …), imam neprijeten občutek 

vznemirjenosti. 

9. Bojim se, kdaj me bo učiteljica poklicala in mi postavila kakšno vprašanje iz glasbe. 
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10. Mislim, da bom imel na koncu šolskega leta dobre ocene pri glasbeni vzgoji. 

Ta faktor poimenujemo stres, ni pa nujno, da ima negativni učinek. Te spremenljivke sicer 

sodijo v dimenzijo bojazen (Peklaj, prav tam), ki pa se je po naši faktorski analizi 

razcepila na dve dimenziji. 

Četrti faktor pojasnjujejo naslednje spremenljivke: 

8. Pomembno je, kar rečejo starši na moje ocene iz glasbene vzgoje. 

3. Pomembno mi je, da sem pri glasbeni vzgoji boljši kot sošolci. 

18. Pomembno je, da imam pri glasbeni vzgoji dobre ocene. 

Te spremenljivke se nanašajo na dimenzijo teţnja k uspehu (Peklaj, prav tam). 

Peti faktor ima močnejše uteţi pri spremenljivkah: 

24. Ko sem vprašan pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da ne bi pravilno odgovoril na vprašanje. 

22. Kadar moram pokazati znanje pri glasbeni vzgoji, me skrbi, da česa ne bi znal in bi se 

mi sošolci smejali. 

19. Ko moram predstaviti glasbeno znanje pred drugimi, sem tako vznemirjen, da se ne 

morem spomniti stvari, ki sem se jih naučil. 

Ta faktor se nanaša na bojazen oz. višjo stopnja stresa in skupaj s faktorjem stres tvori 

eno dimenzijo po klasifikaciji (Peklaj, prav tam).  

V nadaljevanju izračunamo pet dimenzij, ki so povprečje trditev, ki imajo največje uteţi 

pri določenem faktorju. V naslednji tabeli so predstavljene osnovne statistike 

novodobljenih dimenzij.  
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 N Min. Max. 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

interes 101 1 5 3,9 0,94 

storilnostna motivacija 101 1,4 5 4,0 0,67 

stres 101 1 5 3,5 1,00 

teţnja k uspehu 101 1 5 3,6 0,95 

bojazen oz. višja stopnja stresa 101 1 5 3,2 1,17 

Tabela 24: Motivacija - opisne statistike 

 

Anketiranci so vse dimenzije ocenili nad srednjo vrednostjo 3, kar kaţe na to, da je 

strinjanje večje kot nestrinjanje. Največje strinjanje je z dimenzijo, ki se nanaša na 

storilnostno motivacijo (4,0), sledita dimenziji interes (3,9) in težnja k uspehu (3,6). Vse tri 

dimenzije so pozitivni vidiki motivacije. Dimenzija stres je ocenjena s povprečno oceno 

3,5, dimenzija bojazen oz. hujša oblika stresa pa s 3,2. Anketirani učenci so torej 

motivirani za glasbeno vzgojo, hkrati pa jim ta predmet predstavlja tudi stres. 
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 7.3.1 Motiviranost za učenje glasbe med skupinama 

 

Hipotezo številka 3 preverimo z analizo ponovljenih poskusov (Repeated Measures), s 

katero preverimo, ali se je povprečna vrednost petih dimenzij motivacije spremenila po 

drugem merjenju. 

 

Graf 12: Aritmetične sredine z intervali zaupanja: Motivacija – dimenzija interes 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 3144,827 1 3144,827 4321,769 0 

Skupina 27,611 1 27,611 37,945 0 

Napake 72,039 99 0,728     

 

Tabela 25: F-test: Motivacija – dimenzija interes (med skupinama) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 

 

 

 

 

Tabela 26: F-test: Motivacija – dimenzija interes (med merjenjema) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

Kot je moč razbrati iz zgornjega grafikona, je eksperimentalna skupina ţe v prvem 

merjenju ocenila dimenzijo motivacije interes z višjo povprečno oceno kot kontrolna 

skupina (F = 37,9, p < 0,01). Po drugem merjenju se je eksperimentalni skupini interes še 

povečal, kontrolni pa je upadel, tako da se skupna aritmetična sredina med skupinama ni 

spremenila (F = 0,35, p > 0,1). Potrdimo lahko, da je učinek eksperimenta različno 

  
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Interes 0,179 1 0,179 0,354 0,553 

Interes*skupina 3,708 1 3,708 7,329 0,008 

Napake 50,079 99 0,506     
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učinkoval na skupini oz. da se je eksperimentalni skupini interes povečal, kar potrjuje 

našo hipotezo (F = 7,3, p < 0,01). 
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Graf 13: Aritmetične sredine z intervali zaupanja: Motivacija – dimenzija storilnostna motivacija 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 3318,824 1 3318,824 6890,303 0 

Skupina 4,122 1 4,122 8,558 0,004 

Napake 47,685 99 0,482     

 

Tabela 27: F-test: Motivacija –  dimenzija storilnostna motivacija (med skupinama) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Storilnostna 

motivacija 0,072 1 0,072 0,238 0,627 

Storilnostna 

motivacija * skupina 1,956 1 1,956 6,492 0,012 

Napake 29,828 99 0,301     

 

Tabela 28: F-test: Motivacija –  dimenzija storilnostna motivacija (med merjenjema) 

 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 
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Skupini sta si bili v merjenju dokaj podobni glede storilnostne motivacije, v drugem 

merjenju pa se je povprečna vrednost v eksperimentalni skupini povečala, v kontrolni 

skupini pa se je zmanjšala (F = 8,6, p < 0,01). Skupna povprečna ocena se v drugem 

merjenju ni spremenila (F = 0,2, p > 0,01), učinek eksperimenta pa je dvignil storilnostno 

motivacijo v eksperimentalni skupini (F = 6,6, p < 0,01). Hipoteza, da bo med učenci ES in 

učenci KS prišlo do statistično pomembnih razlik v motiviranosti za učenje glasbe, je torej 

v tem vidiku potrjena. 
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Graf 14: Aritmetične sredine z intervali zaupanja: Motivacija - dimenzija Stres 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 2463,869 1 2463,869 2476,371 0 

Skupina 16,374 1 16,374 16,457 0 

Napake 98,5 99 0,995     

Tabela 29: F-test: Motivacija –  dimenzija stres (med skupinama) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Stres 0,007 1 0,007 0,011 0,918 

Stres * skupina 0,18 1 0,18 0,277 0,6 

Napake (stres) 64,44 99 0,651     

 

Tabela 30: F-test: Motivacija –  dimenzija stres (med merjenjema) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

Dimenzija stres je bila v obeh merjenjih ocenjena višje v eksperimentalni skupini (F = 

16,5, p < 0,01). Eksperiment ni povzročil nobenega učinka (F = 0,01, p > 0,1), prav tako ni 

v drugem merjenju prišlo do statistično pomembnih razlik med skupinama (F = 0,3, p > 

0,1). Hipoteza v tem delu ni potrjena. 
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Graf 15: Aritmetične sredine z intervali zaupanja: Motivacija – dimenzija teţnja k uspehu 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 2712,559 1 2712,559 2272,635 0 

Skupina 1,113 1 1,113 0,933 0,336 

Napake 118,164 99 1,194     

Tabela 31: F-test: Motivacija – dimenzija teţnja k uspehu (med skupinama) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 
Vsota kvadratov Prostostne stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Teţnja k uspehu 0,019 1 0,019 0,073 0,788 

Teţnja k uspehu * 

skupina 5,19 1 5,19 19,866 0 

Napake(teţnja k 

uspehu) 25,861 99 0,261     

Tabela 32: F-test: Motivacija –  dimenzija teţnja k uspehu (med merjenjema) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta bili v prvem merjenju skoraj izenačeni (F = 0,9, 

p > 0,1). Skupna aritmetična sredina se pri dimenziji težnja k uspehu v drugem merjenju ni 

spremenila (F = 0,1, p > 0,1). Po eksperimentu se je povprečna vrednost te dimenzije pri 

eksperimentalni skupini povečala, pri kontrolni pa zmanjšala (F = 19,9, p < 0,01). 

Hipoteza, da bo med učenci ES in učenci KS prišlo do statistično pomembnih razlik v 

motiviranosti za učenje glasbe, je torej je v tem delu potrjena. 
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Graf 16: Aritmetične sredine z intervali zaupanja: Motivacija – dimenzija bojazen oz. višja stopnja 

stresa 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 2147,819 1 2147,819 1346,971 0 

Skupina 16,123 1 16,123 10,111 0,002 

Napake 157,861 99 1,595     

Tabela 33: F-test: Motivacija – dimenzija bojazen oz. višja stopnja stresa (med skupinama) 

 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Bojazen oz. hujša oblika 

stresa 5,914 1 5,914 6,905 0,01 

Bojazen oz. hujša oblika 

stresa * skupina 0,044 1 0,044 0,051 0,822 

Napake (bojazen) 84,785 99 0,856     

Tabela 34: F-test: Motivacija –  dimenzija bojazen oz. višja stopnja stresa (med merjenjema) 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

Tako v prvem kot v drugem merjenju je povprečna ocena dimenzije bojazen oz. hujša 

oblika stresa ocenjena više v eksperimentalni skupini (F = 10,1, p < 0,01). V drugem 

merjenju je bila skupna povprečna ocena višja (F = 6,9, p < 0,01) pri obeh skupinah, tako 

da ne moremo potrditi statistično pomembnega vpliva eksperimenta. Naša hipoteza je v 

tem delu zavrnjena. 
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Tretjo hipotezo, da bo med učenci ES in KS prišlo do statistično pomembnih razlik v 

motiviranosti za učenje glasbe, lahko potrdimo v treh dimenzijah. Po drugem merjenju 

so se pri ES izrazito povečale naslednje dimenzije: storilnostna motivacija, težnja k uspehu 

in interes. V ostalih dveh dimenzijah, stres in bojazen, pa ni bilo statistično pomembnih 

razlik in hipoteze ne moremo potrditi. Hipotezo številka 3 lahko delno potrdimo. 

Ugotovitev 

Menim, da je pomemben vzrok v tem, da prihajajo učenci eksperimentalne skupine iz 

primestnega okolja in imajo boljši odnos do učenja, bili pa so tudi bolj pripravljeni na 

sodelovanje. Pri kasnejših hospitacijah se je pokazal velik interes za glasbeno vzgojo, prav 

takšno je bilo njihovo sodelovanje. Če pogledamo rezultate raziskave, vidimo, da je prišlo 

do razlik v motiviranosti v treh dimenzijah: interes, storilnostna motivacija in teţnja po 

uspehu, medtem ko pri dimenzijah stres in bojazen razlik ne moremo potrditi.  

V eksperimentalni skupini je bilo učencem omogočeno, da je vsak delal po svojih 

zmoţnostih, kar pomeni, da je bil pri delu uspešen; to pa dviguje nivo njegove 

motiviranosti za delo. Poleg tega so samostojno odkrivali znanje, saj so sami dopolnjevali 

taktovske načine, dodajali in spreminjali melodijo, pripravljali spremljave. 

Konstruktivistični način učenja jih je usmerjal k boljšim rezultatom, pri delu so bili tudi 

ustvarjalni. Med seboj so sodelovali, kar je spodbujalo njihovo aktivnost. Tako se je 

razvijal tudi interes za glasbeno vzgojo, saj so bile učencem ponujene različne oblike dela, 

ki so omogočale aktivnost na različnih področjih glasbene vzgoje. Prednosti zgoraj 

izpostavljenih značilnosti so s svojimi raziskavami izpostavili številni poznavalci: Brodnik, 

Borota (2006), McDowall (2003), Kington idr. (2002), Ward (2009), Savage (2007), 

Sicherl – Kafol (2001), Denac (1997).  

Zanimivo je dejstvo, da eksperiment ni vplival na porast negativne motivacije, kar pomeni, 

da ni spodbujal stresa ali bojazni pred glasbeno vzgojo. Obe dimenziji sta bili više ocenjeni 

pri eksperimentalni skupini. Predvidevam, da se je to zgodilo zaradi negotovosti, kaj bodo 

pri glasbeni vzgoji počeli, kako zahteven bo program oz. delo, ki ga bomo pri pouku 

izvajali. Po mnenju številnih avtorjev (Rotar Pance, 2006; McPherson, Davidson, 2006; 

Madsen, 2003) bo motivacija upadla, če bodo učenci doţiveli negativne spodbude iz 

okolja; to pomeni, da bodo učenci določene dejavnike ponotranjili in bodo le-ti prevzeli 
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prevladujočo vlogo pri nadaljnjem delu. Pogosto je prav stres ali strah tisti, ki povzroča 

umik in postopno upadanje motivacije.  

Motivacija se nahaja v učencih, v njihovih glasbenih interesih, percepciji glasbene 

kompetentnosti in kontrole ter ravni storilnostne motivacije. Tako se učiteljevo delo sooča 

z individualnimi posebnostmi učencev (Rotar Pance, 2006: 82). Razlike vplivajo tudi na 

motivacijo, ki se pri učencih razlikuje. Vse to pa se odraţa tudi pri stališčih učencev do 

glasbene vzgoje. 
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 7.4 Ritmična in melodična avdiacija 

 

Gordonov test vključuje 40 nalog za preizkus melodičnega posluha in 40 nalog za preizkus 

ritmičnega posluha. Melodične in ritmične naloge smo za potrebe eksperimenta prilagodili. 

Uporabili in prilagodili smo po 12 primerov za vsak preizkus.  

Testne naloge smo najprej preverili v skupini učencev 5. razreda. Na osnovi rezultatov smo 

pri obeh testih ohranili število nalog. Pred vsakim testiranjem smo najprej izvedli vaje, ki 

smo jih rešili frontalno, da so učenci spoznali potek reševanja.  

 7.4.1 Ritmična in melodična avdiacija med skupinama 

 

Hipotezo številka 4 smo preverjali z analizo ponovljenih poskusov. Pri tem smo 

ugotavljali, ali obstajajo razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino glede na prvo 

in drugo merjenje.  

 

Graf 17: Aritmetične sredine: Glasbene sposobnosti 
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Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino so pri prvem merjenju zelo majhne, v 

drugem merjenju pa so učenci eksperimentalne skupine dobili v povprečju več točk kot 

učenci kontrolne skupine. 

 
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F P 

Konstanta 72690,371 1 72690,371 8202,731 0 

Skupina 236,931 1 236,931 26,736 0 

Napaka med merjenjema 868,449 98 8,862     

Tabela 35: F - test med skupinama 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

Skupini se med seboj statistično razlikujeta (F = 26,7, p < 0,01), kar kaţe na to, da je 

eksperimentalna skupina boljša od kontrolne skupine. Da bi ugotovili, ali obstajajo razlike 

med merjenjema ne glede na začetne razlike med skupinama, naredimo še F test znotraj 

dveh merjenj. 

 
Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F p 

Glasbene sposobnosti 11,41 1 11,41 1,41 0,238 

Glasbene 

sposobnosti*skupina 178,45 1 178,45 22,057 0 

Napaka med merjenjema 792,87 98 8,091   

Tabela 36: F-test med merjenjema 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 
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Glasbene sposobnosti se med prvim in drugim merjenjem niso spremenile (F = 1,4, p > 

0,1). Če pa upoštevamo interakcijo skupine, se izkaţe, da se je glasbena sposobnost v 

eksperimentalni skupini povečala, v kontrolni pa se je zmanjšala (F = 22,05, p < 0,01). 

Hipoteza št. 4, v kateri smo predpostavljali, da bo prišlo do statistično pomembnih razlik v 

rezultatih na področju ritmične in melodične avdiacije, je torej potrjena. 

Ugotovitev 

Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je eksperimentalna skupina dosegla boljše 

rezultate kot kontrolna skupina. Na to je vplivala intenzivna glasbena vzgoja oz. delo s 

skupino. Rezultate lahko primerjamo tudi z ugotovitvami raziskav drugih avtorjev (Pesek, 

1993; Denac, 1997; Sicherl - Kafol, 2001). 

Aktivno delo z računalniškim programom ima pozitivne vplive na avdiacijo, saj učenci 

svoje izdelke slišijo, ob njih tudi pojejo. Pri tem so učenci aktivni in njihova lastna 

aktivnost pozitivno vpliva na motivacijo in interes za delo. Pomembno vlogo ima 

razvijanje aktivnega poslušanja (McDowall, 2003; Hallam, 2006). Poslušanje je kognitivna 

aktivnost, ki zahteva usmerjenost na določene glasbene elemente. Preko aktivnega 

poslušanja se razvijajo tudi slušne sposobnosti. Ko postane poslušanje ponotranjeno, se 

razvija avdiacija, ki je pomembna tako na področju improvizacije kot tudi pri 

komponiranju.  

Tudi v naši raziskavi se je povečal interes za pozorno, usmerjeno poslušanje.  
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 7.5 Glasbena ustvarjalnost 

 

S preizkusom pevskega ustvarjanja smo ugotavljali raven doseţkov pevskega ustvarjanja 

na podlagi besedila. Na začetku testiranja smo uporabili Arharjevo uganko: Šilast nos iz 

dolge hiše, s črnim, glej po belem piše (1998, str. 6). Pri zaključnem testiranju pa smo 

uporabili besedilo uganke Šinkovca: Bela njiva – pa ni ajda, črno seme pa ni mak, kdor to 

seme rad prebira, bo morda še učenjak (2006, str. 26).  

Pri analizi ustvarjanja nas je predvsem zanimalo ujemanje melodije z ritmom besedila in 

izvirnost pevskih izmišljarij. Doseţke smo vrednotili v štirih stopnjah:  

1. intervalno in ritmično nejasna melodija, polpeti govor; 

2. melodija, delno skladna z ritmom besedila; 

3. skromna ali privzeta melodija, skladna z ritmom besedila; 

4. izrazita melodija, skladna z ritmom besedila. 

Objektivnost testiranja smo dosegli tako, da smo učence posneli, potem pa smo posnetke 

predvajali neodvisnima ocenjevalcema. Če je prišlo do neskladja med njima, smo vključili 

še tretjega ocenjevalca.  
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 7.5.1 Melodična ustvarjalnost med skupinama 

 

Hipotezo številka 5 preverjamo s hi-kvadrat statistiko, in sicer za prvo in drugo merjenje. 

       

Odstotek Total 

ES KS  

1. merjenje 

Melodija 

intervalno in ritmično nejasna melodija, polpeti 

govor 

Število 2 7 9 

Odstotek 3,80 % 14,90 % 9,00 % 

melodija, delno skladna z ritmom besedila 

Število 7 8 15 

Odstotek 13,20 % 17,00 % 15,00 % 

skromna ali privzeta melodija, skladna z ritmom 

besedila 

Število 29 24 52 

Odstotek 54,70 % 48,90 % 52,00 % 

izrazita melodija, skladna z ritmom besedila 

Število 15 9 24 

Odstotek 28,30 % 19,10 % 24,00 % 

Skupaj 

Število 53 48 101 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

2. merjenje 

melodija 

intervalno in ritmično nejasna melodija, polpeti 

govor 

Število 7 9 16 

Odstotek 13,20 % 18,80 % 15,80 % 

melodija, delno skladna z ritmom besedila 

Število 8 11 19 

Odstotek 15,10 % 22,90 % 18,80 % 

skromna ali privzeta melodija, skladna z ritmom 

besedila 

Število 22 20 42 

Odstotek 41,50 % 41,70 % 41,60 % 

izrazita melodija, skladna z ritmom besedila 

Število 16 8 24 

Odstotek 30,20 % 16,70 % 23,80 % 

Total 

Število 53 48 101 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tabela 37: Kontingenčna tabela 
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  Vrednost 
Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

(2-stranska) 

1. merjenje 

Pearsonov hi-kvadrat 4,694 3 0,196 

Razmerje verjetij 4,858 3 0,182 

Linearno-linearne povezave 4,12 1 0,042 

Število veljavnih primerov 101   

2. merjenje 

Pearsonov hi-kvadrat 3,246 3 0,355 

Razmerje verjetij 3,292 3 0,349 

Linearno-linearne povezave 2,655 1 0,103 

Število veljavnih primerov 101   

 

Tabela 38: hi-kvadrat statistika 

 

Tako v prvem kot v drugem merjenju hi-kvadrat preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik, vseeno pa se kaţejo razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

V obeh merjenjih je deleţ tistih, ki so zapeli intervalno in ritmično nejasno melodijo in 

polpeti govor, večji v kontrolni skupini, medtem ko je bil deleţ učencev, ki so zapeli 

melodijo skladno z ritmom besedila, večji v eksperimentalni skupini. Deleţ učencev, ki so 

zapeli skromno ali privzeto melodijo, skladno z ritmom besedila, je bil v obeh merjenjih 

pribliţno enak v obeh skupinah, medtem ko je bil deleţ učencev, ki so zapeli izrazito 

melodijo, skladno z ritmom besedila, v eksperimentalni skupini večji.  

Hipoteze št. 5, v kateri smo predvidevali, da bo med ES in KS prišlo do statistično 

pomembnih razlik v rezultatih na področju melodične ustvarjalnosti, ne moremo potrditi. 

Ugotovitev 

Kljub temu da hipoteze ne moremo potrditi, pa je število učencev ES, ki so oblikovali 

izrazito melodijo, skladno z ritmom besedila, večje od števila učencev iz KS. To dokazuje 

pomen kvalitetnega učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost učencev. Naši rezultati se 
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ujemajo z drugimi raziskavami, ki na področju ustvarjanja ugotavljajo pomen kvalitetne 

glasbene vzgoje (Oblak, 1987; Sicherl - Kafol, 2001). V okviru naše raziskave je 30,2 % 

učencev ES doseglo zelo uspešne doseţke, v KS pa 16,7 % učencev.  

Ali ima na to vpliv eksperiment? Vsekakor vključevanje IKT v pouk glasbene vzgoje 

spodbuja ustvarjalnost, in sicer na področju oblikovanja lastnih melodij na dana pesemska 

besedila. Pri tem nastajajo tudi spontani poskusi, ki pa jih moramo sprejemati pozitivno in 

jih spodbujati, saj lahko ob zavračanju postopno izgine ţelja po lastni ustvarjalnosti 

(Oblak, 1987).  

V času izvajanja eksperimenta so učenci raziskovali, iskali so različne rešitve problemov. 

Ko so oblikovali lastne melodije in jih igrali, so se posamezni deli prikazali tudi na 

računalniškem zaslonu. Učenci so dodajali in spreminjali zvoke, dinamiko, ritem, 

melodijo, tempo itd. Tako so skozi proces razvijali svoje ustvarjalne zmoţnosti (Webster, 

2007).  

Učenci postajajo neodvisni v razmišljanju, svojih sodbah, evalvacijah (Ward, 2009). 

Številni avtorji so ugotovili, da ima sodobna tehnologija vpliv na ustvarjalnost (Burnard, 

2007; Hodges, 2005; Hallam, 2006), saj učencem omogoča samostojnost, konstruktivno in 

fleksibilno učno okolje (Truman, Mulholland, 2003; Ferrari, Cachia, Punie, 2009), razvija 

divergentno mišljenje (Wheeler, Waite, Bromfield, 2002). Izkušnje učencev pozitivno 

vplivajo na aktivnost in posledično na njihovo ustvarjalnost. Pomembno je razviti take 

pogoje dela, v katerih bodo lahko učenci razvijali svoja močna področja in sposobnosti. 

Vse to pa lahko oblikujemo skozi aktivno opazovanje učencev in njihovega dela. 

Spodbujanje učencev, da razmišljajo o svojem delu (metakognicija), pozitivno vpliva na 

učne procese, na ustvarjalnost in na odgovorno sprejemanje učenja, reševanje problemov 

in uporabo znanja (Wheeler, Waite, Bromfield, 2002).  

Seddon, O'Neill (2001) sta v svoji študiji izpostavila pomen aktivnega dela in vpliv le-tega 

na ustvarjalnost. IKT odpira različne moţnosti za ustvarjalno delo, omogoča komunikacijo. 

V procesu pridobivanja znanja so učenci aktivni členi, učiteljeva vloga je usmerjanje in 

spodbujanje različnih pristopov, kar spodbuja spontanost in izvirnost (Ward, 2009). Vsak 

učenec ima ustvarjalni potencial, ki ga v ustreznem okolju lahko razvije (Runco, 2003); to 

pa je odvisno od aktivnosti, ki ga lahko spodbujajo ali zavirajo. Ustvarjalnost povezuje 
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različna področja znanja (Burke, 2007), pri čemer je bistveno razumevanje in oblikovanje 

novih in ustreznih povezav med starim in novim znanjem (Craft, 2005). Z upoštevanjem 

učencev, njihovih posebnosti, bomo razvijali miselne spretnosti, ki bodo pozitivno vplivale 

na oblikovanje ustvarjalnosti (Runco, 2007).  

 

Ustvarjalnost se v sodobni druţbi razvija tudi ob podpori digitalne tehnologije. Izhodišče je 

fizično in virtualno okolje, v katerem učenci razvijajo ideje, med njimi iščejo določene 

povezave, ustvarjajo in izvajajo določene aktivnosti. V tem procesu med seboj sodelujejo. 

Med njimi poteka stalna komunikacija in ob zaključku svoje delo vrednotijo, evalvirajo 

(Loveless, 2002). 

 

Ob upoštevanju teoretičnih izhodišč je naša raziskava potrdila določene komponente, 

povezane z razvijanjem ustvarjalnosti pri učencih. Učencem smo omogočili fleksibilno 

učno okolje, v katerem je vsak delal po svojih zmoţnostih, kar pomeni, da smo upoštevali 

individualni prispevek vsakega posameznika. Učenci so medsebojno sodelovali v virtualni 

skupnosti, dopolnjevali so izdelke in prispevali svoj del, ki je omogočil nastanek skupne 

kompozicije. Pri tem je bila najpomembnejša aktivnost, ki je spodbujala notranjo 

motivacijo in zadovoljstvo z opravljenim delom. Učenci so razvijali spretnost 

komunikacije. V svoje delo so vključevali znanja različnih področij: glasbene vzgoje, 

slovenščine, računalništva. Tako so ob podpori digitalne tehnologije razvijali svojo 

ustvarjalnost.  
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 7.6 Glasbeno znanje 

 

Učenci obeh skupin so na začetku in na koncu testiranja reševali naloge, povezane z 

določenimi glasbenimi znanji. Na začetku šolskega leta, v mesecu oktobru, so bile naloge 

povezane z glasbenim znanjem 4. razreda, na koncu, v mesecu maju, pa z znanjem 5. 

razreda. 

Pri tem so pomembna določena informativna znanja, ki jih predvideva tudi učni načrt za 

glasbeno vzgojo.  

V 4. razredu so učenci imeli naslednje naloge: 

 povezovanje ustreznih parov med seboj, 

 opera, 

 orkester, 

 glasba iz filma, 

 ljudsko glasbilo, 

 prepoznavanje pevskega zbora na zvočnem posnetku (slušna naloga), 

 poznavanje skladatelja in njegovega dela, 

 prepoznavanje druţin glasbil, 

 poimenovanje glasbenih znakov, 

 prepoznavanje pesmi ob solmizacijskih zlogih. 

V 5. razredu so bile naloge naslednje: 

 prepoznavanje skladbe na zvočnem posnetku, 

 prepoznavanje ljudskega običaja in njegovih značilnosti, 

 ljudsko glasbilo, 
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 poimenovanje notnih vrednosti, 

 zapisovanje pojmov, povezanih z notnim črtovjem (taktovski način, takt, taktnica), 

 zapisovanje tonov v notno črtovje, 

 zvočni posnetek in prepoznavanje ljudske ali umetne glasbe, 

 prepoznavanje pesmi ob solmizacijskih zlogih, uvrščanje med ljudsko ali umetno 

glasbo, 

 ritmična spremljava ljudske pesmi. 
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 7.6.1 Glasbeno znanje med skupinama 

 

Hipotezo številka 6 preverimo z analizo ponovljenih poskusov (Repeated Mesures).  

 ES
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Graf 18: Aritmetične sredine: Glasbeno znanje 

 

 

V prvem merjenju je imela eksperimentalna skupina višjo povprečno oceno glasbenega 

znanja kot kontrolna skupina, v drugem merjenju pa se je razlika v znanju še povečala; pri 

kontrolni skupini se je povprečna ocena rahlo zniţala, pri eksperimentalni skupini pa se je 

zvišala. 

V naslednjem koraku preverimo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama. 
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Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F p 

Konstanta 64426,6 1 64427 955,8 0,00 

Skupina 730,5 1 730,5 10,8 0,00 

Napake 6471,1 96 67,4   

Tabela 39: F-test med skupinama 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

Skupini se med seboj statistično razlikujeta (F = 10,8, p < 0,01), kar kaţe na to, da je 

eksperimentalna skupina boljša od kontrolne skupine. Da bi ugotovili, ali obstajajo razlike 

med merjenjema ne glede na začetne razlike med skupinama, naredimo še F test znotraj 

dveh merjenj. 

 

Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F p 

Glasbeno znanje 0,3 1 0,3 0,01 0,91 

Glasbeno znanje*skupina 28,8 1 28,8 1,35 0,25 

Napaka med merjenjema 2050,5 96 21,4   

Tabela 40: F-test med merjenjema 

Legenda 

F: F-preizkus 

p: statistična pomembnost 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
164 

 

Izkazalo se je, da med merjenjema ni prišlo do statistično pomembnih razlik (F = 0,01, p > 

0,1), prav tako ne moremo potrditi interakcije med merjenjema in skupinama. To pomeni, 

da se skupini v glasbenem znanju razlikujeta, vendar je ta razlika med njima obstajala ţe 

pred preizkusom.  

Hipoteze št. 6, v kateri smo predvidevali, da bo prišlo do statistično pomembnih razlik 

med učenci ES in KS v rezultatih na področju glasbenih znanj, ne moremo potrditi. 

Ugotovitev 

Po analizi posameznih nalog v 5. razredu smo ugotovili, da je eksperimentalna skupina 

dosegala boljše rezultate pri nalogah, povezanih s poznavanjem taktovskega načina, taktnic 

in taktov, saj so to učenci uporabljali pri oblikovanju svojih lastnih melodij v 

računalniškem programu. Podobno se je zgodilo tudi pri nalogi, pri kateri so v notno 

črtovje vpisali določene tone, in pri nalogi, kjer so ljudski pesmi dodali ritmično 

spremljavo. Prav pri slednji se je pokazala njihova ustvarjalnost, saj so poleg enostavnih 

ritmov dodajali tudi sestavljene ritme, nekateri celo ritem za dve glasbili. Te naloge so 

izvajali tudi med delom z računalniškim programom, ko so sami dodajali, spreminjali in 

oblikovali spremljave in melodije. Računalniški program jih je vodil in usmerjal. Zato 

lahko osvojeno znanje glasbene teorije pripišemo kontinuiranemu delu z računalniškim 

programom. 

IKT igra pomembno vlogo tudi pri razvijanju glasbene ustvarjalnosti učencev, integraciji 

notnega zapisa in zvoka, eksperimentiranju z zvočno barvo v virtualnih glasbenih 

zasedbah, zvočni kontroli sprememb, ki so nastale zaradi transponiranja, menjavanja 

tempa, modulacije (Rudolph idr., 2004). Učenci dosegajo višje cilje na kognitivnem in 

konativnem področju, oblikujejo lastno strategijo dela, so konstruktivisti lastnega znanja 

(Brodnik, Borota, 2006; Mason, Rennie, 2006). Znanje, ki ga pridobivajo na aktiven način, 

lahko poveţemo s strateškim znanjem, ki pomeni uporabo določenih postopkov ali metod 

dela (Marentič Poţarnik, 2000).  

To vsekakor velja tudi za znanje učencev eksperimentalne skupine v naši raziskavi.  
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 7.7 Stališča učencev do uvajanja informacijsko komunikacijske tehnologije v 

pouk glasbene vzgoje 

 

Za ugotavljanje stališč učencev do uvajanja informacijsko komunikacijske tehnologije v 

pouk glasbene vzgoje smo pripravili vprašalnik z lestvico stališč. Reševali so ga učenci v 

ES, in sicer dvakrat, v mesecu septembru 2008 in mesecu maju 2009.  

Objektivnost 

Navodila so bila za vse učence enotna, učenci so vprašalnike reševali samostojno, brez 

dodatnih vprašanj in pojasnil. Zagotovljena je bila anonimnost. V izvedbi anketiranja je bil 

anketni vprašalnik objektiven, saj zaradi natančnih navodil na rezultate anketiranja niso 

vplivali subjektivni faktorji anketarja. 

Analiza 

Spol 

 

 Frekvence Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

 Ţ 23 43,4 43,4 43,4 

M 30 56,6 56,6 100,0 

Skupaj 53 100,0 100,0  

 

 

 

Tabela 41: Spol učencev ES 

 

V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 53 učencev. Sodelovalo je 23 učenk (43,4 

%) in 30 učencev (56,3 %). 
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Graf 19: Spol učencev ES 

 

Za preverjanje merske karakteristike zanesljivosti je bil pri osnovnih variablah izračunan 

koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki je znašal 0,695.  

Kaiser-Meyer-Olkin. 0,695 

Bartlett test  

Hi-kvadrat 382,029 

Razlika 66 

Signifikanca 0 

 

Tabela 42: KMO test 

 

Vrednost KMO testa znaša 0,695 in je statistično značilen, kar pomeni, da je korelacijska 

matrika ustrezna za faktorizacijo – zajema dovolj skupne variance.  
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Komunalitete 

  Začetne Ekstrahirane 

1. Pri učenju zelo rad uporabljam računalnik. 1 0,652 

2. Rad se srečujem z novimi izzivi, ki jih 

omogoča delo z računalnikom. 1 0,618 

3. Naklonjen sem uporabi računalnika pri 

pouku glasbene vzgoje. 1 0,753 

4. Pri glasbeni vzgoji imam rad aktivne načine 

dela, ki jih ponuja računalnik. 1 0,719 

5. Prepričan sem, da mi bo računalnik pri 

glasbeni vzgoji omogočal sodelovanje s 

sošolci. 1 0,705 

6. Bojim se, da ne bom znal delati z 

računalnikom pri glasbeni vzgoji. 1 0,435 

7. Prepričan sem, da bom znal glasbeno znanje 

ob računalniku samostojno uporabiti. 1 0,604 

8. Strah me je, da bom oblikoval melodije z 

računalnikom počasneje kot sošolci. 1 0,729 

9. Ustvarjanje glasbe z računalnikom mi 

pomeni izziv. 1 0,432 

10. Bojim se, da bodo melodije, ki jih bom 

napisal z računalnikom, slabše od melodij 

sošolcev. 1 0,799 

11. Vesel sem, ko sošolci pohvalijo moje 

melodije, ki sem jih napisal z računalnikom. 1 0,81 

12. Ponosen sem na melodije, ki sem jih 

oblikoval z računalnikom. 1 0,804 

 

Tabela 43: Komunalitete 
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Faktorski model vsebuje 12 spremenljivk; dve imata vrednost komunalitet pod 0,4, ostale 

pa nad 0,6, kar pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance posamezne spremenljivke. 
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Graf 20: Scree diagram 

 

Iz diagrama lastnih vrednosti lahko razberemo, da imajo štirje faktorji vrednost 

komunalitete nad 1, kar je eden od kriterijev za izbiro števila faktorjev. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
169 

 

Pojasnjena varianca 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti za izračunane 

faktorje 
Vrednosti po rotaciji 

Skupaj % Variance 
Kumulativni 

% 
Skupaj % Variance 

Kumulativni 

% 
Skupaj % Variance 

Kumulativni 

% 

1 3,449 28,739 28,739 3,449 28,739 28,739 2,736 22,798 22,798 

2 1,978 16,487 45,226 1,978 16,487 45,226 1,997 16,641 39,439 

3 1,386 11,547 56,774 1,386 11,547 56,774 1,697 14,139 53,578 

4 1,248 10,4 67,173 1,248 10,4 67,173 1,631 13,595 67,173 

5 0,899 7,488 74,662             

6 0,755 6,291 80,953             

7 0,532 4,433 85,386             

8 0,458 3,815 89,201             

9 0,449 3,745 92,946             

10 0,35 2,917 95,863             

11 0,263 2,195 98,057             

12 0,233 1,943 100             

 

Tabela 44: Deleţ pojasnjene variance 

 

S petimi faktorji je pojasnjene 67 % celotne variance spremenljivk. V zgornji tabeli je 

prikazan deleţ pojasnjene variance s faktorji po pravokotni rotaciji. S prvim faktorjem 

pojasnimo 28,7 %, po pravokotni rotaciji pa 22,8 % celotne variance spremenljivk. Z 

drugim faktorjem pojasnimo 16,5 %, po pravokotni rotaciji pa 16,6 %. S tretjim faktorjem 

pojasnimo 11,5 %, po pravokotni rotaciji pa se poveča na 14,1 % celotne variance. S 

četrtim faktorjem pojasnimo 10,4 %, po pravokotni rotaciji pa 13,6 % celotne variance. 
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Komponentna struktura 

  

Komponente 

1 2 3 4 

3. Naklonjen sem uporabi računalnika pri pouku 

glasbene vzgoje. 0,872 -0,116 0,061 -0,056 

4. Pri glasbeni vzgoji imam rad aktivne načine 

dela, ki jih ponuja računalnik. 0,825 0,041 -0,024 0,072 

1. Pri učenju zelo rad uporabljam računalnik. 0,818 -0,055 0,003 -0,027 

2. Rad se srečujem z novimi izzivi, ki jih 

omogoča delo z računalnikom. 0,719 0,162 0,045 0,064 

10. Bojim se, da bodo melodije, ki jih bom napisal 

z računalnikom, slabše od melodij sošolcev. 0,041 0,867 0,17 -0,181 

8. Strah me je, da bom oblikoval melodije z 

računalnikom počasneje kot sošolci. -0,056 0,858 -0,01 -0,048 

6. Bojim se, da ne bom znal delati z računalnikom 

pri glasbeni vzgoji. 0,029 0,62 -0,094 0,177 

11. Vesel sem, ko sošolci pohvalijo moje 

melodije, ki sem jih napisal z računalnikom. -0,023 0,01 0,895 0,051 

12. Ponosen sem na melodije, ki sem jih oblikoval 

z računalnikom. 0,162 0,032 0,845 0,007 

5. Prepričan sem, da mi bo računalnik pri glasbeni 

vzgoji omogočal sodelovanje s sošolci. 0,087 -0,205 0,001 0,797 

7. Prepričan sem, da bom znal glasbeno znanje ob 

računalniku samostojno uporabiti. 0,111 0,192 -0,13 0,719 

9. Ustvarjanje glasbe z računalnikom mi pomeni 

izziv. -0,09 -0,013 0,272 0,58 

 

Tabela 45: Faktorske uteţi po poševnokotni rotaciji 
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Komponente 

1 2 3 4 

3. Naklonjen sem uporabi računalnika pri 

pouku glasbene vzgoje. 0,851 -0,063 0,146 0,056 

4. Pri glasbeni vzgoji imam rad aktivne načine 

dela, ki jih ponuja računalnik. 0,822 0,095 0,066 0,172 

1. Pri učenju zelo rad uporabljam računalnik. 0,799 -0,004 0,085 0,075 

2. Rad se srečujem z novimi izzivi, ki jih 

omogoča delo z računalnikom. 0,732 0,207 0,122 0,158 

10. Bojim se, da bodo melodije, ki jih bom 

napisal z računalnikom, slabše od melodij 

sošolcev. 0,091 0,862 0,156 -0,152 

8. Strah me je, da bom oblikoval melodije z 

računalnikom počasneje kot sošolci. -0,008 0,852 -0,022 -0,047 

6. Bojim se, da ne bom znal delati z 

računalnikom pri glasbeni vzgoji. 0,081 0,625 -0,079 0,178 

11. Vesel sem, ko sošolci pohvalijo moje 

melodije, ki sem jih napisal z računalnikom. 0,086 -0,004 0,888 0,116 

12. Ponosen sem na melodije, ki sem jih 

oblikoval z računalnikom. 0,257 0,029 0,853 0,092 

5. Prepričan sem, da mi bo računalnik pri 

glasbeni vzgoji omogočal sodelovanje s 

sošolci. 0,176 -0,185 0,069 0,797 

7. Prepričan sem, da bom znal glasbeno znanje 

ob računalniku samostojno uporabiti. 0,201 0,214 -0,065 0,717 

9. Ustvarjanje glasbe z računalnikom mi 

pomeni izziv. 0,016 -0,012 0,303 0,583 

 

Tabela 46: Faktorske uteţi po pravokotni rotaciji 
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Pravokotna in poševnokotna rotacija sta si zelo podobni, saj je korelacija med faktorji po 

poševni korelaciji pod 0,3; za interpretacijo se odločimo po pravokotni rotaciji. 

Prvi faktor najbolj pojasnimo s spremenljivkami: 

4. Pri glasbeni vzgoji imam rad aktivne načine dela, ki jih ponuja računalnik. 

3. Naklonjen sem uporabi računalnika pri pouku glasbene vzgoje. 

1. Pri učenju zelo rad uporabljam računalnik. 

2. Rad se srečujem z novimi izzivi, ki jih omogoča delo z računalnikom. 

Trditve se nanašajo na dimenzijo naklonjenosti in zanimanja za računalnik in so 

podobne dimenziji interes po klasifikaciji (C. Peklaj, 2002).  

 

Drugi faktor ima najmočnejše uteţi pri spremenljivkah: 

10. Bojim se, da bodo melodije, ki jih bom napisal z računalnikom, slabše od melodij 

sošolcev. 

8. Strah me je, da bom oblikoval melodije z računalnikom počasneje kot sošolci. 

6. Bojim se, da ne bom znal delati z računalnikom pri glasbeni vzgoji.  

Ta faktor se nanaša na bojazen oz. stres (dimenzija bojazen po klasifikaciji C. Peklaj). 

 

Tretji faktor ima izrazite uteţi pri spremenljivkah: 

11. Vesel sem, ko sošolci pohvalijo moje melodije, ki sem jih napisal z računalnikom. 

12. Ponosen sem na melodije, ki sem jih oblikoval z računalnikom. 

Trditvi se nanašata na storilnostno motivacijo (del istoimenske dimenzije po klasifikaciji 

C. Peklaj). 
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Četrti faktor pojasnjujejo naslednje spremenljivke: 

5. Prepričan sem, da mi bo računalnik pri glasbeni vzgoji omogočal sodelovanje s sošolci. 

7. Prepričan sem, da bom znal glasbeno znanje ob računalniku samostojno uporabiti. 

9. Ustvarjanje glasbe z računalnikom mi pomeni izziv. 

Te spremenljivke se nanašajo na dimenzijo teţnja k uspehu. 

 

V nadaljevanju izračunamo štiri dimenzije, ki so povprečje trditev, ki imajo največje uteţi 

pri določenem faktorju. V naslednji tabeli so predstavljene osnovne statistike novo 

dobljenih dimenzij.  

  N Min. Max. 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Naklonjenost, interes za 

računalnik 53 1,5 5 4,2843 0,81754 

bojazen, stres 53 2 5 4,4346 0,70013 

storilnostna motivacija 53 1,5 5 4,6569 0,65242 

teţnja k uspehu 53 1 5 3,9216 0,89391 

 

Tabela 47: Motivacija - opisne statistike 

 

Anketiranci so vse dimenzije ocenili nad srednjo vrednostjo 3, kar kaţe na to, da je 

strinjanje večje kot nestrinjanje. Največje strinjanje je z dimenzijo, ki se nanaša na 

storilnostno motivacijo (4,7); naslednja najvišje ocenjena dimenzija je bojazen oz. stres 

(4,4); sledi naklonjenost, interes za računalnik (4,3); najniţjo povprečno oceno je dobila 

dimenzija težnja k uspehu (3,9). 
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 7.7.1 Stališča do uvajanja med merjenjema v ES 

 

Hipotezo številka 7 preverjamo s t-testom dvojic (Paired Samples t test), s katerim 

preverjamo, ali se dimenzije stališč učencev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje med 

merjenjema razlikujejo. 

 

Graf 21: Povprečne vrednosti dimenzij 

 

 T Prostostne stopnje p 

naklonjenost, interes za računalnik - naklonjenost, interes 

za računalnik -2,673 52 0,01 

bojazen, stres - bojazen, stres -1,155 52 0,253 

storilnostna motivacija - storilnostna motivacija -0,148 52 0,883 

teţnja k uspehu - teţnja k uspehu -5,485 52 0 

 

Tabela 48: T-test dvojic 

 

Legenda 

T: t-test 

p: statistična pomembnost 
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Največja razlika med merjenjema se pokaţe pri dimenziji teţnja k uspehu, ki se je pri 

drugem merjenju povečala s 3,4 na 4,4 (t = -5,5, p < 0,01). Tudi dimenzija naklonjenost 

oz. interes za računalnik je bila pri drugem merjenju ocenjena više (t = -2,7, p = 0,01), 

medtem ko razlike med merjenjema pri dimenziji storilnostna motivacija in bojazen oz. 

strah nismo zasledili. Tako lahko hipotezo, v kateri smo predpostavili, da bo med učenci 

ES prišlo do statistično pomembnih razlik v stališčih do uvajanja IKT v pouk glasbene 

vzgoje, potrdimo pri dveh dimenzijah. 

 

Ugotovitev 

IKT je novost, ki spodbuja drugačno delo, poudarja lasten stil učenja in ustvarjalnost 

(Burnard, 2007), lastno strategijo dela, problemsko učenje, ki povezuje učenčeve izkušnje 

z njegovimi cilji in načrti za prihodnost (Brodnik, Borota, 2006; Mason, Rennie, 2006), in 

sodelovanje v skupinah (Savage, 2007; Brodnik, Borota, 2006). Učenci so po mnenju 

številnih avtorjev (McDowall, 2003; Roblyer, 2006; Breeze, 2009; Kington idr., 2002) 

motivirani za delo, saj razvijajo delovne navade, razvijajo višje oblike mišljenja in so učno 

uspešnejši (Campbell, Scott-Kassner, 1995; Ward, 2009). Pri svojem delu izbirajo 

aktivnosti, ki jih spodbujajo in jim pomenijo izziv. Opravljeno delo vrednotijo, saj jim IKT 

omogoča povratno informacijo in evalvacijo (Ward, 2009). Učencem je omogočeno 

aktivno pridobivanje novih podatkov (Higgins, 2003). Poleg tega, da IKT spodbuja 

notranjo motivacijo pri učencih, je po drugi strani zanimiv, saj se pojavlja v obliki igre in 

zabave, delo pa je manj naporno. E-učenje omogoča tudi izmenjavo mnenj in sodelovanje 

med sošolci (Clark, Feldon, 2005), razvija sposobnost avtomatizacije, fluentnosti in 

nadgradnjo določenih spretnosti (Roblyer, 2006).  

Učenci z uporabo IKT razvijajo glasbeno in digitalno pismenost (Mc Dowall, 2003; 

Roblyer, 2006).  

Pomembno je tudi dejstvo, da učenci pri pouku glasbe niso več pasivni poslušalci, ampak 

so aktivni ustvarjalci. Njihovo učenje je bolj učinkovito, spodbuja notranjo motivacijo, 

kritično mišljenje in reševanje problemov, to pa pomeni drugačno sprejemanje glasbe kot 

umetnosti (Mash, 2005). Učenci razvijajo glasbeno ustvarjalnost, integrirajo notni zapis in 

zvok, eksperimentirajo z zvočno barvo v virtualnih zasedbah, spremljajo in analizirajo 
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zvočne spremembe, ki nastanejo zaradi transponiranja, menjavanja tempa in modulacije 

(Rudolph idr., 2005).  

IKT ni igrača, ki bi jo vključevali v pouk z namenom sprostitve, je učni pripomoček, ki 

omogoča in spodbuja kreativne procese (Ward, 2009). Uvajanje IKT v pouk glasbene 

vzgoje spodbuja razvoj samospoštovanja, samodiscipline in osebne ustvarjalnosti, 

omogoča razvoj učnih in osebnostnih spretnosti, obenem pa pozitivno vpliva na vsa ostala 

področja učenja (Alvaro, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
177 

 

 Sinteza empirične raziskave 

 

IKT vnaša v pouk spremenjen način poučevanja, pomeni sodoben pristop, ki poudarja 

pomen aktivne vloge učencev pri pridobivanju znanja. Tudi v naši raziskavi izstopa 

aktivna vloga učencev v procesu pridobivanja znanja, upoštevanje lastnega tempa dela in 

pomen lastne uspešnosti pri opravljanju nalog, znanje pa omogoča prenos izkušenj tudi na 

druga področja. 

Učitelji so v svojih stališčih naklonjeni uvajanju IKT v pouk. Med njimi ni statistično 

pomembnih razlik glede na izobrazbo in njihovih stališčih. Stališča do uvajanja se prav 

tako ne razlikujejo glede na leta delovne dobe. Učitelji sprejemajo IKT kot spremembo in 

jo vrednotijo kot obliko dela oz. kot sodobno didaktično sredstvo. Izsledke naše raziskave 

potrjujejo tudi izsledki drugih raziskav (Brodnik, Borota, 2006; McDowall, 2003). Učitelji, 

ki so naklonjeni spremembam, pozitivno vrednotijo sodobno tehnologijo. Uvajanje IKT v 

pouk je pod vplivom didaktične usposobljenosti za delo.  

Prav pozitiven odnos učiteljev do novih, sodobnih oblik dela vpliva na stališča in 

sprejemanje sprememb pri učencih. Glasbena vzgoja je povezana z različnimi dejavnostmi, 

ki spodbujajo lastno aktivnost učencev in omogočajo odkrivanje znanja. V raziskavi smo 

primerjali odnos do glasbene vzgoje in motivacijo med eksperimentalno in kontrolno 

skupino. Po izvedenem eksperimentu se je naša hipoteza potrdila v treh dimenzijah, in 

sicer na področju storilnostne motivacije, teţnje po uspehu in v interesu učencev za učenje. 

Ostali dve dimenziji, stres in bojazen, pa nista pokazali statistično pomembnih razlik med 

skupinama. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da se je motivacija pri 

eksperimentalni skupini povečala zaradi aktivnih oblik dela, pa tudi zaradi uspešnosti 

vsakega posameznika, ki je delal v okviru lastnih zmoţnosti. To je pozitivno vplivalo na 

interes za delo. Razumljiva je tudi povečana storilnostna motivacija. Vse navedeno pa 

vpliva na drugačno poučevanje in učenje pri glasbeni vzgoji. Sodobno naravnan pouk 

spodbuja lastno aktivnost, redno spremljanje dela in vrednotenje, pri delu potekata 

medsebojno sodelovanje in pomoč. To pa pozitivno vpliva tudi na samovrednotenje, 

nadgradnjo in diferenciacijo dela. 
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Raziskava je potrdila pozitiven vpliv IKT na ritmično in melodično avdiacijo. ES je pri 

testiranju dosegla na teh področjih boljše rezultate kot KS, kar se povezuje z intenzivno 

dejavnostjo in aktivnim poslušanjem. Ob poslušanju zapisane melodije, ritma so učenci 

aktivni. To pomeni, da so določene glasbene zakonitosti in glasbeno teorijo spoznavali 

preko primerov. Kar so zapisali, jim je računalnik odigral, zapisano so lahko poslušali po 

delih ali v celoti. Imeli so moţnost spreminjanja in popravljanja zapisanega. To je 

spodbujalo aktivno, zbrano poslušanje. Med ES in KS je prišlo do statistično pomembnih 

razlik na področju ritmičnomelodične avdiacije, kar potrjuje postavljeno hipotezo. 

Testiranje melodične ustvarjalnosti sicer ni potrdilo naše hipoteze, kljub temu pa je več 

izrazitih melodij nastalo v ES. Delo z računalniškim programom je učence te skupine 

spodbujalo pri aktivnosti. Omogočeno je bilo raziskovanje in individualen pristop k delu. 

Učenci so morali ob svojem delu paziti na ustreznost ritma, taktovskega načina, lahko pa 

so tudi oblikovali potek melodije v skladu z besedilom pesmi. Vsak učenec je (po)ustvarjal 

glede na lastne zmoţnosti. Če poveţemo med sabo značilnosti ustvarjalnega učenja, 

ugotovimo, da so imeli učenci ES moţnosti, pri katerih so lahko spremljali razvoj svojih 

idej. Ideje so lahko sproti dograjevali in delo tudi diferencirali (zahtevnejše melodije, 

dvoglasje). Učenci so bili zaradi programa pozorni na ritem, ta pa jih je vodil k ustrezni 

ritmični izreki. Poleg tega so se učenci trudili za skladnost ritma z besedilom pesmi. 

Njihovo delo je potekalo spontano, samostojno pri oblikovanju melodij. Učenci ES so 

oblikovali več melodij, ki so bile skladne z ritmom besedila. Nastalim melodijam so dodali 

ustrezne ritmične spremljave. 

Pri testiranju znanja so učenci ES na začetku raziskave dosegli boljše rezultate kot učenci 

KS. Po izvajanju eksperimenta so doseţeni rezultat še izboljšali. Kljub temu da hipoteze ne 

moremo potrditi, saj ni prišlo do statistično pomembnih razlik med skupinama, pa je 

pomemben podatek, da so učenci ES v veliki meri pravilno reševali naloge, povezane z 

glasbeno teorijo, notnim zapisom in ritmičnimi spremljavami. To pomeni, da so pri 

oblikovanju ritmične spremljave upoštevali zakonitosti taktovskega načina. Spremljave za 

posamezne pesmi so nastajale ob konkretnih primerih. Znanje, povezano z notnim 

opismenjevanjem, so uporabljali pri pesmih, ki so jim dodali ustrezne spremljave. 

Računalniški program jim ni dovoljeval napak in tako so bile njihove rešitve pravilne. Vse 
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to je vplivalo na njihovo znanje, ki je postalo proceduralno, dosegali so višje cilje na 

kognitivnem in konativnem področju. 

Učitelji v veliki meri s svojimi pogledi in stališči vplivajo na učence. Tako se strinjanje s 

spremembami odraţa tudi pri stališčih učencev ES do uvajanja IKT v poučevanje glasbene 

vzgoje. Glede na izsledke naše raziskave lahko ugotovimo, da se učenci strinjajo z 

uvajanjem sodobne tehnologije v pouk. Največje strinjanje v stališčih se je pokazalo v 

dimenziji storilnostne motivacije, prav tako pa tudi v dimenziji bojazen in strah. Kljub 

temu da se pojavljata negativni dimenziji, je treba izpostaviti pomen pozitivnih stališč, 

povezanih v storilnostni motivaciji. Učenci vidijo prednost svojega dela v tem, da so vsi 

lahko uspešni, da je viden rezultat njihovega dela. Po drugi strani pa se kaţe neki strah 

pred neuspešnostjo. Zavedati moramo tudi tega in učence spodbujati in jih motivirati z 

njim lastnimi oblikami dela, diferenciacijo in individualizacijo. Vsekakor je nujna tudi 

sprememba vrednotenja dela učencev in upoštevanje napredka učencev glede na njihovo 

predhodnje delo. 

Če primerjamo stanje na začetku testiranja s končnim testiranjem, lahko ugotovimo, da je 

prišlo pri posameznih dimenzijah do določenih sprememb. Velik napredek je na področju 

teţnje po uspehu in interesu, manjše razlike pa so se pokazale pri dimenziji storilnostne 

motivacije in bojazni. To pomeni, da so učenci posvetili večjo pozornost svoji uspešnosti 

in pokazali večji interes za delo. Samo po sebi umevno je, da je storilnostna motivacija 

prisotna in da ni statistično pomembnih razlik med merjenjema v tej dimenziji na začetku 

in koncu testiranja. Tudi bojazen oz. strah pred računalnikom je ostal na podobni stopnji 

kot pri začetnem testiranju. Čeprav je ta dimenzija prisotna, pa to ne pomeni, da so bili 

učenci pri delu neuspešni. Dimenzija strahu ali bojazni je povezana z individualnimi 

posebnostmi učencev in njihovim lastnim vrednotenjem dela. 
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 7.8 SWOT analiza 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 poslušanje, spreminjanje zapisanega, tiskanje zapisov (35) 

 dodajanje spremljave, oblikovanje lastnih melodij (33) 

 pošiljanje melodij po e-pošti, sodelovanje pri nastajanju 

končnega izdelka (29) 

 medsebojna pomoč, sodelovanje med sošolci (28) 

 lahko delam tako, kot sam ţelim (27) 

 objava izdelkov, predstavitve pred sošolci, starši (25) 

 laţje učenje glasbe, aktivno delo (25) 

 glasba v aktivni obliki (24) 

 interes za oblikovanje in ustvarjanje glasbe (21) 

 novo znanje, nov način dela (18) 

 preverjanje in vrednotenje dela (17) 

 skupinsko delo (17) 

 opisno vrednotenje dela (16) 

 spoznavanje glasbene teorije (15) 

 opozorilo pri napakah (v 2/4 takt ne morem zapisati 3 četrtink) 

(14) 

 veliko ustvarjalnih idej za delo (10) 

 nastavljanje, spreminjanje not, taktovskih načinov (9) 

 sproščenost in ţelja po dodatnem delu (7) 

 predvajanje glasbe z različnimi instrumenti (6) 

 petje ob računalniku (6) 

 

 znanje računalništva, glasbene teorije (23) 

 spreminjanje pisave, saj ni v slovenščini (21) 

 delo poteka prepočasi (18) 

 delo za računalnikom (vid) (18) 

 slabši zvok za posamezne instrumente (18) 

 razumevanje (16) 

 program v angleškem jeziku (15) 

 delo v dvojicah – ko je nekdo aktiven, drugi 

lahko »spi« (15) 

 slušalke (11) 

 več moţnosti pri izbiri instrumentov (11) 

 okvara računalnika (2) 

 

 

PRILOŢNOSTI NEVARNOSTI 

 vsak je lahko uspešen in dober (32) 

 sodelovanje, delo v skupinah, dvojicah (29) 

 sprotno spremljanje napredka učencev (28) 

 nove moţnosti pri oblikovanju besedil, melodij – spremljave 

za interesno dejavnost (27) 

 različni nivoji dela (tisti, ki znajo, lahko delajo teţje naloge) 

(22) 

 biti potrpeţljiv pri delu (21) 

 povratne informacije vsem učencem (21) 

 preverjanje, kaj so se učenci resnično naučili (18) 

 portfolio (15) 

 IKT prevladujoči pripomoček pri poučevanju 

glasbe (26) 

 določeni učenci se »skrijejo« za sošolci (25) 

 vznemirjenost in slabša zbranost določenih 

učencev (22) 

 odvisnost od IKT (19) 

 subjektivno vrednotenje izdelkov (17) 

 nenačrtovano vključevanje IKT v pouk glasbe 

(16) 

 petje ob računalniku DA, samostojno NE (16) 

 

Tabela 49: SWOT analiza 
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Da bi spoznali prednosti in pomanjkljivosti uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje, smo 

izvedli tudi SWOT analizo. Učenci so na posebne liste zapisali svoja mnenja, potem pa so 

jih nalepili na ustrezna mesta. Določene predloge smo zdruţili v iste kategorije. Ob tem 

smo prišli do pomembnih ugotovitev.  

Dobljeni podatki nam bodo v pomoč pri nadaljevanju oz. dopolnjevanju dela, prav tako pa 

bomo pozorni na vse slabe strani, ki jih bomo skušali odpraviti oz. spremeniti. 

Izpostavili bomo najpogosteje zapisane po posameznih področjih. 

Prednosti: 

 poslušanje, spreminjanje zapisanega, tiskanje zapisov, 

 dodajanje spremljave, oblikovanje lastnih melodij,  

 pošiljanje melodij po e-pošti, sodelovanje pri nastajanju končnega izdelka, 

 medsebojna pomoč, sodelovanje med sošolci,  

 lahko delam tako, kot sam ţelim. 

 

Slabosti: 

 znanje računalništva, glasbene teorije,  

 spreminjanje jezika, saj računalniški program ni v slovenščini,  

 delo poteka prepočasi, 

 delo za računalnikom (vid),  

 slabši zvok za posamezne instrumente.  

 

Priloţnosti: 

 vsak je lahko uspešen in dober,  

 sodelovanje, delo v skupinah, dvojicah,  

 sprotno spremljanje napredka učencev,  

 nove moţnosti pri oblikovanju besedil, melodij – spremljave za interesno 

dejavnost,  

 različni nivoji dela (tisti, ki znajo, lahko delajo teţje naloge).  
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Nevarnosti: 

 IKT kot prevladujoč pripomoček pri poučevanju glasbe,  

 določeni učenci se "skrijejo" za sošolci, 

 vznemirjenost in slabša zbranost učencev,  

 odvisnost od IKT,  

 subjektivno vrednotenje izdelkov.  

 

Izsledki naše SWOT analize so podobni ugotovitvam raziskav drugih avtorjev (Brodnik, 

Borota, 2006; McDowall, 2006).  

 

Med prednostmi bi omenili naslednje: učenci pri poslušanju lahko spreminjajo svoje 

izdelke, dodajajo ustrezne spremljave in oblikujejo lastne melodije; pri tem medsebojno 

sodelujejo v virtualni skupnosti; naloge rešujejo v skladu s svojimi sposobnostmi.  

 

Zavedati se je treba tudi slabosti. Med izrazitejšimi slabostmi so omenili digitalno 

pismenost, prav tako tudi znanje s področja glasbene teorije. Vsekakor so to dobra 

izhodišča za nadaljevanje dela. Digitalno pismenost je treba razvijati postopno. Do te 

ugotovitve je v svoji raziskavi prišla tudi J. McDowall (2003). Potrebna je tudi analiza 

delovanja programske opreme oz. računalnikov, saj so bili nekateri računalniki zelo 

počasni. Vključevanje računalnikov v pouk mora biti smiselno, saj se lahko pokaţejo tudi 

negativne posledice.  

 

SWOT analiza je pokazala tudi nekatere priloţnosti. Pomembno je, da je vsak učenec 

lahko uspešen, torej ima vsak moţnost pokazati svoje znanje. Pri delu je omogočeno 

sodelovanje s sošolci. Učitelj lahko kontinuirano spremlja, opazuje in vrednoti njihovo 

delo. Priloţnost imajo tudi učenci, ki si ţelijo zahtevnejšega dela. Delo diferenciramo, s 

tem pa razvijamo tudi ustvarjalnost, divergentno mišljenje in problemski pouk. Podobno so 

ugotavljali tudi drugi raziskovalci, med njimi Savage (2007), Brodnik, Borota (2006). 

Pri vključevanju IKT v pouk glasbene vzgoje se moramo zavedati tudi nevarnosti takega 

načina dela. Kot novost in sprememba ne sme postati prevladujoča oblika. Pri glasbeni 
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vzgoji je še vedno ključna avtentičnost poučevanja, torej so pomembni učitelj in klasične 

oblike dela. Če pri delu z IKT nismo pozorni, so lahko slabši učenci izločeni oz. jih niti ne 

opazimo. Pri skupinskem delu ali delu v dvojicah je treba opazovati tudi vsakega 

posameznika, slediti njegovemu delu in njegovim doseţkom. Kljub temu da so učenci pri 

delu običajno sproščeni, se lahko pojavita tudi nesproščenost in vznemirjenost. Pred 

vrednotenjem doseţkov je treba postaviti skupna merila in kriterije, saj je lahko tudi na tem 

področju prisotna subjektivnost.  
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 7.9 Intervju 

 

Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih metod raziskovanja. Uporabljamo ga tako 

v kvalitativnem kot tudi v kvantitativnem raziskovanju, odvisno od vrste podatkov, ki jih 

zbiramo (Vogrinc, 2008). Podatke zbiramo v obliki komunikacije, ki poteka med dvema 

osebama, pri čemer ena oseba sprašuje, druga pa odgovarja (Sagadin, 1993). 

Na področju raziskovanja obstajajo različne oblike raziskovalnih intervjujev. Glede na 

strukturiranost ločimo standardizirane (vezane, strukturirane, zaprte) in nestandardizirane 

(svobodne, odprte, nevezane, neformalne, nestrukturirane, globinske) intervjuje. 

Nestandardizirane intervjuje deloma na: pripovedovalne, osredotočene, polstrukturirane, 

globinske in fokusne. Podatke lahko pridobivamo v neposredni ali posredni obliki. 

Intervjuji se razlikujejo tudi po številu intervjuvancev: individualni, skupinski (Vogrinc, 

2008). 

V okviru naše raziskave sta sodelovali tudi učiteljici 5. razredov. Z njima smo izvedli dva 

intervjuja, in sicer na začetku in na koncu raziskovanja. Odgovore smo posneli na diktafon. 

Uporabili smo nestandardizirano polstrukturirano obliko intervjuja. Odgovore učiteljic smo 

analizirali. Podatke smo kodirali in nato zdruţili v posamezne kategorije. Na tej osnovi 

smo oblikovali utemeljeno teorijo, ki smo jo dopolnili z ugotovitvami drugih raziskovalcev 

s tega področja.  
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 7.9.1 Intervju na začetku raziskovanja 

 

UTEMELJENA TEORIJA 

Učiteljici poučujeta v 2. triletju, in sicer v 5. razredu. Učiteljica 1 pri svojem delu pogosto 

uporablja individualno in skupinsko obliko dela, metodo demonstracije in druge primerne 

metode. Pri učiteljici 2 so oblike in metode dela odvisne od učencev, pogosto pa se odloča 

za sodelovalno učenje. Pomembna sta njihovo smotrno vključevanje in spreminjanje. Obe 

učiteljici uporabljata metode in oblike glede na obravnavano snov, ob upoštevanju 

učencev, ki jih poučujeta. Vse to je seveda povezano z učnim načrtom, prav tako pa tudi z 

dejavnostmi, ki jih učenci v času pouka opravljajo. Vsekakor je uporaba tehnologije 

odvisna od učitelja, nalog in ciljev pouka (Blažič idr., 2003; Sutherland idr., 2004). 

Pri sodobnih oblikah in metodah dela je pri učiteljici 1 pogosto sodelovalno učenje, 

projektno delo in uporaba IKT. Učiteljica 2 je poleg naštetih izpostavila še konstruktivizem 

in eksperimentiranje. Obe učiteljici vnašata v svoje delo tudi sodobne oblike in metode 

dela, ki jih predvidevajo učni načrt in učne vsebine. Sodobno oblikovan pouk vnaša tudi 

določene oblike, s katerimi učenci na podlagi konkretnih izkušenj osvojijo določena 

znanja. Tako učenci oblikujejo lastno znanje, so konstruktivisti (Brodnik, Borota, 2006). 

Pomen sodelovalnega učenja zagovarja tudi Savage (2007). 

Učiteljici 1 IKT pomeni iskanje informacij, različnih elektronskih enciklopedij, slovarjev 

in posebnih programov. V pouk jo vključuje v različnih etapah učnega procesa. Učiteljica 

2 meni, da je uporaba IKT vezana na pisanje referatov, zavzema pa se tudi za navajanje 

učencev na iskanje zanesljivih virov. Meni tudi, da pouk ob IKT pomeni zahtevnejše delo 

za učitelja. Obe učiteljici vključujeta v pouk tudi IKT. Učenci ob njem iščejo določene 

informacije, pišejo referate. Ta pripomoček uporabljata tudi pri drugih predmetih (druţba, 

slovenščina, naravoslovje in tehnika). V strokovni literaturi, ki se ukvarja z uvajanjem IKT 

v pouk, je zapisano, da se IKT uvaja z namenom, da spodbuja samostojno delo učencev, 

prav tako pa omogoča lastne strategije dela (Roblyer, 2003). 

Po mnenju učiteljice 1 imajo učenci radi sodobne pripomočke, kljub temu pa meni, da je 

najpomembnejši kvaliteten pouk. Učiteljica 2 meni, da si učenci sprva predstavljajo delo z 
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IKT v smislu igranja. Kasneje ugotovijo, da morajo z računalnikom opraviti določene 

aktivnosti. Tudi tak pouk jim je všeč. Učenci so po mnenju obeh učiteljic naklonjeni 

uvajanju sodobnih pripomočkov, izpostavljata pa zmernost pri njihovi uporabi. V ospredju 

je kvalitetno poučevanje. Tudi miselne računalniške igre lahko predstavljajo spodbudo za 

učence. Učenci s tem razvijajo svoje mišljenje in gradijo, oblikujejo svoje znanje (Wegerif, 

2002; Roblyer, 2006). 

Učiteljica 1 pri poučevanju glasbene vzgoje uporablja različne oblike in metode dela. V 

svoje delo vključuje internet za glasbene primere, slikovno gradivo, Orffova glasbila, CD-

predvajalnik. Učiteljica 2 poučuje glasbeno vzgojo na klasičen način. Pri tem uporablja 

različne pripomočke: CD-predvajalnik, glasbila, petje, spremljave, gibni izraz. Glasbena 

vzgoja omogoča uporabo različnih pripomočkov, ki omogočajo učencem aktivno delo. To 

lahko zasledimo pri poučevanju obeh učiteljic, torej je njuno poučevanje aktivno in pestro. 

Ciljno zasnovani učni načrt za glasbeno vzgojo (2001) nakazuje poleg dejavnosti in 

dosežkov tri temeljne vrste glasbenih didaktičnih vsebin: izvajanje, poslušanje in 

ustvarjalnost. Vse te cilje pa učitelj dosega ob uporabi različnih pripomočkov.  

Učiteljica 1 meni, da bi bilo poučevanje glasbene vzgoje ob IKT zanimivo, saj bi za 

poučevanje uporabljala računalnik. Učiteljici 2 je to velik izziv. Obema pomeni uvajanje 

IKT v pouk glasbene vzgoje nekaj novega, sodobnega. Pouk glasbene vzgoje ob uporabi 

IKT pomeni aktivno vlogo učencev, učiteljeva vloga se spremeni. Pouk je problemsko 

zasnovan (McDowall, 2003; Rudolph idr., 2005; Ward, 2009). 

Da pa bi pouk lahko izvajali na ta način, je učiteljica 1 izpostavila potrebo po ustreznih 

programih za delo, vodeno delo, glasbeno opismenjevanje, konkretne primere iz prakse, 

učiteljica 2 pa si ţeli hospitacij in seminarjev s tega področja. Poučevanje ob uporabi 

sodobnih pripomočkov narekuje tudi poznavanje dela s temi pripomočki. Tako je povsem 

na mestu predlog, da bi se oblikovali seminarji in delavnice, ki bi olajšali delo učiteljem. 

Zelo pomembno je znanje učiteljev, zato so v okviru International Society for Technology 

in Education (ISTE NETS) oblikovali posebne nacionalne standarde za sodobno 

tehnologijo (ISTE NETS, 2006). Velik poudarek je na računalniški pismenosti, ki omogoča 

rabo programov in delo z računalnikom (McDowall, 2003; Gerlič, 2006; Borota, 2007). 
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Očitna je potreba po zagotavljanju ustreznih oblik izpopolnjevanj učiteljev za uvajanje 

sodobne tehnologije v pouk. 

 

7.9.2 Intervju na koncu raziskovanja 

 

UTEMELJENA TEORIJA 

Učiteljica 1 meni, da je takšno delo zanimivo, opozorila pa je na slabšo računalniško 

opremo. Tudi učiteljica 2 je mnenja, da je delo zanimivo, vendar pa zahteva veliko 

dodatnega dela za učitelja. Predvidevam, da je mnenje povezano s tem, da učiteljica 1 IKT 

bolj pogosto vključuje v svoje delo, zato ne opazi večje zahtevnosti pri svojem delu. 

Glavne značilnosti multimedijske tehnologije so v integrativnosti, interaktivnosti in 

komunikativnosti, prav tako pa je multifunkcionalna (Blažič idr., 2003). 

Pouk glasbene vzgoje je bil pester. Učiteljica 2 meni, da je ta program imeniten, saj 

omogoča nadgradnjo dela v običajni učilnici. Prav tako pa omogoča popravke in 

dopolnjevanje, nadgradnjo dela. Pouk glasbene vzgoje je bil drugačen, postavljen v drugo 

učilnico. Skrbno opazovanje dela učencev lahko vodi v natančnejšo analizo njihovega dela. 

Učiteljica 2 se je temu bolj posvetila in to tudi opazila. Poleg tega, da je bila učna situacija 

v računalniški učilnici, omogoča tako delo razvijanje višjih oblik mišljenja, spodbujanje 

motivacije pri učencih, pomaga tudi pri oblikovanju delovnih navad (Roblyer, 2006, Ward, 

2009). 

Učiteljica 1 o računalniškem programu meni, da je preveč servilen, torej učencem hitro 

ponudi pravilne rešitve. Po mnenju učiteljice 2 je program primeren za učence, moti pa jo, 

da ni v slovenskem jeziku. Prav preprostost programa omogoča učenje. Učencem ponuja 

določene moţnosti za delo, ob tem pa jih opozarja in vodi. Tudi uporaba angleškega jezika 

pri samem programu se ji zdi primerna in nezahtevna za učence. Program je enostaven, 

kljub temu pa zahteva znanje oz. poznavanje določenih glasbenih pojmov. Pomembna 

komponenta je tudi medpredmetno povezovanje. Učenci se angleški jezik učijo v šoli. Pri 

tem programu se lahko dograjuje in utrjuje raba angleščine, prav tako pa tudi osnovna 

računalniška pismenost učencev.  
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Med prednostmi dela z IKT učiteljica 1 izpostavlja spoznavanje osnovnega dela z 

računalniškim programom, pisanje in pošiljanje e-pošte. Učiteljica 2 pa izpostavlja, da 

program ne dovoljuje napak v ritmičnem zapisu, učenci lahko zapisano poslušajo, mogoče 

je samostojno delo učencev, svoje izdelke pa lahko dokončajo oz. popravljajo v naslednjih 

urah. Učenci so bili pri delu aktivni, spoznavali so posebnosti programa, izdelke so 

dopolnjevali. Svoje melodije so pošiljali tudi po e-pošti. Učenci so pri delu notranje 

motivirani, rešujejo probleme, svoje znanje pa gradijo na sebi lasten način, ob lastni 

aktivnosti (Roblyer, 2006; Ward, 2009). 

Pomanjkljivosti programa so po mnenju učiteljice 1 v času, ki je potreben, da ga učenci 

osvojijo, učiteljica 2 pa meni, da se učenci med seboj ne slišijo (le dvojice), prav tako pa je 

za preverjanje in vrednotenje dela učencev potrebno veliko časa. Vsekakor je pomembna 

komponenta čas, ki ga delo s tem programom zahteva. Glede na to, da se delo tudi 

vrednoti, je povsem na mestu razmišljanje učiteljice 2, ki izpostavlja obliko oz. način 

preverjanja in vrednotenja znanja. Pri tem bo v veliko pomoč listovnik, ki je oblikovan 

posebej za ta računalniški program.  

Kakšni so njuni predlogi za spremembe? Učiteljica 1 meni, da bi bilo treba uvajati program 

po stopnjah, ob tem pa bi učenci lahko svoje napake samostojno popravljali ob branju 

zapisanega. Učiteljica 2 predlaga, da bi program uvedli tudi v poučevanje drugih 

predmetov; določene komponente programa bi uvedli k drugim predmetom, izvajanje pa bi 

se razširilo na daljše obdobje. To predvideva tudi predlog prenovljenega učnega načrta za 

glasbeno vzgojo. Primeri iz tujine (McDowall, 2003) kažejo, da se učenci že v predšolskem 

obdobju srečajo z uvajanjem IKT v pouk. Potem pa se uporaba stopnjuje. 

Pomembno vprašanje je, če so bili realizirani cilji glasbene vzgoje. Stališče učiteljice 1 je, 

da so cilji realizirani, če se k tem uram vključujejo tudi petje, igranje, spremljanje. 

Učiteljica 2 pa meni, da so bili realizirani cilji iz glasbene teorije in da bi bilo treba dodati 

tudi druga področja glasbene vzgoje. To pa zahteva več časa. Cilji glasbene vzgoje so 

povezani z različnimi področji. Pri poučevanju glasbene vzgoje z IKT se postopno 

vključujejo tudi druga področja in tako se realizirajo tudi ostali cilji. To pa je bilo tudi 

mnenje obeh učiteljic. Uvajanje IKT v pouk glasbene vzgoje je povezan z učnim načrtom. 

Nacionalni standardi glasbenih znanj vključujejo IKT na področju petja, igranja na 
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instrumente, improvizacije, komponiranja in aranžiranja, branja in zapisovanja melodij, 

poslušanja v povezavi z analizo in doživljanjem, vrednotenja in izvajanja glasbe, 

razumevanja odnosa med glasbo, kulturo in zgodovino (Music Educators National 

Conference, MENC, 2006). Temu sledi tudi naš učni načrt za glasbeno vzgojo (Učni načrt 

za glasbeno vzgojo, 2001). 

Ali sta usposobljeni za tako delo? Učiteljica 1 meni, da je ustrezno usposobljena za 

izvajanje takega dela. Učiteljica 2 poudarja, da je treba poznati računalniški program, 

dobrodošli pa bi bili tudi navodila za delo in priročnik. Glede na to, da učiteljici IKT 

vključujeta v svoje delo, predpostavljamo, da sta računalniško pismeni. Poudariti pa je 

treba še poznavanje programske opreme, ki bi jo lahko spoznali preko konkretnega dela, 

primerov. Sodobni pripomočki pomenijo tudi drugačno delo za učitelja. Njegova vloga se 

spremeni, postaja organizator učnega procesa, učenci pa so aktivni pri osvajanju znanja 

(McDowall, 2003; Ward, 2009).  

Po mnenju učiteljice 1 so bili učenci motivirani za delo, radi so sodelovali in pouk jih je 

zanimal. Učiteljica 2 je povedala, da so učenci radi delali v računalniški učilnici, pri tem pa 

je izpostavila, da so učenci z učnimi teţavami teţe sledili navodilom. Melodije so nastajale 

spontano. Niso peli in spremljali svojih melodij. Učencem pomeni delo z računalniki izziv, 

torej je prisotna tudi notranja motivacija, ki je pri takem delu pomembna. Vsekakor pa je 

treba upoštevati tudi učence z učnimi teţavami, pri katerih bo treba upoštevati dodatne 

prilagoditve, pomoč sošolcev, učitelja in spremljanje njihovega napredka. Učenci so 

konstruktivisti lastnega znanja, oblikujejo lastno strategijo dela (Brodnik, Borota, 2006). 

Pomembno bo tudi sodelovalno učenje, pomoč (Savage, 2007). 

Učiteljica 1 se strinja z uvajanjem IKT v pouk glasbene vzgoje, vendar ob ustreznem 

programu. Učiteljica 2 pa meni, da je to dobrodošla novost. Dodaja, da bi moralo biti delo 

na začetku enostavnejše, kasneje bi se dejavnosti diferencirale po stopnjah. Program za 

poučevanje glasbene vzgoje naj bi bil v slovenščini. 

Podobni sta tudi njuni stališči glede uvajanja IKT v prenovljeni učni načrt za glasbeno 

vzgojo. Učiteljica 1 poudarja premišljeno uvajanje, zavzema se za priporočeno količino ur. 

Učiteljica 2 se strinja z zmernim uvajanjem, ţeli pa si izobraţevanj in seminarjev. Po 
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mnenju učiteljice 1 bi za nemoten potek dela moral biti na voljo tudi računalnikar, 

učiteljica 2 pa izpostavlja primerno opremo, priročnik, DVD, naloge in seminarje. 

Če se bo pri uvajanju IKT upoštevalo določene usmeritve in predloge iz učnega načrta, bo 

uvajanje uspešno in učinkovito. Glede na to, da je tak način dela pri nas novost, bo 

uvajanje moralo potekati postopno in kontinuirano. Smiselna bi bila organizacija aktivnih 

delavnic in mentorskih šol, ki bi omogočile kvalitetno in primerno delo z IKT. Poskrbeti 

bo treba tudi za ustrezno opremo in dodatno pomoč pri pouku. Uvajanje IKT je povezano 

tudi z dodatnimi posodobitvami šol in ustreznimi izobraževanji učiteljev, kar je v svoji 

raziskavi poudaril tudi Gerlič (2006). 
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 Ugotovitve kvalitativne raziskave 

 

S kvalitativno analizo podatkov smo prišli do pomembnih ugotovitev. Med učenci ES smo 

izvedli SWOT analizo in s tem izpostavili prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti in 

priloţnosti dela, ki jih ponuja uvajanje IKT v pouk glasbene vzgoje. Z učiteljicama pa smo 

izpeljali intervjuja na začetku in na koncu raziskave. 

Učenci so med prednostmi takega načina dela navajali medsebojno sodelovanje, aktivno 

poslušanje, oblikovanje melodije glede na lastne zmoţnosti. To pomeni, da so za delo 

motivirani. Učiteljici menita, da pomeni IKT dobrodošlo novost pri delu, ki spreminja 

klasično vlogo učitelja v razredu. Učenci pridobivajo znanje na konstruktivistični način, 

torej z lastno aktivnostjo. Učenci so izpostavili priloţnosti, ki jih tako delo ponuja. Med 

pomembnimi komponentami je prav gotovo digitalna pismenost, ki pa jo v šoli premalo 

spodbujamo in bi ji bilo treba posvetiti še več pozornosti. IKT bi se lahko uvajal pri 

različnih predmetih in bi učenci lahko prenašali in povezovali določena spoznanja z 

različnih predmetnih področij. Podobno mnenje zagovarjata tudi učiteljici.  

Učenci izpostavljajo tudi pomen sprotnega spremljanja napredka in moţnost diferenciacije. 

Program omogoča medsebojno sodelovanje, kooperativno delo, omogočeno pa je tudi e-

učenje (oblikovanje melodije in spremljave na daljavo). Tak način dela po mnenju učiteljic 

narekuje drugačno preverjanje in ocenjevanje znanja. Listovnik oz. portfolio učitelju 

ponuja moţnost sprotnega spremljanja in vrednotenja dela, omogoča pa je tudi večjo 

objektivnost ocenjevanja.  

Med omejitvami je potrebno izpostaviti pomen smiselnega vključevanja IKT v pouk, saj se 

lahko zelo hitro zgodi, da tak način postane prevladujoč in je potem nadomestilo za 

učitelja. Ta oblika dela je le dopolnilo za ostale dejavnosti v okviru glasbene vzgoje. Delo 

je potrebno strukturirati in ga prilagoditi učencem, IKT pa vključevati v skladu z učnim 

načrtom in cilji predmeta. Dejstvo je, da imajo učenci delo z računalnikom zelo radi, kljub 

temu pa to ne sme postati razlog za vključevanje računalnika v pouk. Glasbena vzgoja je v 

prvi vrsti namenjena spodbujanju razvoja na glasbenem področju. IKT igra pri tem 

pomembno vlogo, saj predstavlja učni pripomoček, ki pomaga realizirati cilje glasbene 

vzgoje. V intervjuju sta učiteljici izpostavili potrebo po dodatnih izobraţevanjih in 
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usposabljanjih na tem področju, z ustreznimi evalvacijami in predstavitvami primerov 

dobre prakse. 

V ta namen bi bile zelo dobrodošle posebne spletne učilnice, kjer bi bilo moţno dobiti 

ustrezna gradiva za delo v razredu. Za notacijski program Finale Note Pad je spletna 

učilnica ţe oblikovana in se bo sproti dopolnjevala; omogočena bosta sodelovanje na 

daljavo in izmenjava izkušenj. 
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 8. Zaključki 

 

V raziskavi Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije smo preučevali prednosti poučevanja glasbene vzgoje z uporabo informacijsko 

komunikacijske-tehnologije. Z raziskavo smo poglabljali in nadgrajevali razumevanje 

uporabe sodobne tehnologije pri poučevanju, prav tako pa smo izpostavili prednosti in 

pomanjkljivosti takega poučevanja. V delu predstavljamo različne oblike sodobnega 

poučevanja in jih primerjamo s klasičnimi metodami dela. Rezultati raziskave potrjujejo 

izsledke drugih raziskav, ki poudarjajo aktivno vlogo učencev v pridobivanju znanja, 

medsebojno sodelovanje, učno uspešnost ter lasten tempo dela. Preverili smo postavljene 

hipoteze in tako na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave dokazali smiselnost 

uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju glasbene vzgoje v 

drugem triletju. 

S testiranji in anketnimi vprašalniki smo primerjali glasbeno poučevanje ob uporabi IKT z 

načinom glasbenega poučevanja brez uporabe IKT. Ugotavljali smo stališča učiteljev in 

učencev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje. Zanimale pa so nas tudi prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe IKT pri poučevanju glasbene vzgoje. 

Na podlagi rezultatov raziskave v empiričnem delu disertacije ugotavljamo pomembne 

razlike, ki so se pojavile med eksperimentalno in kontrolno skupino, in sicer na ravni 

motivacije za učenje glasbe, ritmično-melodične avdiacije, melodične ustvarjalnosti in 

rezultatov glasbenih znanj. Te ugotovitve potrjujejo nekatere hipoteze, ki smo jih postavili 

na začetku raziskovanja. Med pomembnejšimi ugotovitvami je tudi naklonjenost učiteljev 

do uvajanja IKT v poučevanje glasbene vzgoje, ki se je pokazala v njihovih stališčih. Tudi 

učenci ES so v svojih stališčih izrazili strinjanje z uvajanjem IKT v pouk glasbene vzgoje. 

S SWOT analizo smo med učenci ES ugotavljali prednosti in pomanjkljivosti programa 

Finale Note Pad, svoja mnenja o delu v tem programu pa sta v intervjuju podali tudi 

učiteljici. 

Profesorji RP in profesorji glasbe so v svojih stališčih izrazili strinjanje z uvajanjem IKT v 

pouk glasbene vzgoje. Med njimi ni statistično pomembnih razlik glede naklonjenosti do 

uvajanja IKT v pouk, prav tako pa na njihova stališča ne vplivajo leta delovne dobe. 
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Izpostavimo lahko, da je treba pri uvajanju paziti na postopnost in upoštevanje učnega 

načrta. IKT ne more nadomestiti učiteljeve vloge. Uvajanje IKT v pouk je sprememba, ki 

pozitivno vpliva na učence, omogoča drugačno vlogo učitelja in poudarja aktivno, 

konstruktivistično vlogo učencev. To se povezuje z izsledki raziskav številnih avtorjev 

(Brodnik, Borota, 2006; McDowall, 2003; Webster, 2009; Rudolph idr., 2005). 

Učenci ES so bolj motivirani za učenje glasbe kot učenci KS. To se je pokazalo pri treh 

dimenzijah – storilnostna motivacija, teţnja po uspehu in interes. Pri dimenzijah bojazen in 

stres pa ni bilo statistično pomembnih razlik med skupinama. Tako je hipoteza potrjena v 

treh dimenzijah, v dveh pa ne. Pri tem moramo izpostaviti pomen aktivne vloge učencev in 

njihovo naklonjenost do dela. Učenci ES so svoje aktivnosti dopolnjevali, vsi so bili pri 

svojem delu uspešni. To je vsekakor pozitivno vplivalo na njihovo motiviranost za delo, 

spodbujalo je tudi njihovo aktivnost in medsebojno sodelovanje. Za raziskavo je 

pomembno, da se negativna motivacija ni stopnjevala, saj bi to pomenilo umik ali upadanje 

interesa za delo. 

Pomembne razlike med ES in KS so se pojavile tudi v rezultatih na področju ritmično-

melodične avdiacije. Po drugem testiranju je ES dosegla večje število točk, kar potrjuje 

postavljeno hipotezo. Pomemben razlog je v razvijanju aktivnega, usmerjenega poslušanja. 

Med izvajanjem eksperimenta je bila ES pod vplivom lastnega dela, lastne aktivnosti. 

Usmerjeni so bili na posamezne dele, na določene glasbene elemente. Preko aktivnega 

poslušanja se razvijajo tudi slušne sposobnosti.  

Na področju melodične ustvarjalnosti med skupinama ni prišlo do statistično pomembnih 

razlik. Kljub temu pa je bilo število učencev v ES, ki so oblikovali izrazito melodijo, 

skladno z ritmom besedila, večje od števila učencev v KS. Pri tem imata pomembno vlogo 

kontinuirano delo in spodbujanje napredka vsakega posameznika. Na ta način smo 

spodbujali njihovo ustvarjalnost, omogočili pa smo tudi eksperimentiranje in kasneje še 

izvajanje zapisanih melodij in spremljav. Učenci so ob praktičnem delu spoznavali 

medsebojno povezanost ritma in melodije. Melodijo so lahko sproti dopolnjevali in 

spreminjali. 

Tudi na področju glasbenih znanj v času eksperimenta ni prišlo do statistično pomembnih 

razlik med ES in KS. Razlike v znanju so bile prisotne ţe na začetku raziskave. Med 
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raziskovanjem so se še povečale in tako je ES na koncu raziskovanja v preizkusu znanja 

dosegla boljše rezultate kot KS. Te razlike so se pokazale predvsem pri nalogah, ki so 

zahtevale poznavanje določenih glasbenih zakonitosti (oblikovanje ritmične spremljave, 

poznavanje taktovskih načinov), saj so učenci ES z vodenimi dejavnostmi to praktično 

spoznavali med delom z računalniškim programom. Osvojeno znanje lahko pripišemo 

intenzivnemu delu s programom. 

V stališčih učencev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje opaţamo strinjanje. Največje 

strinjanje se je pokazalo pri dimenziji storilnostna motivacija in bojazen oz. strah, sledi 

interes za računalnik, najmanjše pa pri teţnji po uspehu. Ob koncu raziskovanja so se med 

obema merjenjema pokazale razlike, in sicer sta se izrazito povečali dimenziji teţnja po 

uspehu in naklonjenost oz. interes za računalnik. Razlik med ostalimi dimenzijami ne 

moremo potrditi. IKT je novost, ki spodbuja drugačno delo učencev, poudarja uspešnost 

vsakega posameznika, omogoča medsebojno sodelovanje in diferenciacijo dela. Vse 

navedene značilnosti vplivajo na pozitivno sprejemanje dela z računalnikom. Glede na 

praktične izkušnje, ki so jih učenci pridobili ob delu s tem programom, je strinjanje z 

uvajanjem IKT v glasbeno vzgojo povsem razumljivo.  

Računalniški program Finale Note Pad ima poleg prednosti tudi svoje pomanjkljivosti, ki 

so jih učenci izpostavili v SWOT analizi ob koncu raziskovanja. Med glavnimi prednostmi 

so izpostavili naslednje: poslušanje, spreminjanje zapisanega, tiskanje notnih zapisov; 

dodajanje spremljav in oblikovanje lastnih melodij; medsebojno sodelovanje pri nastajanju 

končnega izdelka; medsebojna pomoč, sodelovanje.  

Pomanjkljivosti so se pokazale v digitalni pismenosti in znanju glasbene teorije; teţave jim 

je povzročal tudi program, saj ni v slovenščini; delo je potekalo prepočasi; vpliv 

računalnika na vid; slabši zvok za določene instrumente.  

Program ponuja tudi določene moţnosti, saj omogoča uspešnost vsem učencem, 

omogočeno je delo v dvojicah in v skupinah, sprotno spremljanje napredka učencev ter 

organizacija in izvedba dela na različnih nivojih.  
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Med slabostmi lahko izpostavimo naslednje: pretirana uporaba IKT pri poučevanju, 

določeni učenci se "skrijejo" za sošolci, vznemirjenost in slabša zbranost učencev ter 

subjektivno vrednotenje izdelkov. 

Intervju z učiteljicama je še natančneje opredelil raziskovano področje. Učiteljici menita, 

da je program enostaven in spodbuja motivacijo pri učencih. Kljub temu da so določena 

navodila v angleškem jeziku, učence lepo vodi in jim ne dovoljuje napak pri delu. Učenci 

lahko svoje delo dopolnjujejo, popravljajo. Nastale melodije lahko poslušajo po delih ali v 

celoti. Glede na to, da je potrebno za usvojitev kar nekaj časa, bi bilo smiselno postopno 

uvajanje programa v poučevanje, vsekakor pa je treba še več narediti na digitalni 

pismenosti učencev. IKT omogoča realizacijo ciljev glasbene vzgoje. Uvajanje IKT v pouk 

glasbene vzgoje je novost, ki pa mora biti opredeljena tudi v učnem načrtu. Da bodo 

takemu načinu dela naklonjeni tudi učitelji, bo potrebno izobraţevanje v obliki delavnic in 

praktičnih usposabljanj.  

IKT je sodobni pripomoček, ki ga učitelji vključujemo v poučevanje. Pri tem upoštevamo 

teoretična izhodišča pouka. IKT omogoča aktivnost in uspešnost učencev pri pridobivanju 

znanja. IKT prispeva k motivaciji učencev in omogoča medsebojno sodelovanje in pomoč, 

tudi učenje na daljavo. Učitelj vodi in usmerja učno-vzgojni proces. Spreminjata se 

preverjanje in ocenjevanje znanja, ki je prilagojeno vsakemu učencu posebej.  

Pri delu s sodobno tehnologijo je bistvenega pomena opremljenost učilnic z ustrezno 

strojno in programsko opremo. Prav tako je pogoj za uspešno delo digitalna pismenost 

učiteljev in njihova naklonjenost uvajanju IKT v pouk. 

Pouk v sodobni šoli uporablja sodobne metode in oblike dela, kar pa ne pomeni, da so 

klasične metode in oblike dela neuporabne. Z uvajanjem IKT v pouk vse obstoječe načine 

dela dopolnjujemo in učencem omogočamo aktivnost pri pridobivanju znanja. 

Spremenjena vloga spodbuja interes za delo, prav tako pa učenci spoznavajo določene 

glasbene pojme preko lastnih primerov, ki jih lahko slišijo in spreminjajo.  
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Pomembne ugotovitve lahko strnemo v naslednje trditve: 

 Osnova za delo je digitalna pismenost. 

 Poudarjena je notranja/intrizična motivacija učencev. 

 Sodobne oblike poučevanja spodbujajo sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja 

znanja (portfolio). 

 Učenci so aktivni v pridobivanju znanja. 

 Medsebojno sodelovanje in pomoč, učenci z medsebojnim sodelovanjem laţe 

dosegajo cilje, za končni izdelek pa so odgovorni vsi člani skupine. 

 Diferenciacija in individualizacija: učenci lahko izvajajo naloge različnih 

teţavnosti, delo se lahko individualizira, vsak učenec dela po svojih zmoţnostih, 

boljši učenci oblikujejo melodije v dvoglasju in spremljave za več inštrumentov. 

 Vključevanje IKT pri dejavnostnem poučevanju glasbene vzgoje.  

 IKT se vključuje v sodobne učne načrte v povezavi s starostno stopnjo in 

zmoţnostmi učencev. 

 Sistematično, kontinuirano uvajanje IKT v pouk: uvajanje IKT v pouk naj poteka 

postopno, v smislu horizontalnega in vertikalnega povezovanja in upoštevanja 

medsebojnega povezovanja učnih vsebin. 

 Priročniki, seminarji, delavnice za učitelje, primeri dobre prakse, e-učilnice: 

vključevanje tehnologije v pouk ob praktičnem usposabljanju in vodenju.  

 

Dobljeni rezultati odpirajo nove moţnosti raziskovanja in potrebo po intenzivnem 

spremljanju razvoja na tem področju. Primerna bi bila kvalitativna raziskava, ki bi 

vključevala medpredmetno povezovanje in bi bila usmerjena v vključevanje IKT v pouk, 

prav tako pa tudi longitudinalna raziskava, v kateri bi z metodo eksperimenta v kontrolnih 

pogojih primerjali poučevanje glasbene vzgoje z uporabo IKT s poučevanjem glasbene 

vzgoje brez uporabe te tehnologije. Glede na to, da je učenje povezano z oblikovanjem 
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znanja, konstruktivizmom, se moramo zavedati pomembnega dejstva, da znanja ne smemo 

ločevati na posamezna predmetna področja, ampak ga moramo medsebojno povezovati in 

utrjevati. Znanje tako postaja učinkovito in uporabno.  

Ugotovitve naloge so dodatna osnova za uporabo različnih notacijskih programov pri 

poučevanju glasbene vzgoje, s katerimi bi prispevali k višji kakovosti poučevanja. Učenci 

imajo pravico do kakovostne glasbene vzgoje, ki je med drugim povezana tudi s sodobno 

tehnologijo in aktivnimi oblikami dela. 
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10. Priloge 

Testi, vprašalniki 
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 Priloga 1: Stališča učiteljev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje 

 

Spoštovane kolegice in kolegi! 

Sem Joţe Lango, študent podiplomskega študija Poučevanje na razredni stopnji, in pripravljam 

raziskavo s področja uvajanja informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v 

pouk glasbene vzgoje. Zanimajo me vaša stališča do tega področja. Vaši odgovori mi bodo v veliko 

pomoč.  

Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

Navodilo: Prosim, obkroţite ustrezne odgovore. 

1. Spol: 

a) ţenska 

b) moški 

 

2.  Delovna doba: 0 5 let  6 10 let 11 25 let več kot 26 let 

3.  V šolskem letu 2008/2009 poučujem:  

a. v prvi triadi 

b. v drugi triadi 

 

4.  Izobrazba 

a. profesor RP 

b. profesor glasbe 

 

5. S svojim delom sem: 

  a) zelo zadovoljen/zelo zadovoljna 

  b) zadovoljen/zadovoljna 

  c) se ne morem odločiti 

  d) manj zadovoljen/manj zadovoljna 

  e) nezadovoljen/nezadovoljna 
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Navodilo: Pri vsaki trditvi s kriţcem označite tisto polje, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. 

Zap. 

št. 

Trditev Se popolnoma 

strinjam 

Se delno 

strinjam 

Ne 

morem se 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

Se nikakor ne 

strinjam 

1. 1

. 

Učenci so naklonjeni 

sodobnim oblikam dela. 

     

2. 5

.

  

IKT omogoča učiteljem 

hitrejše in učinkovitejše delo. 

     

3. 6

. 

Vpeljava IKT v učni proces 

motivira učence. 

     

4. 8

. 

Naklonjen/a sem uvajanju IKT 

v glasbeno vzgojo. 

     

5. 9

. 

IKT vzpodbuja aktivnost 

učencev pri glasbeni vzgoji. 

     

6. 1

1

. 

Za uvajanje IKT v pouk so na 

šoli zagotovljeni ustrezni 

pogoji. 

     

7. 1

2

. 

Za uporabo IKT pri pouku 

glasbene vzgoje sem se 

pripravljen/a dodatno 

izobraţevati. 

     

8. 1

3

. 

Vključevanje IKT v pouk 

glasbene vzgoje pomeni več 

dela za učitelja. 

     

9. 1

4

. 

Za učinkovito delo z IKT-jem 

je potrebno tudi sodelovanje z 

drugimi učitelji. 

     

10. 1

5

. 

IKT pri glasbeni vzgoji 

omogoča individualizacijo in 

diferenciacijo. 
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Zap. 

št. 

Trditev Se popolnoma 

strinjam 

Se delno 

strinjam 

Ne 

morem se 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

Se nikakor ne 

strinjam 

11. 1

6

. 

Zaradi uporabe IKT je pouk 

glasbene vzgoje problemsko 

zasnovan. 

     

12. 1

9

. 

IKT podpira učenje z 

odkrivanjem – 

konstruktivistično učenje. 

     

13. 2

0

. 

IKT izboljšuje procese učenja 

in poučevanja glasbene 

vzgoje. 

     

14. 2

1

. 

IKT omogoča učencem, da 

oblikujejo svojo strategijo 

dela. 

  

  

   

15. 2

2

. 

Z uporabo IKT se učenci učijo 

medpredmetnega 

povezovanja. 

     

16.  V svoje delo vključujem 

sodobne oblike dela. 

     

17.  Pri pouku uporabljam tudi 

IKT. 

     

18.  Za poučevanje glasbene 

vzgoje uporabljam 

programsko opremo. 

     

19.  Tudi v prostem času 

uporabljam IKT. 

     

20.  IKT uporabljam za 

komunikacijo z drugimi in 

sodelovanje. 
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 Priloga 2: Stališča učencev do uvajanja IKT v pouk glasbene vzgoje 

 

Pred teboj je še vprašalnik o učenju ob uporabi računalnika. Pazljivo preberi vsako trditev, nato pa 

v vrsti poleg nje obkroţi eno od številk od 1 do 5, odvisno od tega, koliko posamezna trditev drţi 

zate: sploh ne drţi (1), večinoma ne drţi (2), včasih drţi, včasih ne drţi (3), večinoma drţi (4), 

vedno drţi (5). Če se pri obkroţevanju zmotiš ali premisliš, prečrtaj stari odgovor in obkroţi 

novega. Prosim, pazi, da ne izpustiš nobene trditve. Pri vsaki trditvi obkroţi samo en odgovor. 

 

 sploh ne 

drţi 

večinoma ne 

drţi 

včasih drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma 

drţi 

vedno drţi 

1. Pri učenju zelo rad uporabljam 

računalnik. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Rad se srečujem z novimi izzivi, ki 

jih omogoča delo z računalnikom.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Naklonjen sem uporabi računalnika 

pri pouku glasbene vzgoje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. Pri glasbeni vzgoji imam rad aktivne 

načine dela, ki jih ponuja računalnik. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Prepričan sem, da mi bo računalnik 

pri glasbeni vzgoji omogočal 

sodelovanje s sošolci. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Bojim se, da ne bom znal delati z 

računalnikom pri glasbeni vzgoji. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Prepričan sem, da bom znal glasbeno 

znanje ob računalniku samostojno 

uporabiti.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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8. Strah me je, da bom oblikoval 

melodije z računalnikom počasneje kot 

sošolci. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Ustvarjanje glasbe z računalnikom 

mi pomeni izziv. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Bojim se, da bodo melodije, ki jih 

bom napisal z računalnikom, slabše od 

melodij sošolcev. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Vesel sem, ko sošolci pohvalijo 

moje melodije, ki sem jih napisal z 

računalnikom. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Ponosen sem na melodije, ki sem 

jih oblikoval z računalnikom. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 Priloga 3: Vprašalnik za motivacijo 

 

Dragi učenec, učenka! 

Pred teboj je vprašalnik o učenju pri glasbeni vzgoji. Ljudje pri učenju uporabljamo različne 

pristope, zato v vprašalniku ni pravilnih in napačnih rešitev. Pazljivo preberi vsako trditev, nato pa 

v vrsti poleg nje obkroţi eno od številk od 1 do 5, odvisno od tega, koliko posamezna trditev drţi 

zate: sploh ne drţi (1), večinoma ne drţi (2), včasih drţi, včasih ne drţi (3), večinoma drţi (4), 

vedno drţi (5). Če se pri obkroţevanju zmotiš ali premisliš, prečrtaj stari odgovor in obkroţi 

novega. Prosim, pazi, da ne izpustiš nobene trditve. Pri vsaki trditvi obkroţi samo en odgovor. 

Primer: 

To, kar se učimo pri 

glasbeni vzgoji, se mi zdi 

zanimivo. 

sploh ne drţi večinoma ne 

drţi 

včasih drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma drţi vedno drţi 

 1 2 3 4 5 

 

 

 sploh ne 

drţi 

večinoma 

ne drţi 

včasih 

drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma 

drţi 

vedno drţi 

1. Prepričan sem, da bom pri glasbeni 

vzgoji uspešen v primerjavi z drugimi 

učenci v razredu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Rad imam snov, ki se je učimo pri 

glasbeni vzgoji. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Pomembno mi je, da sem pri 

glasbeni vzgoji boljši kot sošolci. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 sploh ne 

drţi 

 

večinoma 

ne drţi 

 

včasih 

drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma 

drţi 

 

vedno drţi 

 

4. Prepričan sem, da razumem snov, ki 

se je učimo pri glasbeni vzgoji. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Pri glasbeni vzgoji sem pozoren na 

petje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Zaskrbljen sem, kadar pri glasbeni 

vzgoji česa ne razumem. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. To, kar se učim pri glasbeni vzgoji, 

se mi zdi zanimivo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Pomembno je, kar rečejo starši na 

moje ocene iz glasbene vzgoje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Bojim se, kdaj me bo učiteljica 

poklicala in mi postavila kakšno 

vprašanje iz glasbe. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Mislim, da bom imel na koncu 

šolskega leta dobre ocene pri glasbeni 

vzgoji. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. K uram glasbene vzgoje bi hodil 

tudi, če ne bi bilo obvezno. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Pri glasbeni vzgoji se učim zato, da 

bi bil dobro izobraţen na glasbenem 

področju. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Strah me je, ko moram nastopiti 

pred razredom (peti, izvajati …). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 sploh ne 

drţi 

 

večinoma 

ne drţi 

 

včasih 

drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma 

drţi 

 

vedno drţi 

 

14. Pri vseh glasbenih dejavnostih 

(petju, igranju, izvajanju) lahko dobim 

dobro oceno. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Vesel sem, ko me učiteljica pri 

glasbeni vzgoji pohvali. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Ko moram nastopiti pred sošolci 

(peti, igrati …), imam neprijeten 

občutek vznemirjenosti.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. V primerjavi s sošolci vem veliko o 

glasbi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Pomembno je, da imam pri 

glasbeni vzgoji dobre ocene. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Ko moram predstaviti glasbeno 

znanje pred drugimi, sem tako 

vznemirjen, da se ne morem spomniti 

stvari, ki sem se jih naučil. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Vem, da se lahko dobro naučim 

snov, ki se je učimo pri glasbeni vzgoji. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21. Mislim, da mi bo to, kar se učim pri 

glasbeni vzgoji, koristilo tudi kasneje v 

ţivljenju. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Kadar moram pokazati znanje pri 

glasbeni vzgoji, me skrbi, da česa ne bi 

znal in bi se mi sošolci smejali. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 sploh ne 

drţi 

 

večinoma 

ne drţi 

 

včasih 

drţi, 

včasih ne 

drţi 

večinoma 

drţi 

 

vedno drţi 

 

23. Pri glasbeni vzgoji rad igram na 

glasbila. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24. Ko sem vprašan pri glasbeni vzgoji, 

me skrbi, da ne bi pravilno odgovoril 

na vprašanje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 Priloga 4: Test ritmične in melodične avdiacije 

 

Ime, priimek: __________________________ 

Starost: ______________________________ 

Šola: _________________________________ 

Razred: ___________      

TESTIRANJE  RITMIČNIH GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Vaje: 

       

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

      



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
224 

 

Vprašanja:                                         
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1. testiranje, oktober 
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2. testiranje, maj 2009 
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TESTIRANJE  MELODIČNIH GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Vaje 
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Vprašanja:                                        
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1. testiranje, oktober 2008 
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2. testiranje, maj 2009 
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 Priloga  5: Test melodične ustvarjalnosti 

 

PEVSKO USTVARJANJE, I, II. DEL 

Učenci Skladnost in izvirnost predlogov 

 Intervalno in ritmično 

nejasna melodija, pol peti 

govor 

Melodija delno skladna z 

ritmom besedila 

Skromna ali privzeta 

melodija, skladna z 

ritmom besedila 

Izrazita melodija, 

skladna z ritmom 

besedila 

Št.  M/Ţ     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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Priloga 6: Testiranje znanja 
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 Na začetku raziskave (oktober) 
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 Na koncu raziskave (maj) 
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Priloga 7: Intervju z učiteljicama na začetku raziskave 

 

 KODE KATEGORIJE 

1. Učiteljica 1 

2. Učiteljica 2 

Kje poučuje?  

1. Poučuje v 2. triletju. V letošnjem 

šolskem letu 5. razred devetletke. 

Ne poučuje TJA, GOS, ŠVZ. 

2. Poučuje v 2. triletju, 5. razred 

devetletke. Ne poučuje TJA, GOS, 

ŠVZ. 

 

Kako poteka vaše poučevanje, katere 

oblike in metode dela najpogosteje 

uporabljate? 

1. Najpogosteje se prepletata 

individualna in skupinska oblika 

dela. Pogosto uporablja 

demonstracijo in metode, ki so 

blizu otrokom. 

2. Metode in oblike dela prilagaja 

učni snovi in otrokom. Če je 

skupina otrok manjša, veliko 

uporablja aktivne metode 

poučevanja, posebno blizu ji je 

sodelovalno učenje. Meni, da imajo 

vse oblike in metode svoje 

prednosti in slabosti, zato je 

predvsem pomembno, da se jih 

uporablja in spreminja smotrno in 

ne zaradi »mode«. 

 

 

 

Poučevanje v 2. triletju, v 

5. razredu. 

Poučevanje v 2. triletju, v 

5. razredu. 

 

 

 

Individualna in skupinska 

oblika. Demonstracija in 

druge primerne metode. 

 

Oblike in metode dela, 

odvisne od učencev. 

Sodelovalno učenje. 

Spreminjanje metod in 

oblik dela mora biti 

smotrno. 

 

 

 

 

 

 

Poučevanje v 

letošnjem šolskem 

letu 

 

 

 

 

 

 

 

Poučevanje, metode 

in oblike dela 
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Vključevanje sodobnih metod in oblik 

dela?  

1. Najpogosteje uporablja sodelovalno 

učenje, projektno delo. Uporablja 

tudi IKT. 

2. Sodobne metode, ki temeljijo na 

sodelovanju, so dejstvo današnjega 

časa, saj je timsko delo današnja 

realnost. Sama vključujem v pouk 

projektno učno delo – predvsem pri 

druţbi, konstruktivizem in 

eksperimentiranje pri naravoslovju, 

sodelovalno učenje in IKT. 

Vključevanje IKT v pouk? 

1. Uporaba IKT je lahko le iskanje 

informacij, wikipedija in ostale 

enciklopedije in e-slovarji, uporaba 

različnih specialnih programov. Te 

lahko uporabljajo pri obravnavi 

snovi ali utrjevanju, ponavljanju. 

Zmerno! 

2. Glede na to, da vsi otroci 

uporabljajo računalnik, je njegova 

uporaba pri pouku smiselna, vendar 

mora biti nadzorovana, premišljena 

in predvsem planirana. Priprava za 

delo v »računalnici« je zahtevna za 

učitelja, prav tako sam pouk, zato 

bi bilo lepo, če bi imel učitelj pri 

teh urah na voljo asistenta. 

Vzpodbuja uporabo računalnika pri 

raznih referatih, pomembno pa je 

 

 

Sodelovalno učenje, 

projektno delo in IKT. 

 

Sodobne metode dela, 

sodelovanje, projektno 

delo, konstruktivizem in 

eksperimentiranje in IKT. 

 

 

 

IKT kot iskanje 

informacij, različne 

elektronske enciklopedije, 

slovarji, posebni 

programi. Uporaba za 

različne etape učnega 

procesa. 

 

 

Smiselna uporaba 

računalnika za pisanje 

referatov. Navajanje 

učencev na uporabo 

zanesljivih virov. 

Zahtevno delo za učitelja.  

 

 

 

Sodobne metode in 

oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT pri pouku 
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naučiti otroke uporabljati zanesljive 

vire in navedbo le-teh. 

 

Učenci in IKT, kaj meni glede odnosa 

učencev do tega področja? 

1. Učence zanima računalnik le kratek 

čas, potem jim je treba ponuditi 

kvalitetno pripravljen pouk, ki pa 

lahko vključuje tudi IKT. 

 

2. Po prvem navdušenju, ko 

pričakujejo od ure v računalniški 

učilnici igranje, se odnos sicer 

spremeni, vendar imajo še vedno 

radi tak pouk. 

 

Kako poučuje glasbeno vzgojo? 

1. Pri poučevanju uporabljam internet 

za iskanje različnih glasbenih 

primerov (youtube); za razlago 

pojmov in slikovno gradivo, 

Orffova glasbila, CD predvajalnik. 

2. Glasbeno vzgojo poučujem na 

»klasičen« način. Uporabljam CD 

predvajalnik in zvočne posnetke, 

inštrument za intonacijo oz. 

spremljavo – kljunasta flavta, 

klavir, ksilofon, Orffova glasbila, 

lastna glasbila. Veliko pozornost 

posvečam petju, spremljavam in 

gibnemu izrazu. 

 

 

 

 

 

Učenci imajo radi 

sodobne pripomočke, 

pomemben pa je kvaliteten 

pouk, ki lahko vključuje 

tudi IKT. 

 

Učenci spoznavajo, da ure 

pouka v računalniški 

učilnici niso igra, radi 

imajo pouk ob IKT. 

 

 

Uporaba različnih oblik in 

metod dela pri glasbeni 

vzgoji: internet za 

glasbene primere, 

slikovno gradivo, Orffova 

glasbila, CD predvajalnik. 

Poučevanje glasbene 

vzgoje na klasičen način. 

Različni pripomočki: CD 

predvajalnik, glasbila, 

petje, spremljave, gibni 

izraz. 

 

 

 

 

 

 

Odnos učencev do 

vključevanja IKT v 

pouk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučevanje glasbene 

vzgoje 
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Poučevanje glasbe ob uporabi IKT? 

 

1. Podpira to mnenje. Zanima jo 

konkretno delo z računalnikom in 

poučevanje glasbe ob IKT. 

 

2. Zdi se ji zanimiv izziv. 

 

Izobraţevanja, izpopolnjevanja? 

1. Pomembno se mi zdi predstaviti 

različne programe za ustvarjanje 

glasbe, glasbeno opismenjevanje, 

vodeno poslušanje glasbenih 

primerov. 

 

2. Hospitacije, seminarji. 

 

 

 

 

 

Delo z računalnikom, 

poučevanje glasbe ob IKT. 

 

Izziv. 

 

 

Programi za delo, vodeno 

delo, glasbeno 

opismenjevanje, primeri. 

 

 

Hospitacije, seminarji. 

 

 

 

 

 

 

Poučevanje glasbe ob 

IKT  

 

 

 

 

 

Izobraţevanja, 

izpopolnjevanja 
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KATEGORIJE UČITELJICA 1 UČITELJICA 2 

Poučevanje v letošnjem 

šolskem letu 

Poučevanje v 2. triletju, v 5. 

razredu. 

Poučevanje v 2. triletju, v 5. 

razredu. 

Poučevanje, metode in 

oblike dela 

 

Individualna in skupinska 

oblika. Demonstracija, in 

druge primerne metode. 

Oblike in metode dela 

odvisne od učencev. 

Sodelovalno učenje. 

Spreminjanje metod in oblik 

dela mora biti smotrno. 

Sodobne metode in oblike 

dela 

 

Sodelovalno učenje, 

projektno delo in IKT. 

 

Sodobne metode dela, 

sodelovanje, projektno delo, 

konstruktivizem in 

eksperimentiranje in IKT. 

IKT pri pouku IKT kot iskanje informacij, 

različne elektronske 

enciklopedije, slovarji, 

posebni programi. Uporaba 

za različne etape učnega 

procesa. 

Smiselna uporaba 

računalnika za pisanje 

referatov. Navajanje 

učencev na uporabo 

zanesljivih virov. Zahtevno 

delo za učitelja. 

Odnos učencev do 

vključevanja IKT v pouk 

Učenci imajo radi sodobne 

pripomočke, pomemben pa 

je kvaliteten pouk, ki lahko 

vključuje tudi IKT. 

Učenci spoznavajo, da pouk 

v računalniški učilnici ni 

igra, radi imajo pouk ob 

IKT. 

Poučevanje glasbene 

vzgoje 

 

Uporaba različnih oblik in 

metod dela pri glasbeni 

vzgoji: internet za glasbene 

primere, slikovno gradivo, 

Orffova glasbila, CD 

predvajalnik. 

Poučevanje glasbene vzgoje 

na klasičen način. Različni 

pripomočki: CD 

predvajalnik, glasbila, petje, 

spremljave, gibni izraz. 
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Poučevanje glasbe ob IKT  Delo z računalnikom, 

poučevanje glasbe ob IKT. 

Izziv 

Izobraţevanja, 

izpopolnjevanja 

 

Programi za delo, vodeno 

delo, glasbeno 

opismenjevanje, primeri. 

Hospitacije, seminarji 
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 Priloga 8: Intervju z učiteljicama na koncu raziskave  

 

 KODE KATEGORIJE 

1. Učiteljica 1 

2. Učiteljica 2 

 

Kakšni so vaši vtisi o delu v 

računalniški učilnici? 

1. Delo je bilo zanimivo. Kljub temu 

da sta bila v učilnici dva učitelja, 

nista bila kos slabše delujočim 

računalnikom. 

 

 

 

2. Delo je za otroke zanimivo, za 

učitelja pa zelo naporno. 

 

Kaj menite o pouku GVZ v 

računalniški učilnici? 

1. Pouk glasbe je s tem pestrejši. 

 

2. Program se mi zdi imeniten za 

nadgradnjo dela v razredu, ko 

učenci ţe oblikujejo določene 

melodije in spremljave z glasom 

in na glasbilih, računalnik pa je 

tisti, ki omogoča korekcijo in 

nadgradnjo. 

 

Kakšno je vaše mnenje do 

računalniškega programa, v katerem so 

delali učenci? 

1. Računalniški program je preveč 

servilen. Učencem nudi prehitre 

rešitve.  

 

2. Program je primeren za otroke, 

škoda le, ker ni v slovenščini, saj 

bi tako učenci utrjevali slovenski 

glasbeni besednjak. 

 

 

 

 

Zanimivo delo, slabša 

oprema, računalniki. 

 

Zanimivo delo za 

otroke, za učitelja je 

naporno. 

 

 

 

Pester pouk glasbene 

vzgoje. 

Imeniten program, 

nadgradnja dela v 

razredu. Računalnik 

omogoča popravke in 

nadgradnjo. 

 

 

Program je servilen, 

učencem hitro nudi 

rešitve. 

Primeren program za 

učence, ni pa v 

slovenskem jeziku, da 

bi utrjevali slovenski 

jezik. 

 

 

 

 

 

Vtisi o delu v računalniški 

učilnici 

 

 

 

 

 

 

Pouk glasbene vzgoje v 

računalniški učilnici 

 

 

 

 

 

Mnenje o računalniškem 

programu 
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Katere so prednosti in katere 

pomanjkljivosti takega načina dela? 

Prednosti: 

1.  

- učenec se nauči osnovnega dela z 

računalniškimi programi in pisati 

e-pošto. 

 

2.  

- računalnik ne dovoli napak v 

ritmičnem poteku pesmi, 

- moţno je poslušanje napisanega, 

- vsak učenec je pri delu 

samostojen, 

- moţnost nadaljevanja in 

nadgradnje v naslednjih urah. 

 

Pomanjkljivosti: 

1.  

- veliko časa je potrebnega za 

usvojitev programa 

2.  

- učenci se med seboj ne slišijo, 

- če hočemo preveriti, če učenci 

vedo, kaj so zapisali, gre zelo 

veliko časa. 

 

Kaj bi spremenili? 

1. Program bi potreboval več 

stopenj. Na začetku bi izvajal 

korekture zapisov kar sproti, tako 

kot aktualni program, pozneje pa 

bi korekture izpuščal, vendar bi 

bilo moţno dobiti izpis napak. 

Otrok bi partituro popravil 

samostojno, ob branju izpisanega 

nabora napak.  

2. Programa bi vključevala več časa, 

več let oz. tudi pri drugih 

predmetih. 

 

 

 

 

 

 

Osnovno delo z 

računalniškim 

programom, pisanje 

 e-pošte. 

Ni napak v ritmičnem 

zapisu, poslušanje 

napisanega, 

samostojno delo 

učencev, nadaljevanje 

začetega dela v 

naslednjih urah. 

 

Čas za usvojitev 

programa.  

Učenci se med seboj 

ne slišijo, preverjanje 

dela zahteva veliko 

časa.  

 

Stopnje v delu s 

programom, poprave 

ob napakah. Otroci bi 

lahko popravljali zapis 

ob branju napak. 

Več časa za delo s 

programom tudi pri 

drugih predmetih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosti dela z IKT 

 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkljivosti dela z IK 

 

 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb 
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Ali so tudi ob taki uporabi lahko cilji 

GVZ realizirani? 

 

1. Če pri takem pouku otroci še 

pojejo, plešejo in igrajo na 

instrumente, da. 

 

2. Nekateri cilji so uresničeni – 

predvsem iz glasbene teorije, niso 

pa uresničeni cilji iz petja, 

poslušanja glasbe, plesa in 

praktičnega spremljanja pesmi. 

Zato se mi zdi pomembno, da se 

uporaba takega programa 

raztegne na daljši čas. 

 

Kakšna je usposobljenost za tak način 

poučevanja glasbene vzgoje (IKT)? 

 

1. Ob povprečni računalniški 

pismenosti učitelja je 

usposobljenost za tak način 

poučevanja ustrezna. 

 

2. Treba je dobro poznati 

računalniški program, ki je 

povsem specifičen, zato bi 

potreboval učitelj poleg še 

navodila – priročnik o programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vključevanje ostalih 

področji glasbene 

vzgoje. 

Realizirani cilji iz 

glasbene teorije, 

dodati bi bilo treba 

tudi druga področja 

glasbene vzgoje. To 

zahteva več časa. 

 

 

 

 

Ustrezna 

usposobljenost ob 

računalniški 

pismenosti. 

 

Poznavanje 

računalniškega 

programa, dodana 

navodila, priročnik za 

delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija učnih ciljev 

glasbene vzgoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usposobljenost za 

poučevanje glasbene 

vzgoje ob IKT 
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Kako so po vašem mnenju delo 

sprejemali učenci? 

 

1. Učenci so bili motivirani za delo, 

sodelovali so z zanimanjem. 

 

2. Učenci so radi delali v 

računalniški učilnici, bilo jim je 

všeč. Otroci z učnimi teţavami so 

imeli veliko teţav s sledenjem 

navodil. Melodije in spremljave 

so nekateri ustvarjali po principu 

»Kar rata, rata«. Učenci so 

pogrešali predvsem petje, 

spremljanje na glasbila in ples. 

 

 

 

Kakšna so vaša stališča do uvajanja 

IKT v pouk glasbene vzgoje? 

 

1. Se strinja z uvajanjem IKT v pouk 

glasbene vzgoje. Meni, da bi 

lahko petina ur glasbene vzgoje 

potekala v računalniški učilnici s 

primernimi programi za glasbeno 

vzgojo. 

 

2. Zagotovo je to dobrodošla novost. 

Za začetek bi zadostoval laţji 

program, ki bi omogočal le 

osnovne zapise ritma in melodije, 

kasneje bi sledila nadgradnja. 

Program pa bi moral biti v 

slovenščini. 

 

 

 

 

 

 

Motivirani za delo, 

zanimanje, 

sodelovanje učencev. 

Radi so delali v 

učilnici, učenci z 

učnimi težavami so 

teže sledili navodilom. 

Melodije so nastajale 

kar spontano. Niso 

peli in spremljali 

svojih melodij. 

 

 

 

 

 

Strinjanje z uvajanjem 

IKT v pouk glasbene 

vzgoje ob primernem 

programu. 

 

 

Dobrodošla novost, na 

začetku enostavnejše 

delo, kasneje bi bilo 

diferencirano in po 

stopnjah. Program v 

slovenščini. 

 

 

 

 

 

 

 

Motiviranost učencev za 

delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stališča do uvajanja IKT v 

glasbeno vzgojo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
257 

 

 

Kaj menite glede uvajanja IKT v 

prenovljeni učni načrt za glasbeno 

vzgojo? 

1. Pazljivo, s priporočeno količino 

ur v računalniški učilnici, saj so 

otroci v šoli in doma predolgo 

pred ekranom. Paziti je treba, da 

teh ur ni preveč. Otroci radi tudi 

pojejo in igrajo. 

 

2. Strinja se z uvajanjem, vendar pa 

naj bo to premišljeno in ob 

ustreznem izobraţevanju 

učiteljev. 

 

Kaj bi po vašem mnenju potrebovali 

učitelji pri takem načinu dela? 

1. V »računalnici« potrebujemo 

računalničarja. 

2. Kot pri vsakem drugem predmetu 

bo tudi pri glasbi teţko vse ljudi 

navdušiti za delo z računalnikom. 

Dober priročnik z opisom 

programa in pripadajočimi 

nalogami ter morda zgoščenka s 

predstavitvijo dela bi bila 

dobrodošel pripomoček pri 

učiteljevem delu, poleg 

seminarjev, seveda. 

 

 

 

 

Premišljeno, s 

priporočeno količino 

ur.  

 

 

Zmerno uvajanje, ob 

izobraževanju 

učiteljev. 

 

 

Računalničar. 

 

 

 

Primerna oprema, 

priročnik, DVD, 

naloge, seminarji. 

 

 

 

 

 

Uvajanje IKT v 

prenovljeni učni načrt za 

glasbeno vzgojo 

 

 

 

 

 

 

Potrebe učiteljev pri 

takem načinu dela 
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KATEGORIJE UČITELJICA 1 UČITELJICA 2 

Vtisi o delu v računalniški učilnici 

 

Zanimivo delo, slabša 

oprema, računalniki. 

Zanimivo delo za otroke, za 

učitelja je naporno. 

Pouk glasbene vzgoje v računalniški 

učilnici 

 

Pester pouk glasbene 

vzgoje. 

 

Imeniten program, 

nadgradnja dela v razredu. 

Računalnik omogoča 

popravke in nadgradnjo. 

Mnenje o računalniškem programu 

 

Program je servilen, 

učencem hitro nudi 

rešitve. 

Primeren program za 

učence, ni pa v slovenskem 

jeziku. 

Prednosti dela z IKT 

 

Osnovno delo z 

računalniškim 

programom, pisanje 

e-pošte. 

Ni napak v ritmičnem 

zapisu, poslušanje 

napisanega, samostojno delo 

učencev, nadaljevanje 

začetega dela v naslednjih 

urah. 

Pomanjkljivosti dela z IKT 

 

Čas za usvojitev 

programa.  

Učenci se med seboj ne 

slišijo, preverjanje dela 

zahteva veliko časa.  

Predlogi sprememb 

 

Stopnje v delu s 

programom, poprave 

ob napakah. Otroci bi 

lahko popravljali zapis 

ob branju napak. 

Več časa za delo s 

programom tudi pri drugih 

predmetih.  

Realizacija učnih ciljev glasbene vzgoje 

 

Vključevanje ostalih 

področji glasbene 

vzgoje. 

 

Realizirani cilji iz glasbene 

teorije, dodati bi bilo treba 

tudi druga področja 

glasbene vzgoje. To zahteva 

več časa. 

Usposobljenost za poučevanje glasbene 

vzgoje ob IKT 

 

Ustrezna 

usposobljenost ob 

računalniški 

pismenosti. 

Poznavanje računalniškega 

programa, dodana navodila, 

priročnik za delo. 

Motiviranost učencev za delo 

 

Motivirani za delo, 

zanimanje, sodelovanje 

učencev. 

Radi so delali v učilnici, 

učenci z učnimi teţavami so 

teţje sledili navodilom. 

Melodije so nastajale kar 

spontano. Niso peli in 
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  spremljali svojih melodij. 

Stališča do uvajanja IKT v glasbeno 

vzgojo 

 

 

Strinjanje z uvajanjem 

IKT v pouk glasbene 

vzgoje ob primernem 

programu. 

Dobrodošla novost, na 

začetku enostavnejše delo, 

kasneje bi bilo diferencirano 

in po stopnjah. Program v 

slovenščini. 

Uvajanje IKT v prenovljeni učni načrt 

za glasbeno vzgojo 

Premišljeno, s 

priporočeno količino 

ur. 

Zmerno uvajanje, ob 

izobraţevanju učiteljev. 

Potrebe učiteljev pri takem načinu dela 

 

Računalničar. 

 

Primerna oprema, priročnik, 

DVD, naloge, seminarji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lango, J. (2011). Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

Doktorska disertacija. 

 

 
 

 
260 

 

 

 

Ostale priloge 

Priloga 9: Fotografije 

 

Slika 2: Uvod v delo z IKT 

(Vir: Lango, J. 2008) 

 

Slika 3: Predstavitev dela v programu Finale Note Pad 

(Vir: Lango, J. 2008) 
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Slika 4: Delo z računalnikom, prvi primer 

(Vir: Lango, J. 2008) 

 

 

 

Slika 5: Delo v dvojicah 

(Vir: Lango, J. 2008) 
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Slika 6: Individualno delo, pošiljanje izdelka po e-pošti 

(Vir: Lango, J. 2008) 

 

 

Slika 7: Izbira ustrezne pisave 

(Vir: Lango, J. 2008) 
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Slika 8: Delo v dvojicah 

(Vir: Lango, J. 2008) 

 

 

 

Slika 9: Ritmična spremljava za Pesem 

(Vir: Lango, J. 2008) 
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Slika 10: Notni zapis, zaključena naloga 

(Vir: Lango, J. 2008) 

 

 

Slika 11: So se pričakovanja uresničila? 

(Vir: Lango, J. 2008) 
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 Priloga 10: Izdelki učencev v programu Finale Note Pad 
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Sodelovalno učenje: notni zapis 1 

 

 

 

 

 

 

 

MELODIJA 

1. RITMIČNA SPREMLJAVA 

2. RITMIČNA SPREMLJAVA 

3. RITMIČNA SPREMLJAVA 

5. a 
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Sodelovalno učenje:  notni zapis 2 

 

 

 

 

 

 

 

5. a 

MELODIJA 

1. RITMIČNA SPREMLJAVA 

2. RITMIČNA SPREMLJAVA 

3. RITMIČNA SPREMLJAVA 
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Sodelovalno učenje:  notni zapis 3 

 

 

 

 

 

 

 

5. b 

MELODIJA 

1. RITMIČNA SPREMLJAVA 

2. RITMIČNA SPREMLJAVA 

3. RITMIČNA SPREMLJAVA 
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Individualizacija in diferenciacija: notni zapis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELODIJA 

1. RITMIČNA 

SPREMLJAVA 

2. RITMIČNA 

SPREMLJAVA 

5. a 
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Ostali primeri notnih zapisov v programu Finale Note Pad 
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 Priloga 10: Portfolio 
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