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POVZETEK 

Glasba je področje, ki je pri učencih s posebnimi potrebami zelo priljubljeno, saj skozi 

glasbene dejavnosti lahko izkusijo veselje, žalost in druga estetska doživetja. Glasba je tudi 

medij, preko katerega lahko učenci pridobijo učne strategije, ki so jim v pomoč pri 

premagovanju vsakodnevnih ovir. Ob tem glasbene dejavnosti pozitivno učinkujejo na večjo 

samozavest in socializacijo učencev z lažjimi, težjimi in težkimi intelektualnimi primanjkljaji. 

V magistrskem delu smo se osredotočili na proučevanje glasbenih dejavnosti za učence z 

lažjimi intelektualnimi primanjkljaji v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V navedenem programu 

glasbeno umetnost poučujejo glasbeni pedagogi ali specialni in rehabilitacijski pedagogi. V 

empiričnem delu smo v navedenem programu z vprašalnikom preverjali, kolikšen je delež 

strokovnih delavcev obeh profilov, prisotnost strategij, načinov in pristopov glasbenega 

poučevanja za učence z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Sodelovalo je osemintrideset učiteljev glasbene umetnosti iz vseh 

slovenskih OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Raziskovali 

smo, s kakšnimi izzivi se pri glasbenem poučevanju soočajo učitelji, ki poučujejo glasbeno 

umetnost, ter katere značilnosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji se najbolj izražajo pri 

glasbenem pouku. Preverjali smo, katerim od glasbenih dejavnosti učitelji, ki poučujejo 

glasbeno umetnost, pripisujejo večjo vlogo in pomen. Proučevali smo tudi mnenje učiteljev 

obeh profilov o njihovih kompetencah za poučevanje navedene skupine učencev ter njihovo 

strokovno usposobljenost, še posebno na področju vokalne tehnike in nege glasu. Zanimal nas 

je tudi delež njihovega dodatnega izobraževanja na glasbenem področju. Uporabili smo 

kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo. Raziskava je temeljila na kvantitativnem 

in kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Na podlagi rezultatov smo oblikovali smernice in 

nasvete za glasbeno poučevanje učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji. Oblikovali 

smo tudi priporočila, namenjena učiteljem za nego glasu. 

KLJUČNE BESEDE: intelektualni primanjkljaji, glasbena umetnost, glasbene dejavnosti, 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, kompetence učiteljev 
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ABSTRACT 

Music is a field that is very popular with students with special needs, because they can 

experience joy, sadness, and other aesthetic experiences through musical activities. Music is 

also a medium which helps students acquire learning strategies that help them overcome 

everyday obstacles. Additionally, musical activities positively influence the confidence and 

socialization of students with mild, moderate, and severe intellectual deficits. 

This Master's thesis focuses on studying musical activities for students with mild intellectual 

disability in primary school with an adapted program of studies with a lower educational 

standard in the first educational period. In this program music is taught by music pedagogues 

or special and rehabilitation teachers. The empirical part of the thesis uses a questionnaire to 

examine the proportion of professionals in both profiles within the program, the presence of 

strategies, and methods and approaches to music teaching for students with mild intellectual 

disability in the first educational period. Thirty-eight teachers of music from all Slovenian 

primary schools with an adapted program of studies with a lower educational standard 

participated in our research. We explored the challenges music teachers encounter in music 

teaching and what characteristics of students with intellectual disabilities are most evident in 

music lessons. We checked to which musical activities the teachers teaching music attach a 

greater role and significance. We also studied the opinion of the teachers of both profiles 

about their competencies for teaching this group of students and their professional 

qualifications, especially in the field of vocal technique and voice care. We were also 

interested in the amount of their additional education in the music field. We used a causal-

nonexperimental and descriptive method. The research was based on a quantitative and 

qualitative research approach. We developed guidelines and tips for music teaching for 

students with mild intellectual disabilities based on the results. We also provided voice care 

recommendations for teachers. 

KEY WORDS: intellectual disability, music, musical activities, adapted program of studies 

with a lower educational standard, teachers' competencies 
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1 UVOD 

Glasba ima pomembno vlogo v celostnem razvoju otroka, omogoča izražanje različnih občutij 

in doživetij, pozitivno učinkuje na socializacijo ter povečanje otrokove samozavesti ob 

izvajanju različnih glasbenih dejavnosti. Glasba je privlačna in dostopna komurkoli, obenem 

pa je uporabljena za terapevtske, izobraževalne in razvedrilne namene. Glasbena umetnost je 

zato pomemben del šolskega kurikuluma tudi v osnovni šoli s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom. Z njo lahko učinkovito vplivamo na otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami in brez njih, saj nudi veččutno izkušnjo - hkrati vključuje taktilni, 

kinestetični, vizualni in slušni sistem. Aktivnost učencev s posebnimi potrebami v glasbenih 

dejavnostih spodbuja njihov razvoj mišljenja, občutenja, jezikovnega, socialnega in 

motoričnega razvoja (Ott, 2011). Cilj glasbene umetnosti v osnovni šoli (v nadaljevanju OŠ) 

je spodbujanje aktivnega pridobivanja glasbenih izkušenj v primernem učnem okolju in z 

ustrezno izbranimi glasbenimi dejavnostmi, ki morajo enakovredno zajemati vsa vzgojno-

izobraževalna področja glasbene umetnosti: izvajanje glasbe, poslušanje glasbe in ustvarjanje 

(Sicherl-Kafol, 2015).  

Glasbene dejavnosti vključujejo dejavnosti glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. 

Vse tri glasbene dejavnosti so med seboj tesno prepletene in se povezujejo. Ob glasbeni 

dejavnosti izvajanja, ki zajema petje, instrumentalno igro, ritmično izreko in gibalno izražanje 

ob glasbi, se razvijajo elementarne glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh) ter 

glasbene spretnosti (pevska in instrumentalna tehnika). Z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja, ki 

vključuje pevske in instrumentalne izmišljarije, poustvarjalne interpretacije glasbenih vsebin 

in likovno, besedno in gibalno izražanje glasbenih doživetij in predstav, učenca spodbujamo k 

aktivnemu učenju pri vseh glasbenih dejavnostih. Glasbena dejavnost poslušanja zajema 

doživljanje glasbe in razvijanje zavestnega zaznavanja značilnosti glasbe. Ob razvojno in 

umetniško primernih zvočnih primerih in pogojih spodbujamo razvoj učenčeve pozornosti, 

pomnjenja ter njegove občutljivosti za zvočno okolje, obenem pa tudi sposobnost estetskega 

doživljanja in vrednotenja glasbe (Sicherl-Kafol, 2015).  

V programu OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom lahko 

poučujejo glasbeni pedagogi in specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki morajo biti strokovno 

usposobljeni tako za poučevanje glasbe kot za poučevanje otrok z lažjimi intelektualnimi 

primanjkljaji. Specialni in rehabilitacijski pedagogi v času formalnega izobraževanja 

pridobijo omejeno količino znanja s področja glasbene pedagogike. Na drugi strani pa 

glasbeni pedagogi pridobijo premalo znanja s področja poznavanja in poučevanja glasbe otrok 

s posebnimi potrebami v okviru njihovega formalnega izobraževanja. Tako eni kot drugi so 

postavljeni pred izziv – kako čim bolj prilagojeno in celostno, z upoštevanjem vseh potreb in 

značilnosti učencev s posebnimi potrebami (v našem primeru z lažjimi intelektualnimi 

primanjkljaji), poučevati glasbeno umetnost. Učitelj mora z upoštevanjem učnega načrta znati 

učencem prilagoditi učni proces glede na njihove individualne posebne potrebe. 

Glasbeni pedagogi potrebujejo dodatno znanje o posebnih potrebah učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji, specialni in rehabilitacijski pedagogi pa specifično znanje s področja 
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poučevanja glasbe. Ker v PP NIS poučujejo glasbeno umetnost eni in drugi, je za kakovostno 

poučevanje glasbene umetnosti učence z intelektualnimi primanjkljaji poleg dodatnega 

izobraževanja izredno pomembno timsko sodelovanje, kjer drug drugemu pomagajo, si 

svetujejo in s skupnimi prizadevanji razrešujejo morebitne težave, nejasnosti in ovire. 

V nadaljevanju magistrskega dela usmerjamo pozornost prek predmeta glasbene umetnosti na 

usposobljenost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter glasbenih pedagogov za 

poučevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji. Predstavljamo področje lažjih 

intelektualnih primanjkljajev, značilnosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji in področja 

prilagojenega vedenja, kjer imajo učenci z intelektualnimi primanjkljaji v povezavi z glasbo 

največ težav. Poleg glasbene umetnosti in glasbenih dejavnosti izpostavljamo tudi razvojne 

značilnosti otrok na področju glasbe ter se na koncu usmerjamo v učiteljeve kompetence na 

specialno-pedagoškem ter glasbenem področju.  

V empiričnem delu s kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo predstavljamo 

kvantitativno in kvalitativno raziskavo, kjer smo izbrali namenski vzorec (N = 38) učiteljev iz 

vseh slovenskih OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ki 

poučujejo glasbeno umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Oblikovali smo 

anketni vprašalnik o poučevanju glasbene umetnosti  glasbenih pedagogov in specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v omenjenem programu. V prvem sklopu smo učitelje spraševali 

po spolu, nazivu izobrazbe, delovnem mestu in letih delovnih izkušenj na področju dela v 

osnovni šoli. V drugem sklopu raziskave predstavljamo, s kakšnimi pristopi in strategijami 

anketiranci poučujejo glasbeno umetnost učence z intelektualnimi primanjkljaji v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, kako glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski 

pedagogi pri pouku glasbene umetnosti uresničujejo glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja, 

ustvarjanja in glasbeno-razvojnih dosežkov. S vprašalnikom smo preverjali tudi, katere 

značilnosti/težave se pri pouku glasbene umetnosti največkrat kažejo, kje pridobijo znanje za 

delo oziroma kakšne informacije bi za svoje delo še želeli pridobiti ter kako skrbijo za svoj 

glas in vokalno tehniko. 

Empirična raziskava predstavlja smiselno nadgradnjo pregledane skromne literature o 

poučevanju glasbene umetnosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji, omogoča boljši 

vpogled v delo v praksi ter odpira vprašanja o učiteljevi lastni kompetentnosti. Rezultati in 

njihova interpretacija nas usmerjajo na izboljšave za delo z učenci z intelektualnimi 

primanjkljaji in kakovostno glasbeno poučevanje vseh skupin učencev s posebnimi potrebami.  

Njihove pozitivne izkušnje so ena izmed vrst pomoči in pot k napredku ali spodbujanju 

njihovih sposobnosti in spretnosti ter prepoznavnosti v družbi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 INTELEKTUALNI PRIMANJKLJAJI 

Intelektualni primanjkljaji ali motnje v duševnem razvoju so izraz za zelo širok spekter 

motenj na področju prilagojenega vedenja in intelektualnih primanjkljajev, ki se pojavijo pred 

osemnajstim letom starosti. 

2.1.1 Opredelitev prilagojenega vedenja in intelektualnih primanjkljajev 

Obstajajo številne opredelitve učencev z intelektualnimi primanjkljaji, ki jih pri nas 

opredeljujemo kot učence z motnjo v duševnem razvoju (Kriteriji /…/, 2015). Le-ta se 

razlikuje in še vedno spreminja glede na strokovno področje, saj so intelektualni primanjkljaji 

predmet raziskav strok, kot so psihologija, pedagogika, medicina, sociologija … Posledično 

se v omenjenih strokah razlikuje tudi pogled na to področje. Izraz intelektualni primanjkljaji, 

ki je trenutno splošno sprejet izraz v tujini in vedno bolj uporabljen tudi pri nas, je nadomestil 

različna poimenovanja, ki so se uporabljala skozi zgodovino od duševna prizadetost, duševna 

zaostalost, duševna manjrazvitost, nezadostna duševna razvitost do mentalna retardacija … 

V slovenski zakonodaji uporabljamo izraz motnje v duševnem razvoju, ki pa ga pogosteje 

nadomešča izraz intelektualni primanjkljaji, ki ga uporabljajo drugje po svetu. V okviru 

zamenjave in uporabe novega izraza se je Ameriško združenje za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju – AAMR (ang. American Association on Mental Retardation) 

preimenovalo v AAIDD (ang. Ameerican Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities) (AAIDD, v Gosarič, 2016). Uporaba izraza intelektualni primanjkljaji ima 

obenem bolj pozitivno konotacijo. Beseda »motnje« deluje na subjekt zelo negativno že na 

samem začetku, ga stigmatizira in opredeljuje kot nekaj, kar ni normalno. Po opredelitvi SSKJ 

(2018) je motnja opredeljena kot pojav, ki ni usklajen s pravilnim, normalnim delovanjem. 

Ameriško združenje za osebe z intelektualnimi primanjkljaji (AAIDD) je leta 2010 podalo 

izpopolnjeno opredelitev intelektualnih primanjkljajev, ki se uporablja še danes:  

Za intelektualne primanjkljaje, katerih znaki se pojavijo pred osemnajstim letom starosti, so 

značilne pomembne omejitve posameznika na dveh področjih: 

− Na področju intelektualnega delovanja, ki se nanaša na sposobnosti učenja, 

mišljenja, reševanja problemov in na drugih področjih intelektualnega delovanja; 

− Na področju prilagojenega vedenja, ki je opredeljeno s konceptualnimi, socialnim 

in praktičnimi veščinami (AAIDD, 2010; AAIDD, v Gosarič 2016). 

V Ameriškem združenju za osebe z intelektualnimi primanjkljaji so leta 1961 uvedli pojem 

prilagojenega vedenja oseb z intelektualnimi primanjkljaji. Združenje strokovnjakov je takrat 

intelektualne primanjkljaje definiralo kot »pomembno podpovprečno intelektualno 

funkcioniranje, ki je nastalo v razvojnem obdobju in je povezano s težavami v prilagojenem 

vedenju« (Heber, 1961, str. 3, v AAIDD). Pozneje se je sama opredelitev spreminjala in 
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dopolnjevala, saj je v opredelitvi intelektualnih primanjkljajev vloga prilagojenega vedenja 

postajala vedno bolj pomembna. Od leta 1983 so pri opredeljevanju omenjali področji 

intelektualnega funkcioniranja in prilagojenega vedenja in intelektualnih primanjkljajev in 

intelektualne primanjkljaje opredelili kot pomembno odstopanje od povprečnega 

intelektualnega funkcioniranja, ki se so-pojavlja s slabšo prilagodljivostjo vedenja in se izraža 

v razvojnem obdobju posameznika (Grossman, 1983, v Minjarez idr., 2011). 

Intelektualni primanjkljaji so torej nevrološka razvojna motnja, ki se pojavi do 

posameznikovega osemnajstega leta starosti. Kaže se v znatno nižjih in pomembno 

odstopajočih intelektualnih in prilagoditvenih (adaptivnih) sposobnosti posameznika, ki 

vključujejo konceptualne, socialne in praktične spretnosti (AAIDD; Schalock idr., 2010, v 

AAIDD). Stopnjo primanjkljajev je potrebno definirati ne le na osnovi skupnega 

inteligenčnega kvocienta, temveč na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih funkcij, pri 

ocenjevanju in opredelitvi pa moramo upoštevati sekundarne dejavnike, na primer dejavnike 

okolja, kulturne razlike in jezikovno raznolikost. Ob ustrezni individualizirani podpori se 

posameznikova prilagoditvena raven in raven delovanja lahko izboljša. (Kriteriji /…/, 2015; 

AAIDD).  

Pri otrocih z intelektualnimi primanjkljaji se pojavlja (Kriteriji /…/, 2015; AAIDD): 

− Pomembna znižana splošna intelektualna raven, obenem pa znižane sposobnosti 

učenja, sklepanja in reševanja problemov, abstraktnega mišljenja in presojanja. 

Znižano intelektualno funkcioniranje se mora opredeliti z vsaj enim 

standardiziranim, individualno izvedenim testom. Dosežki testa pri otrocih z 

intelektualnimi primanjkljaji od povprečja odstopa za več kot dve standardni 

deviaciji; 

− Znižane adaptivne (prilagoditvene) spretnosti oziroma funkcije, ki so nabor 

konceptualnih, socialnih in praktičnih spretnosti, ki se jih ljudje vsakodnevno 

učimo in jih izvajamo. Raven le-teh je potrebno opredeliti glede na otrokovo 

kronološko starost, prilagoditvene funkcije pa zaradi znižanih intelektualnih 

sposobnosti pomembno odstopajo na vsaj dveh od naštetih področij – 

konceptualnem, socialnem in praktičnem področju. Ocenjujemo jih s klinično 

evalvacijo in na posamezniku individualizirano izvedenimi psihometričnimi testi.  

Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo v: 

1. konceptualnih spretnostih – pri govoru in komunikaciji, branju in pisanju, 

konceptih denarja, časa in števila, ter samostojnosti;  

2. socialnih spretnostih – pri medosebnih odnosih, socialni odgovornosti, 

samozavesti, samopodobi, naivnosti, reševanju socialnih problemov in 

sposobnosti sledenja pravil/spoštovanja zakonov in izogibanju zlorabam;  

3. praktičnih spretnostih – pri osebnih vsakodnevnih aktivnostih in skrbi zase 

(prehranjevanje, oblačenje, mobilnost, osebna nega), delovnih spretnostih, 

priprava jedi, jemanje zdravil, skrbi za zdravje, načrtovanju poti, sledenju 

rutini/urniku, varnosti, uporabi denarja in telefona, ohranjanju varnega okolja, 

poklicnih spretnostih (AAIDD).  
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Intelektualni primanjkljaji se lahko so-pojavljajo z drugimi razvojnimi motnjami. Glede na 

stopnjo intelektualnih primanjkljajev ločimo otroke z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi 

intelektualnimi primanjkljaji oz. motnjami v duševnem razvoju. V Kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev (2015) so opredeljeni kot:  

a) Otroci z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (raven IQ med 50-55 do približno 70, 

aktualna mentalna starost med 9 do 12 let) 

Značilnosti otrok z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji se kažejo v znižanih sposobnostih za 

učenje in usvajanje splošnega znanja, zato potrebujejo posebno vzgojno-učno delo. Njihovo 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti načrtovanja, organizacije, 

odločanja in izvedbe dejavnosti so znižane. Prevladujejo bolj konkretni miselni procesi kot 

abstraktni. Njihov jezik je preprost, v socialnih okoliščinah pa kažejo težnje k nezrelem 

presojanju in odzivanju. V učnem procesu lahko ob individualnih vsebinskih, metodičnih in 

časovnih prilagoditvah in pristopu dosežejo temeljna šolska znanja, vendar ta ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, ki so določeni v vzgojno-izobraževalnem programu. Lahko 

se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje (Kriteriji /…/, 

2015). 

b) Otroci z zmernimi intelektualnimi primanjkljaji (raven IQ 35-40 do 50, aktualna 

mentalna starost od 6 do 9 let) 

Otroci z zmernimi intelektualnimi primanjkljaji imajo sposobnosti različno razvite, saj lahko 

v učnem procesu usvojijo osnove pisanja, branja temeljnih besed in znakov ter računanja. Še 

uspešnejši so lahko na gibalnih in umetniških področjih. Usposobijo se lahko za nezahtevna, 

enostavna opravila. Na vseh področjih, tako pri učenju kot poučevanju, potrebujejo dodatna 

konkretna ponazorila, prilagoditve, podporo in različno stopnjo pomoči. Nekateri potrebujejo 

nadomestno ali podporno komunikacijo za izražanje svojih potreb in želja. Nuditi jim moramo 

tudi posebno podporo pri vključevanju v socialno okolje (Kriteriji /…/, 2015).   

c) Otroci s težjimi intelektualnimi primanjkljaji (IQ raven 20-25 do 35, aktualna 

mentalna starost 3 do 6 let) 

Otroci s težjimi intelektualnimi primanjkljaji razumejo enostavna navodila in sporočila ter se 

nanje lahko ustrezno odzivajo. S pomočjo nadomestne ali podporne komunikacije ali pa tudi 

brez te, zmorejo sporočati svoje želje in potrebe. Pogosto se težje gibljejo ali pa imajo 

pridružene druge motnje in bolezni. Usposobljeni so lahko za najenostavnejša opravila, saj so 

naučene veščine in spretnosti samo avtomatizirane. Ob varstvu in podpori se zmorejo 

orientirati v ožjem okolju, prav tako pa pomoč drugih potrebujejo tudi pri skrbi zase (Kriteriji 

/…/, 2015). 

d) Otroci s težkimi intelektualnimi primanjkljaji (IQ raven pod 20 ali 25, aktualna 

mentalna starost pod 3 leta) 

Otroci s težkimi intelektualnimi primanjkljaji težje razumejo in upoštevajo navodila, omejeno 

zaznavajo in se manj odzivajo na zunanje dražljaje. Sposobnosti osnovnega govora in 

razumevanja se redko razvijeta. Njihovo gibanje je omejeno, obenem pa imajo pridružene 
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dodatne težke motnje bolezni in obolenja. Potrebujejo stalno nego, pomoč, varstvo in vodenje 

(Kriteriji /…/, 2015). 

2.1.2 Značilnosti otrok z intelektualnimi primanjkljaji 

Osnova intelektualnih primanjkljajev so težave pri učenju in procesiranju informacij. Učenci 

imajo lahko težave pri verbalnih in neverbalnih sposobnostih ter spopadanju z vsakodnevnimi 

zahtevami (Oakes, 2009): 

- verbalne sposobnosti:  

● Pomanjkljiv spomin – težave predvsem z delovnim spominom, takojšnjim priklicem 

informacij ter sposobnostjo shranjevanja in procesiranja informacij.  

● Razumevanje – razumevanje situacij in znanje o socialno sprejetih normah ter biti 

sposoben odločiti se med več izbirami. 

● Jezik – možen omejen besednjak. Težave pri razumevanju prenesenega ali subtilnega 

pomena. 

● Abstraktno mišljenje – težko prenesejo znanje na druge okoliščine, pomanjkljiva 

generalizacija, težave z logičnimi in hipotetičnimi situacijami; 

- neverbalne sposobnosti: 

● Hitrost procesiranja – potrebujejo več časa za obdelavo informacij, situacij,… 

● Sklepanje – težave in zmeda pri oblikah, vzorcih in številih, pri urejanju v zaporedja, 

razumevanjem podrobnosti, težave s predvidevanjem posledic njihovih dejanj. 

● Kratkotrajna pozornost in koncentracija – težave z omejeno pozornostjo in 

koncentracijo, dokončevanjem nalog in opravil; 

- spopadanje z vsakodnevnimi zahtevami: 

težave intelektualnega funkcioniranja imajo lahko posledice pri spopadanju posameznika  z 

vsakodnevnimi zahtevami življenja. To pomeni, da se pri posamezniku lahko pojavi spekter 

težav, ki zahtevajo podporo in pomoč pri: 

 skrbi zase – osebni higieni, dnevnimi opravili in urnikom; 

 domačimi opravili/ gospodinjstvom – skrbi za oblačila, prehrano, čiščenje; 

 spretnosti življenja v skupnosti – druženjem, vzdrževanjem osnovnih socialnih 

interakcij, nakupovalnih spretnosti in uporabi javnih sredstev, prevozov itd.; 

 komunikaciji – odnosi z ljudmi, izražanju potreb in želja; 

 delu in prostem času – namenski uporabi časa, zabavi, doseganju osebnih ciljev (prav 

tam, 2009). 

Lažja oblika intelektualnih primanjkljajev je diagnosticirana pri približno 85 % ljudeh z 

intelektualnimi primanjkljaji. Teh otrok sprva tudi ne prepoznamo kot drugačne od njihovih 

vrstnikov, saj se po višini, teži, vidu in sluhu pomembno ne razlikujejo od njih (razen če imajo 

pridružene motnje), se pa težave lahko pokažejo ob povečanju učnih zahtev v socialnih in 

komunikacijskih spretnostih (Minjarez, idr. 2011; Harris, 2006). »Učenci z lažjimi motnjami 
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v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, 

ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije, omejenih spominskih 

sposobnostih, težavah v diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem splošnem zanju, bolj 

konkretnem kot abstraktnem mišljenju. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena 

tudi njihova sposobnost reševanja problemov, pojavljajo se težave na področju komunikacije, 

pa tudi ekspresivne in receptivne težave.« (ZRSŠ, 2006, str. 1). Lahko opazimo tudi 

zmanjšano motivacijo in pozornost, kar predstavlja težavo pri razumevanju snovi, predvsem 

kadar se od njih zahteva abstraktno mišljenje. Pomoč potrebujejo pri uvidu lastnih napak, pri 

širšem pogledu na problem in iskanje več poti za rešitev problema, pri veščinah in načinih 

učenja, motivaciji za učenje (Opara, 2005). Sposobni so pridobiti akademsko znanje do 

približno 9. - 12. leta starosti oziroma šestega razreda ter v prilagojenih pogojih doseči 

temeljna šolska znanja. Največkrat se lahko usposobijo za manj zahtevno poklicno delo, ki ne 

poudarjajo akademskih spretnosti, ter lahko samostojno ali z minimalnim nadzorom/pomočjo 

živijo samostojno socialno življenje. Največkrat pa zaradi socialnih in ekonomskih razlogov 

potrebujejo dodatno podporo (APA, 2000; Minjarez idr., 2011; Harris, 2006). Kadar osebe z 

intelektualnimi primanjkljaji niso obkrožene z akademskimi zahtevami, se zdijo njihove 

težave minimalne. Vendar pa se zmanjšane sposobnosti kažejo že pri govoru in nejasnem, 

pogovornem jeziku ter čustveni in socialni nezrelosti, kar vodi v težave pri zahtevah okolja 

(Harris, 2006).  Dati jim moramo veliko časa, veččutnih ponazoril, jasnih in razumljivih 

navodil ter se držati načela postopnosti in obravnavati snov po delčkih. Zaradi negotovosti in 

nizke samopodobe potrebujejo veliko pohval in spodbud na njihovih močnih področjih 

(Opara, 2005). 

Splošne značilnosti oseb z intelektualnimi primanjkljaji so nižja samopodoba in 

samovrednotenje, nižja avtonomnost in samoiniciativnost ter naučena nemoč, da se izognejo 

neuspehu. Pri njih se močno izraža impulzivno vedenje, naivnost, nezrelost, imajo pa tudi 

nizko frustracijsko toleranco (Žagar, 2012).  

2.1.3 Področja prilagojenega vedenja oseb z intelektualnimi primanjkljaji  

Ameriško združenje strokovnjakov je v zadnji definiciji leta 2010 za prepoznavanje 

intelektualnih primanjkljajev navedlo merilo prilagojenega vedenja, ki je opredeljeno s 

konceptualnimi, praktičnimi in socialnimi veščinami. »Stopnja prilagojenega vedenja kaže 

raven, do katere je posameznik sposoben uporabiti kognitivni potencial pri prilagajanju na 

zahteve vsakdanjega življenja. Dosežki, ki kažejo na intelektualni primanjkljaj, so odstopanja 

za dva standardna odklona ali več od povprečja« (AAIDD). Področja prilagojenega vedenja 

so: 

1. »skrb za samega sebe, 

2. komunikacija, 

3. življenje doma, 

4. socialne spretnosti, 

5. vključevanje v širše okolje, 

6. samostojnost, 



Magistrsko delo, Lužar Urška   Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

15 

 

7. zdravje in varnost, 

8. funkcionalne akademske veščine, 

9. prosti čas, 

10. delo.« (AAIDD, 2010; Luckasson, 1992, v Gračner, 2014) 

 

Pri glasbeni umetnosti so pomembna predvsem komunikacija in socialne spretnosti, glasbeno 

znanje pa se lahko uporablja tudi v prostem času, pri delu in vključevanju v širše okolje.  

V nadaljevanju sta podrobneje predstavljamo dve področji prilagojenega vedenja, ki sta 

pomembnejši za področje glasbene umetnosti. 

2.1.3.1 Komunikacija 

Za samo izvajanje, sodelovanje v in poslušanje glasbenih dejavnosti je komunikacija 

ključnega pomena. 

Komunicirati (SSKJ, 2018) pomeni »izmenjevati, posredovati misli, informacije, 

sporazumevati se«. Sposobnost komuniciranja je osnova vseh socialnih interakcij, je človeška  

zmožnost vzpostavljanja neposrednega stika s sočlovekom in vplivanje nanj. Komuniciramo 

preko vizualnega, avditivnega in kinestetičnega kanala, torej ne le z besedami, temveč tudi z 

gibi, telesno držo, mimiko, barvo in višino glasu, kar imenujemo neverbalna komunikacija. 

Celota verbalne in neverbalne komunikacije daje naši besedi pomen, naši motivi, stališča in 

izkušnje pa vplivajo na psihološko sprejemanje in oddajanje informacij ljudi. S 

komuniciranjem obenem ponotranjamo predstave drugih o samemu sebi in se posledično kot 

posamezniki oblikujemo v odnosu z drugimi (Žerovnik, 2013).   

Motnje v komunikaciji, torej v pretoku in izmenjavi informacij od posameznika do 

posameznika pomenijo tudi ovire pri vključevanju v socialno okolje. Ovire pri vključevanju v 

socialno okolje pa pomenijo zmanjšano kakovost življenja. Otroci z intelektualnimi 

primanjkljaji, ki imajo oviran razvoj že v najzgodnejšem obdobju, so zato lahko prikrajšani za 

pridobivanje in selekcijo senzoričnih in motoričnih izkušenj. Posledično so ovirani tudi v 

komunikaciji (Žerovnik, 2013).  

Komunikacijo ločimo na verbalno in neverbalno komunikacijo: 

● verbalna komunikacija, ki je lahko ustna ali pisna, predstavlja govorno-jezikovno 

področje. Razvoj govora in jezika, ki se ju mora človek naučiti, je pogoj za 

vključevanje v družbo. Poznamo štiri komunikacijske dejavnosti, preko katerih poteka 

verbalna komunikacija: branje in poslušanje (receptivni jezik) ter branje in pisanje 

(ekspresivni jezik). Otroci brez težav v razvoju motorike, senzorike in intelektualnega 

funkcioniranja, se govora učijo spontano, več težav pri razvoju komunikacije (pri vseh 

komunikacijskih dejavnostih) pa imajo otroci z intelektualnimi primanjkljaji (Finc, 

2011). 

● Neverbalna komunikacija je nebesedna komunikacija, ki jo ljudje vsakodnevno 

uporabljamo in predstavlja nepogrešljiv del medsebojne komunikacije. Neverbalni 
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znaki, ki dopolnjujejo verbalno komunikacijo, so višina, jakost glasu, stik, pogled, 

mimika obraza, telesna mimika, kretnje, dotiki. Le-ti pripomorejo k intenzivnejši, bolj 

spontani in neposredni komunikaciji (prav tam, 2011).  

 

Govor in znanje jezika moramo osvojiti po naravni poti. Za pravilen in kakovostni govorni 

razvoj in govor nujno potrebujemo naslednje komponente, ki so med seboj povezane 

(Žnidarič, 1993, str. 99): 

● »zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi zvezami 

med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

● pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnjenje s slušnim spominom); 

● razvita čutila (predvsem sluh); 

● zdrava govorila; 

● pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo; 

● dobro počutje otroka in zadovoljene potrebe, ki jih ima«.  

Na razvoj otrokovega govora vpliva več notranjih in zunanjih dejavnikov. Temelj notranjih 

dejavnikov je otrokova biološka zasnova, imeti mora zdrav organizem, sluh in govorni aparat. 

Govor je povezan z mišljenjem, zato na govorni razvoj vpliva tudi inteligentnost. Pri osebah z 

intelektualnimi primanjkljaji je govor posledično moten. Notranji dejavniki so še spol (pri 

deklicah se govor razvije prej), vid (otroci z okvaro sluha gledajo v ustnice) in temperament 

(stopnja uporabe govora določa njegov razvoj) (Žnidarič, 1993). 

Zunanji dejavniki so družinsko okolje (posnemanje govora, pogostost interakcij, vpliv 

socialnoekonomskega statusa), vrstniki in šola ter učitelj (prav tam, 1993). 

Nekatere osebe ne morejo normalno komunicirati, ali pa je njihova komunikacija otežena. 

Med njimi so tudi osebe z intelektualnimi primanjkljaji. Pri komuniciranju z njimi se 

uporablja nadomestna komunikacija, ki je lahko stalen ali pa začasen pripomoček. Obstaja 

več vrst le-tein sicer ročno-znakovni sistem, simbolni in slikovni, v zadnjih letih pa so ti 

sistemi vse bolj dostopni in prilagojeni za namestitev na mobilne in prenosne naprave oziroma 

uporabljajo drugo interaktivno-komunikacijsko tehnologijo.  

2.1.3.1.1 Značilnosti govora oseb z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji  

»Na področju komunikacije imajo ti učenci težave v artikulaciji in tudi receptivne ter 

ekspresivne težave« (ZRSŠ, 2006, str. 1). Otroci z intelektualnimi primanjkljaji imajo že v 

predgovornem obdobju znake upočasnjenega govornega razvoja. Govorni razvoj sicer sledi 

normalnemu vrstnemu redu razvojnih stopenj, vendar ima govor določene posebnosti ter 

upočasnjen tempo. Znaki odstopanj pri dojenčku so vidni v intenzivnosti oglašanja, dinamiki 

in intonaciji glasov ter pri njihovi produkciji in razumevanju. Za to obdobje je značilna slabša 

govorna aktivnost (malo ali nič čebljanja). Pri otrocih z lažjimi in zmernimi intelektualnimi 

primanjkljaji se prva beseda pojavi šele ob koncu 2. leta, pri otrocih s težjo in težko pa šele 

okrog 3. leta, kasneje ali celo nikoli (Tomažič, 2011).  
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Nekatere osebe z intelektualnimi primanjkljaji zaradi slabših intelektualnih sposobnosti ne 

razumejo govora ljudi v okolici sebe, kar jim onemogoča izražati svoje želje in potrebe, 

obenem pa onemogoča tudi aktivno vključevanje v komunikacijski proces in socialno okolje. 

Informacije iz okolja težje sprejemajo, shranjujejo in obdelujejo, ne znajo tudi generalizirati 

znanja – ga prenesti na nove situacije. Imajo slabšo in kratkotrajno pozornost, zaradi katere ne 

prepoznajo izvora dogajanja ali zvoka ter ne ločijo pomembnih elementov od nepomembnih. 

Vse naštete ovire zelo otežujejo njihov proces učenja (Žerovnik, 2013). 

Pri komunikaciji oseb z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji imajo velik pomen zgodnje 

jezikovne izkušnje (npr. branje z otrokom), velik problem pa predstavlja raba drugega jezika 

kot pogovornega v domačem okolju, zaradi katere imajo posledično tudi skromen besedni 

zaklad (Tomažič, 2011).  

Pri otrocih z intelektualnimi primanjkljaji se pojavljajo tudi govorne motnje, ki vplivajo tudi 

na petje: 

− zamenjava ali opustitev glasov in/ali motnje artikulacije, ki se pojavijo zaradi šibke 

pozornosti in koncentracije, napačno pridobljenih govornih navad ali nižje stopnje 

inteligentnosti, slabe motorične govorne koordinacije, 

− motnje v kvaliteti glasu – zamolkel, monoton ali hripav glas in napačno naglaševanje, 

− motnje dihanja – težave pri usmerjanju zračnega toka na govorne organe; težave pri 

izgovorjavi z rezervnim zrakom; 

− motnje v načinu govora – počasnost, nepotrebne prekinitve med stavki ali 

prehiter/težko razumljiv govor itd. (prav tam, 2011). 

Komunikacija se zelo povezuje tudi s socialnimi spretnostmi, obe področji pa sta pomembni 

za samo izvedbo pouka glasbene umetnosti.  

2.1.3.2 Socialne spretnosti  

»Socialne spretnosti so naučena vedenja, ki se uporabljajo v socialni interakciji« (Finc, 2011, 

str. 13). »Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm, 

ki posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega 

odzove na dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku. Socialne 

spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in 

konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in bolj 

ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu 

posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi 

ljudmi« (CPI, 2009, str. 2) 

»Pomembno je ozaveščeno izbiranje tistih ravnanj, ki ga z večjo verjetnostjo vodijo k boljšim 

medosebnim odnosom (v medosebne odnose usmerjeni cilji) ali k večji učinkovitosti 

(storilnostno usmerjeni cilji). Čim bolj konstruktivne socialne spretnosti izbere iz množice 

različnih možnih strategij, tem večja je verjetnost, da bo svoj cilj dosegel« (CPI, 2009, str. 2) 
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2.1.3.2.1 Socialni odnosi učencev z intelektualnimi primanjkljaji v šoli 

Šola predstavlja več socialnih kontekstov in sicer - za usvajanje nove učne snovi, za učenje 

socialnega vedenja, za učenje o sebi kot o učencu, o odnosih s sovrstniki, prijateljstvu in 

pomenu tekmovanja, sodelovanja. Šolski socialni odnosi so ključni dejavnik počutja učencev 

v šoli, določajo kvaliteto življenja učencev, obenem pa spodbujajo ali zavirajo učenčeva  učna 

prizadevanja. Vpliv vrstnikov na stališča in vedenje otrok in mladostnikov je lahko pozitiven 

in negativen. Le-ti imajo lahko z vrstniki vzajemen odnos, saj lahko vplivajo na svoje vrstnike 

ali pa so pod njihovim vplivom (Košir, 2013).  

Šola je prostor za zadovoljevanje učenčevih potreb po pripadnosti, predvsem v medvrstniških 

odnosih, učencem ter učiteljem omogoča pogostost stikov in z vzdrževanjem le-teh 

zadovoljujejo svoje potrebe po pripadnosti. Učenci lahko v odnosih z vrstniki dobijo podporo, 

veselje in zadovoljstvo v šoli in izven nje, na drugi strani pa doživijo tudi stisko in neprijetne, 

boleče izkušnje. Neprijetne izkušnje so velikokrat tudi razlog za neprijetno počutje tudi učno 

uspešnih učencev v šoli (Košir, 2013). 

Prilagojeno vedenje, ki je poleg intelektualnih sposobnosti merilo za diagnozo intelektualnih 

primanjkljajev, je razvojni in socialni konstrukt. Poimenovali bi ga lahko tudi kot socialna 

kompetentnost. Različni avtorji socialno kompetentnost opredeljujejo zelo različno. Najširšo 

definicijo so podali Rubin idr. (1998, v Košir, 2013, str. 40) in sicer »kot posameznikovo 

sposobnost organiziranja socialnega vedenja na način, ki privabi pozitivne odzive (in odvrne 

negativne odzive) s strani drugih v različnih socialnih okoljih ter ob upoštevanju obstoječih 

socialnih dogovorov«. 

»Prilagojeno vedenje predstavlja konceptualne, socialne in praktične spretnosti, ki se jih ljudje 

naučimo, da lahko delujemo v vsakdanjem življenju. /…/ Omejitve v prilagojenem vedenju se 

lahko določijo z uporabo standardiziranih testov. Na teh so pomembne omejitve v 

prilagojenem vedenju opredeljene kot zmogljivosti, ki so najmanj 2 standardni deviaciji pod 

povprečjem bodisi (a) na eni od naslednjih treh vrst prilagojenega vedenja: konceptualno, 

socialno ali praktično bodisi (b) na skupni oceni standardizirane mere konceptualnih, 

socialnih in praktičnih spretnosti« (AAIDD, 2012). 

Učenci z intelektualnimi primanjkljaji imajo socialne spretnosti slabše razvite, nagibajo se k 

nezrelemu presojanju socialnih situacij, saj so manj kritični do sebe in drugih učencev. 

Počasneje dozorevajo, z veliko težavami, zaradi katerih potrebujejo vodenje in pomoč ter 

učenje socialnih veščin za lažje vključevanje v širše socialno okolje tudi kasneje v življenju 

Njihov socialni razvoj poteka po običajnih zaporedjih kot pri vrstnikih, le prehod iz ene v 

drugo fazo je lahko počasnejši in bolj zapleten (ZRSŠ, 2006). Prilagoditvene spretnosti se ob 

primernem zagotovljenem treningu in priložnostih lahko čez čas izboljšajo. »V času šolanja v 

primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter ustrezne 

kadrovske in druge pogoje« (ZRSŠ, 2006, str. 1). 
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2.2 GLASBA IN GLASBENA UMETNOST 

Glasba je potreba ljudi in sredstvo komunikacije v vseh kulturah, časih in priložnostih, 

obenem pa vpliva na občutja, mišljenje in vedenje. Glasba učencem pomaga razumeti sebe v 

odnosu z drugimi in ustvarja povezave med domačim, šolskim in širšim okoljem, zato le-ti 

potrebujejo izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe. Da bi razumeli glasbene 

pojave in pojme, morajo biti učenci v stiku z glasbenimi vrednotami. Glasba ima vpliv na 

mišljenje, občutenje in delovanje, prav zato morajo učenci izkusiti izvajanje, ustvarjanje in 

poslušanje glasbe. Razvoj glasbenega doživljanja in mišljenja spodbujajo ravno procesi 

glasbenega učenja in poučevanja ter obenem vplivajo na razvoj glasbenih spretnosti, 

sposobnosti in znanj. (Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011).  

N. Piber (2016) izpostavlja celo, da je glasba jezik, ki nam omogoča, da se učencu 

individualno in unikatno približamo. Glasba in glasbene aktivnosti imajo izredno pozitivne 

učinke na učencih z motnjo v duševnem razvoju, na njihovo samozavest, ne glede na 

kakovost njihovega glasbenega izvajanja. Vsi lahko izkusijo veselje ob izvajanju glasbe, v 

skupini ali individualno. Interes za glasbo in zvok je temeljno izhodišče, da se učenec z njima 

ukvarja, pri predšolskih otrocih z avtizmom pa se uporablja tudi kot sredstvo za prilagajanje 

vedenja (Piber, 2016). Avtorica je v svoji raziskavi ugotovila, da ima glasbena dejavnost 

učencev s spektro-avtistično motnjo pozitiven vpliv na področja vedenja, komunikacije, učnih 

sposobnosti, orientacije v prostoru, samostojnosti in motivaciji, pa tudi vključenosti v družbo.  

Glasba je torej lahko neverjetno učinkovito, terapevtsko in izobraževalno sredstvo za otroke 

in mladostnike, tako s posebnimi potrebami kot brez, zato je tudi tako privlačna, zabavna in 

vsem dostopna. Ukvarjanje z glasbo ne razvija le glasbenih sposobnosti in spretnosti, temveč 

se z njo razvija in ozavešča tudi emocionalno in socialno področje življenja, ki sta mnogokrat 

prezrta. Socialni stik in čustva so pomembna za polnost življenja in zaščita pred agresivnostjo, 

čustveno neprilagojenostjo, depresivnostjo, anksioznostjo, pomanjkljivo komunikacijo itd. 

(Sicherl-Kafol, 2015).  Ukvarjanje z glasbo ima pozitiven vpliv na razvoj »kritičnega 

mišljenja, ustvarjalnosti, dajanja pobud, reševanja problemov, ocene tveganj, sprejemanja 

odločitev, konstruktivnega obvladovanja čustev« (Burton idr., 1999; Upitis idr., 2001; Elster, 

2001; Sicherl-Kafol, 2001; Denac, 2002, v Sicherl-Kafol, 2015, str. 9).  

Glasba nudi veččutno izkušnjo – hkrati vključuje taktilni, kinestetični, vizualni in slušni 

sistem, obenem pa je procesirana v več področjih v možganih, ki se ob izvajanju glasbe 

sočasno aktivirajo (Judd, 2014).  

Učenci s posebnimi potrebami (nadalje učenci s PP) se med napredovanjem razredov 

srečujejo s številnimi izzivi. Učenec s PP je lahko v slabšem položaju pri doseganju 

akademskih in socialnih zahtev današnjih šol. Poleg izzivov, povezanih s posebnimi 

potrebami, se lahko srečujejo še z dodatnimi težavami v zvezi z nasiljem v šolah, visokimi 

merili, omejenim dostopom do splošne izobrazbe in družbenega sprejemanja in pritiska 

vrstnikov. Pomembno je, da učenci razvijejo kompetence v veščinah, ki spodbujajo uspešnost 

v šoli kot tudi uspešen prehod po zaključku njihovega šolanja.  
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Pozitivne izkušnje so ključne za napredek učencev s PP. Učenci s PP lahko največ 

strukturiranih, raznolikih, razvojno in starostno primernih izkušenj dobijo v vrtcu in šoli. 

Ravno zaradi svoje raznolikosti, privlačnosti, veččutnih izkušenj, ki jih lahko nudi glasba, je 

glasbena umetnost predmet, kjer učenci s PP lahko pridobijo mnogo pozitivnih glasbenih 

izkušenj, ki jih lahko prenesejo še na ostala področja in predmete. 

Glasbene izkušnje so lahko motivacijske, fleksibilne in izzivalne z namenom zagotavljanja 

možnosti razvijanja pomembnih življenjskih veščin za učence s PP, ki jim bodo koristile v 

izobraževalnih, socialnih in zaposlitvenih okoljih. Angažiranost v glasbi prispeva k dobrobiti 

posameznika z vplivanjem na pozitivna čustva, sodelovanje z drugimi, z dosežki in s 

samozavedanjem (Croom, 2014). 

2.2.1 Glasbene dejavnosti 

»Glasbena vzgoja v splošnem šolstvu je samostojen predmet, ki na vertikali izobraževanja 

omogoča sistematičen in kontinuiran glasbeni razvoj. Od vrtca do srednje šole je opredeljena 

s temeljnimi glasbenimi dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki spodbujajo razvoj 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj« (Sicherl–Kafol, Denac, Borota, 2013, str. 89). 

Osnova glasbene vzgoje oziroma glasbene umetnosti, kateri termin se uporablja v zadnjem 

času, je poučevanje in učenje v glasbenem jeziku skozi komunikacijo, kar ljudi povezuje tako 

v domačem kot v mednarodnem okolju (Sicherl-Kafol, 2015). 

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

kulture in njenih področij glasbene produkcije, reprodukcije in recepcije« (Sicherl-Kafol, 

2015, str. 16). V glasbenih dejavnostih oziroma treh vzgojno-izobraževalnih področjih 

ustvarjanja (produkcije), izvajanja (reprodukcije) in poslušanja (recepcije) glasbe otrok 

pridobiva izkušnje, kako je biti skladatelj, interpret glasbenih del in poslušalec. V ta področja 

je zaradi kontinuitete in razvoja glasbene vzgoje in glasbe nasploh integrirano še področje 

razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj (Denac, 2010; Oblak, 1995).  

»Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja spodbujajo procese zvočnega 

pomnjenja, prepoznavanja, primerjanja, razlikovanja, razvrščanja, posploševanja, uporabe in 

vrednotenja, kar omogoča oblikovanje glasbene predstavljivosti in glasbenega mišljenja« 

(Sicherl-Kafol, 2015, str. 9). Na podlagi pridobljenih in ozaveščenih glasbenih izkušenj se 

razvija komunikacija v glasbenem jeziku.  

2.2.1.1 Glasbena dejavnost izvajanja 

»Glasbena dejavnost izvajanja vključuje petje, instrumentalno igro in ritmično izreko in 

gibalno izražanje ob glasbi, je glasbeno izvajanje« (Sicherl-Kafol, 2015, str. 9). »V teh 

dejavnostih otrok najprej vzpostavlja glasbeno komunikacijo, ko glasbo doživlja in izvaja, 

usvaja glasbeni jezik in vzpostavlja interakcijo v socialni skupini, ki muzicira. S petjem in z 

igranjem na glasbila si razvija glasbene sposobnosti, spretnosti in glasbene miselne predstave, 

ki mu omogočajo nadaljnje globlje doživljanje glasbe. Doživljanje glasbe, veselje in 
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zanimanje zanjo pa so glavni namen glasbene vzgoje v zgodnjem obdobju. Otrok bo 

zanimanje za glasbo izrazil in ohranil s sodelovanjem v poučnih, zanimivih in zabavnih 

glasbenih dejavnostih izvajanja. Petja in igranja na glasbila se otrok uči s posnemanjem, vzor 

mu je glasbeno izvajanje odraslega. Še posebej mlajši otroci pa se hitro učijo tudi od 

vrstnikov« (Borota, 2013, str. 21). Učitelj mora za vsak razred izbrati program pesmi in 

besedil, pri čemer upošteva izvedbene možnosti, pestrost, obenem pa spodbuja radovednost 

otrok. Otroka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učimo najprej enoglasnih pesmi, ki 

se jih uči preko imitacije. Otroka uvajamo na igranje malih, ne preveč tehnično zahtevnih 

glasbil (Učni načrt za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, glasbena vzgoja, 

2003). 

2.2.1.2 Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Glasbeno ustvarjanje »podpira razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja, razvija 

neverbalno in verbalno komunikacijo, spodbuja dejaven odnos do glasbenih in širših 

umetniških vrednot, stopnjuje splošno naravnanost v ustvarjalnost, vpliva na glasbene interese 

in udejstvovanje v šoli in zunaj nje« (Oblak, 1997, str. 123). Ko otroci na svoj način izražajo 

to, kar (naravno) doživljajo ob glasbi in svoje glasbene predstave ter si izmišljujejo nove 

glasbene vsebine, takrat ustvarjajo. Naloga učitelja pri tem je, da učenčevo zvočno domišljijo 

usmerja k načrtovanim ciljem (Učni načrt za prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom, 2003). Cilj ustvarjanja so pri osnovnošolskih otrocih pesmi, melodije in krajše 

ritmično-melodične celote. Ustvarjanje v glasbi oziroma značilne oblike ustvarjalnosti so 

(doživeta) poustvarjalnost, in sicer petje, kar pomeni petje z elementi interpretacije in pa 

doživeto izvajanje oziroma igranje pesmi in drugih vsebin. Naslednja oblika ustvarjanja v 

glasbi je glasbena produkcija, kar je izmišljanje pevskih vsebin, izmišljanje spremljav na 

glasbilih (spremljava k petju ali le ritmični motiv) in izmišljanje zvočnih vsebin (zvočna slika) 

(Borota, 2013; Učni načrt za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, 2003). 

Pri obliki ustvarjalno izražanje pa učenci svoja glasbene zaznave in doživetja izrazijo skozi 

besede, likovno in pa skozi ustvarjalno gibanje, ples ali rajanje (Učni načrt za prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom, 2003).  

2.2.1.3 Glasbena dejavnost poslušanja 

»Poslušanje je samostojna glasbena dejavnost, obenem pa aktivnost, ki je sestavni del vseh 

ostalih glasbenih aktivnosti. Poslušanje glasbe je še posebej pomembno za razvoj pozornosti, 

doživljanja glasbe ter spoznavanje glasbenih del ter glasbenih prvin, izvajalskih sredstev in 

oblikovnih značilnosti glasbe« (Borota, 2013, str. 15). Preko dejavnosti poslušanja otroku 

približamo raznovrstne glasbene vsebine, poleg pesmi na primer še skladbe za posamezne 

inštrumente ter orkestralne skladbe, v vseh primerih pa je v ospredju doživljanje glasbe z 

namenom, da le-ta otroka nagovori k ozaveščanju in prepoznavanju svojih občutij, obenem pa 

k izražanju doživetij (Borota, 2013). »Metodi poslušanja sta doživljajsko poslušanje, ki je 

vezano na izražanje doživetij in občutij po večkratnem poslušanju, ter doživljajsko-analitično 

poslušanje. Pri slednjem se vključuje prepoznavanje izvajalskih in izraznih sredstev, ritmična, 
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melodična in oblikovna analiza (Sicherl-Kafol, 2015). »Učitelj za izvajanje in poslušanje 

glasbe izbira program, ob katerem se učenci navajajo na pozorno in zbrano poslušanje. 

Izbiramo dela umetniške in vzgojne vrednosti iz področja absolutne in programske glasbe, 

različnih vsebin, sestavov in zvrsti« (Učni načrt za prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, glasbena vzgoja, 2003). 

2.2.2 Načrtovanje glasbene vzgoje  

Vzgojno-izobraževalni proces mora biti kakovostno načrtovan in izveden v vseh didaktičnih 

elementih, od opredelitve učnih ciljev, metod, oblik, vsebin do evalvacije, obenem pa je pri 

tem pomembno sistematično, enakovredno, vsestransko in uravnoteženo načrtovanje 

glasbenih dejavnosti (Oblak, 1995, v Sicherl-Kafol, str. 16). Pouk glasbene umetnosti odlikuje 

izvirnost, saj ustvarjalno načrtovanje glasbenih dejavnosti in vsebin preprečuje njeno 

uniformiranost in recepture, obenem pa ima vsaka ura svojo glasbeno komunikacijo med 

učenci in učiteljem. »Kakovostno in ustvarjalno uresničevanje glasbene vzgoje nas zavezuje k 

premišljenemu in podrobnemu načrtovanju vseh etap učnega dela /…/« (Sicherl-Kafol, 2015, 

str. 16)  

Kontinuirana kakovost poučevanja in učenja je odvisna ne le od priprave na učno uro temveč 

tudi od raznolikih neopredeljenih mest, ki se udejanjajo kasneje med učnim procesom v 

neposrednem odnosu med učenci, učiteljem in glasbo. Tudi učitelj ima dolžnost podrobno 

domisliti in pevsko ali instrumentalno vaditi vse didaktične elemente glasbenega pouka in 

vnaprej predvideti različne poti za dosego zastavljenih ciljev. Le v okviru tega lahko učitelj 

sproščeno stopi pred učence in je pripravljen za ustvarjalen in fleksibilen učni proces ter 

njegovo nadgradnjo. Pri tem pa ni zanemarljivo in nepomembno niti njegovo lastno veselje in 

pozitiven odnos do glasbe, kar naj bi prenašal na učence (Sicherl-Kafol, 2015). 

2.2.2.1 Učni cilji 

Vzgojno-izobraževalnega procesa ni mogoče načrtovati in izvajati brez vzgojno-

izobraževalnih oziroma učnih ciljev, ki so izhodišče načrtovanja (Sicherl-Kafol, 2001). 

Namen le-teh je izraziti namene vzgojno-izobraževalnega procesa, usmerjati odločitve pri 

izbiranju učnih postopkov, učnih vsebin in evalvacije (Strmčnik, 1996). Učni cilji so »izraz 

pričakovanih sprememb pri učencu, ki bodo nastale pod vplivom učnega procesa, to je 

poučevanja in učenja. Te spremembe se nanašajo na mišljenje, čustva, interese in vedenje 

učencev« (Tomič, 1992, v Sicherl-Kafol, 2001, str. 54).  

Glede na raven abstraktnosti in splošnosti učne cilje delimo na: splošne, skupinske in 

operativne, pri čemer splošne cilje zaradi njihove najvišje ravni abstraktnosti imenujemo tudi 

smotri. Skupinski cilji, ki označujejo prehod med smotri (splošnimi cilji) in operativnimi cilji, 

izražajo namene posameznih predmetnih področij in predmetov. Pri tem so pomembne 

medpredmetne povezave. Operativni cilji navajajo otrokov učni dosežek v določeni učni 

situaciji, saj so najvišja stopnja konkretnosti. Le-ti natančno, konkretno in enopomensko 
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izražajo učne dosežke učencev ter določajo merila za njihovo vrednotenje (Sicherl-Kafol, 

2001). 

2.2.2.2 Glasbene metode poučevanja in učenja  

Avtorica B. Marentič Požarnik (2000) na podlagi humanistično-konstruktivističnih spoznanj 

poučevanja in učenja trdi, da obstajajo različne poti učnega napredovanja, ki izpostavljajo 

učenca v njegovi aktivni vlogi v učnem procesu in celostnem razvoju. Kakovostni pouk lahko 

uresničujemo le s poznavanjem in upoštevanjem posebnosti poučevanja in učenja posameznih 

predmetnih področij (Sicherl-Kafol, 2015), obenem pa tudi specifičnih značilnosti in 

posebnosti posameznih učencev, učenčevega prevladujočega učnega stila, odnosa in 

motivacije do učenja predmeta, odnosa  do učitelja, njegovih delovnih navad, organiziranosti 

in posebnih potreb. Zato poleg splošnih učnih metod potrebujemo za vsako strokovno 

področje tudi specifične metode poučevanja in učenja, ki pa jih ob posebnih potrebah otrok še 

dodatno prilagajamo in modificiramo.   

Za uresničevanje glasbenih ciljev moramo uresničevati tudi ustrezne glasbene metode 

poučevanja in učenja, saj obstaja vzajemen odnos med učnimi cilji in učnimi metodami 

(Sicherl-Kafol, 2015; Marentič Požarnik, 2000). Hkrati se je potrebno zavedati, da za 

kakovostno uresničevanje glasbenih ciljev potrebujemo tudi strokovno izvajanje glasbenih 

metod poučevanja in učenja (Sicherl-Kafol, 2015).  

Po avtorici Sicherl-Kafol (2015, str. 23-25) pa navajamo pregled metod poučevanja glasbenih 

dejavnosti: 

Metode glasbene dejavnosti izvajanja 

1. »Ritmična izreka: 

● demonstracija ritmične izreke, 

● posnemanje ritmične izreke. 

2. Petje:  

● pevska demonstracija, 

● petje s pripevanjem, 

● petje s posnemanjem (imitacijo), 

● petje s solmizacijskimi zlogi. 

3. Igranje na glasbila: 

● demonstracija igranja na otroška glasbila, 

● posnemanje igranja na otroška glasbila. 

4. Gibalno izražanje ob glasbi: 

● demonstracija gibalnega izvajanja ob glasbi, 

● posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi. 

5. Delo z glasbenim zapisom: 

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

● narek: ritmični, melodični/solmizacijski, 

● zapis: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih logov. 
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Metode glasbene dejavnosti poslušanja 

1. Doživljajsko poslušanje 

2. Doživljajsko-analitično poslušanje: 

● prepoznavanje izvajalskih in izraznih sredstev, 

● ritmična analiza, 

● melodična analiza, 

● oblikovna analiza.« 

 

Metode glasbene dejavnosti ustvarjanja 

Avtorica B. Oblak (1987) je ugotovila pozitiven vpliv ustvarjalnih metod poučevanja na 

glasbene dosežke, kar kaže na potrebo po ustreznih strokovnih in didaktičnih kompetencah za 

njihovo uresničevanje, česar se bomo dotaknili tudi v našem empiričnem delu. Ustvarjalne 

metode pa so (Sicherl-Kafol, 2015, str. 24): 

1. »Estetsko oblikovanje glasbenih vsebin: 

● poustvarjalno petje, 

● poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin. 

 

2. Ustvarjanje glasbenih vsebin 

● Ritmično/melodično dopolnjevanje, 

● ritmična/melodična vprašanja in odgovori, 

● izmišljarije: pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje besedila na dano 

besedilo, izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje instrumentalnih vsebin, 

izmišljanje ritmičnih besedil, ritmizacija besedila.« 

 

3. Gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi« 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole je učenec preko ustvarjalne glasbene 

igre deležen pozitivnih glasbenih izkušenj in razvoja elementarnih glasbenih sposobnosti, kar 

lahko prenaša tudi v svoj prosti čas. Aktivne in pristne učne izkušnje ter glasbeno-didaktične 

igre so v skladu s temeljnim izhodišči predmeta, pridobljene iz sproščenega in igrivega 

učnega okolja (Sicherl-Kafol, 2015).  

2.2.2.2.1 Glasbeno-didaktične igre 

Z glasbeno-didaktičnimi igrami razvijamo glasbene sposobnosti, glasbene spretnosti in 

glasbeni jezik (Sicherl-Kafol, 2015). Na področju glasbenega jezika načrtujemo didaktične 

igre, kjer s cilji razvijamo: 

● »prepoznavanje, razumevanje in uporaba glasbenega izrazja (glasbenih elementov in 

glasbenih oblik, glasbenih zvrsti in žanrov, glasbenih sestavov itn.); 

● orientacijo v slikovnih/notnih zapisih« (prav tam, 2015, str. 25). 
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Tudi na področju glasbenih sposobnosti načrtujemo didaktične igre. S cilji didaktičnih iger 

razvijamo: 

● »pozorno poslušanje in slušno občutljivost; 

● primerjanja, razlikovanja, prepoznavanja različnih in enakih trajanj, višin, jakosti, 

hitrosti, zvočnih barv, oblikovnih delov; 

● ugotavljanje lastnih zvokov; 

● natančne melodične in ritmične reprodukcije; 

● glasbeni spomin; 

● glasbeno ustvarjalnost« (Sicherl-Kafol, 2015, str. 25). 

 

Z glasbenimi vsebinami in dejavnostmi učenca pomagamo socializirati, mu omogočamo 

komunikacijo, usmerjamo njegovo vedenje, z njimi ustvarjamo čustveni stik, mu vzbujamo 

interes, ga tudi spodbujamo k aktivnosti ali ga pomirjamo, razvijamo njegovo motoriko in 

kakovost izreke. V obdobju prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se ritmični in melodični 

posluh spontano razvijata, vendar za razvoj potrebujeta primerno glasbeno okolje. Primerno 

glasbeno okolje moramo zagotoviti v šoli, še prej pa v vrtcu. Posluh je ključnega pomena za 

nadaljnje glasbeno udejstvovanje in razvoj glasbenega mišljenja učenca. Na tem temelju mora 

učenec ozavestiti odnose med višino tonov in trajanji tonov, zato mu že v tem obdobju 

nudimo izkušnje barvnih in harmonskih sozvočij iz skupinskih instrumentalnih iger in 

spremljav. Ko se z učenci igramo glasbeno igro dopolnjevanja in odgovorov, dobijo učenci 

občutek za celoto glasbenih oblik, glasbeni spomin pa razvijajo s pozornim poslušanjem. Pri 

učencih ob izvajanju in z didaktičnimi igrami urimo tudi pevske spretnosti, govorno in 

instrumentalno motoriko ter gibno izražanje zvočnih značilnosti (Učni načrt za prilagojeni 

program z nižjim izobrazbenim standardom, glasbena vzgoja, 2003). 

 

Na področju razvoja glasbenih spretnosti načrtujemo didaktične igre, kjer s cilji pri učencu 

razvijamo: 

● njegove izvajalske sposobnosti instrumentalne igre; 

● glasovno higieno in vokalno vzgojo; 

● orientacijo v prostoru; 

● motoriko. 

Z didaktičnimi igrami spodbujamo višjo kakovost izvajanja in uporabljamo vaje za pevsko 

dihanje, za sproščanje telesa, za pevsko izgovorjavo, držo glasbil, za oblikovanje in 

artikulacijo tonov, vaje, kjer z gibi nakazujemo potek melodije, metrum, ritem in dinamiko. V 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi učenci uporabljali preprosto glasbeno izrazje 

in se znali orientirati v slikovnih glasbenih zapisih, razlikovali zvoke iz okolja in zvoke v 

glasbi ter razumeli pomen zvočne barve (Učni načrt za prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, glasbena vzgoja, 2003; Sicherl-Kafol, 2015). 

Pri načrtovanju glasbene umetnosti pa je potrebno upoštevati tudi celostni, razvojno-procesni 

in učno-ciljni vidik glasbene vzgoje (Sicherl-Kafol, 2015). »Začetna stopnja osnovne šole je 

otrokov prvi stik z načrtovanimi postopki učenja. Ker prvi stik lahko preraste v željo po 
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vseživljenjskem učenju ali pa v beg pred usvajanjem novih znanj, naj prve in nadaljnje učne 

izkušnje rastejo prek vzgoje srca, uma in telesa. Če je šola doslej namenjala največ pozornosti 

vzgoji uma, potem naj bi bila v prihodnje pozorna na enakovredno vlogo vzgoje srca in telesa, 

kar v povsem drugačni liči osvetli tudi pomen estetskih predmetov in med njimi glasbe« 

(Sicherl, Kafol, 2001, str. 17). 

2.2.2.3 Celostni vidik glasbene vzgoje 

Celostni vidik glasbene umetnosti izpostavlja uravnotežen učni razvoj oziroma celostno 

učenje. Ukvarjanje z glasbo spodbuja delovanje obeh možganskih hemisfer in ravno zaradi te 

goste mreže glasbenih predstav mora učitelj spodbujati ukvarjanje s široko paleto glasbenih 

dejavnosti. Leva hemisfera, ki je bolj analitična, je zadolžena za zapomnitev besedila, 

percepcijo tonskih višin in trajanj, desna, kateri pravimo tudi umetniška, pa za percepcijo 

intervalov in harmonskih struktur. Obe sta tako zadolženi za učenje nove melodije. V procesu 

poučevanja glasbe moramo torej spodbujati celostno učenje, s primernimi sugestijami, 

spodbudnim in varnim okoljem, besedno in nebesedno komunikacijo, različnimi in 

fleksibilnimi (veččutnimi) načini in metodami poučevanja, pozitivnim odnosom do predmeta 

in učencev, s spodbujanjem razvijanja predstav, domišljije, spontanosti, avtonomnosti, 

odstranjevanjem negativnih izkušenj iz preteklosti, z upoštevanjem individualnosti otroka itd. 

(Sicherl-Kafol, 2015). 

2.2.2.4 Procesno-razvojni vidik glasbene vzgoje 

Procesno-razvojni vidik izhaja iz spoznanja, da je učni proces sam sebi cilj z notranjo 

vrednostjo, ki opredeljuje učenčev razvoj in ne le sredstvo za doseganje vnaprej določenih 

učnih ciljev (Kroflič, 1992 v Sicherl-Kafol, 2015). V okviru tega se procesno-razvojni vidik 

povezuje s celostnim vidikom, obenem pa se uresničuje z glasbenimi dejavnostmi izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja, kar spodbuja učni razvoj na afektivnem, psihomotoričnem in 

kognitivnem področju (prav tam, 2015).  

»Učni procesi na afektivnem področju vključujejo razvoj: zavedanja, opazovanja, doživljanja, 

pozornosti, sodelovanja, samoiniciativnosti, zadovoljstva, prizadevanja in vrednotenja. Na tej 

podlagi si učenec pridobiva glasbene izkušnje na psihomotoričnem področju, ki vključujejo: 

spretnosti koordinacije, ravnotežja, moči, gibljivosti, gibalne izraznosti, gibalne komunikacije 

in orientacije v prostoru. Na temelju afektivnih procesov ter psihomotoričnih spretnosti 

učenec ozavešča glasbena doživetja in izkušnje ter napreduje na kognitivnem področju 

razvoja s procesi: opazovanja, poimenovanja, razvrščanje, primerjanja, razvrščanja, urejanja, 

merjenja in vrednotenja« (Sicherl-Kafol, 2015, str. 11). Med vsemi posameznimi področji 

poteka vzajemen odnos, ki se med seboj pogojujejo in učinkujejo povratno (prav tam, 2015). 

2.2.2.5 Učno-ciljni vidik glasbene umetnosti 

Glasbene cilje uporabljamo za izražanje namena glasbenega poučevanja in učenja na 

področjih glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja, obenem pa napovedo 
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učenčeve spremembe in napredek pod vplivom glasbenega poučevanja. »Z glasbenimi cilji 

označujemo procese učenja na področjih izvajanja, ustvarjanja in poslušanja in učne dosežke, 

ki se kažejo v usvajanju glasbenega jezika. Na največji ravni konkretnosti jih opredeljujemo 

kot operativne cilje, ki izražajo namene glasbenega poučevanja in učenja v določeni učni 

enoti v povezavi z glasbenim razvojem na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem 

področju« (prav tam, str. 12). 

2.2.3 Načrtovanje glasbenih ciljev 

Namen glasbenih ciljev je izražanje namenov glasbenega učenja, saj le-ti napovedo 

spremembe učencev pod vplivi glasbene vzgoje. Glasbeni cilji označujejo procese in dosežke 

glasbenega učenja na afektivno-socialnem, kognitivnem in psihomotoričnem področju 

razvoja. Med posameznimi področji razvoja je vzpostavljen recipročen odnos s prepletenimi 

glasbenimi cilji posameznih področij, ki skozi uravnotežen razvoj omogočajo celosten učni 

napredek (Sicherl-Kafol, 2001). 

2.2.3.1 Taksonomija glasbenih učnih ciljev  

Skozi glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja spodbujamo kompleksne ravni 

učnega odzivanja na čustveno-motivacijskem in socialnem (afektivnem), telesno-gibalnem 

(psihomotoričnem) in spoznavnem (kognitivnem) področju. Prav tako so tudi cilji  predmeta 

glasbene umetnosti v osnovni šoli v učnem načrtu zastavljeni na afektivnem, kognitivnem in 

psihomotoričnem področju razvoja, med katerimi so razmerja vzajemna in se medsebojno 

pogojujejo.  

2.2.3.1.1 Afektivno področje 

Na afektivnem področju so glasbeni cilji načrtovani glede na stopnjo internalizacije stališč, 

interesov, vrednot in čustev (Krathwohl, 1964, v Sicherl-Kafol, 2015). Kategorije afektivnih 

ciljev, povzetih po Krathwohl, 1964 (v Sicherl-Kafol, 2015, str. 13, 14; Denac, 2010, str. 46, 

47) so: 

1. »Sprejemanje glasbe preko: 

● zavedanja dražljaja, 

● voljnosti sprejemanja, 

● kontrolirane ali usmerjene pozornosti. 

2. Odzivanje na glasbo s: 

● pasivnim odzivanjem, 

● voljnim odzivanjem, 

● odzivanjem z zadovoljstvom.  

3. Usvajanje vrednot (»ciljev«) s: 

● sprejemanjem vrednote, 

● dajanjem prednosti določeni vrednoti, 

● zavzemanje za vrednoto. 



Magistrsko delo, Lužar Urška   Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

28 

 

4. Organiziranost vrednot (»ciljev«) s: 

● konceptualizacijo vrednot (učenec primerja in utemelji; analizira) 

● Organiziranostjo vrednostnega sistema (organiziranost življenjskih vrednot in 

nadaljnji učni razvoj)«. 

2.2.3.1.2 Psihomotorično področje 

Brez aktivnega izvajanja glasbenih dejavnosti učenci ne morejo pridobivati glasbenih izkušenj 

in oblikovati glasbenih predstav, zato je glasbeno učenje pomembno povezano tudi s 

psihomotoričnim področjem. Psihomotorični odzivi so v glasbenem razvoju temeljni načini 

otrokove reakcije na zvok, saj s preko gibanja otrok spontano izraža, kar občuti in zaznava 

preko zvoka. Sicherl – Kafol (2001) navaja, da cilji psihomotoričnega razvoja pri glasbeni 

umetnosti opredeljeni kot metoda učenja in kot učni dosežek ter omogočajo razvijanje 

glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj. »Klasifikacija učnih ciljev tega področja je 

opredeljena glede na stopnjo naraščanja pravilnosti, natančnosti, koordinacije, avtomatizacije 

in originalnosti posameznikovih večin in spretnosti« (prav tam, 2001, str. 104). 

Psihomotorične reakcije so v glasbenem razvoju elementaren način otrokovega odzivanja na 

zvok, saj z gibanjem spontano izražamo svoje zvočne zaznave in občutja. Pri predmetu 

glasbena umetnost so psihomotorični cilji so navzoči pri večini glasbenih dejavnosti, 

omogočajo pa razvoj glasbenih spretnosti, sposobnosti in glasbenega jezika. Uresničujejo se z 

metodo učenja (gibalno nakazovanje tonskih višin, jakosti, trajanj in drugih elementov) in z 

učnimi dosežki (ples kot gibalno izražanje ob glasbi, rajalne igre, ustvarjanje z gibom, itd.). 

Taksonomske kategorije psihomotoričnega področja po Kibler (idr., 1970, v Sicherl-Kafol, 

2015, str. 14) so: 

 »Veliki telesni gibi (gibi gornjih udov, gibi spodnjih udov, gibi več delov telesa hkrati 

/…/). 

 Drobni koordinirani gibi (gibi rok in prstov, koordinacija oči in rok, koordinacija ušes 

in rok, koordinacija rok, nog in oči, kombinacija koordiniranih gibov /…/). 

 Nebesedno sporočanje (mimika, kretnje rok, gibi celega telesa /…/). 

 Govorne spretnosti (oblikovanje glasov, oblikovanje besed, govorno oblikovanje 

daljših besedil, koordinacija besed in kretenj /…/.« 

2.2.3.1.3 Kognitivno področje 

Temelj glasbenega mišljenja so zvočne predstave, ki jih posameznik oblikuje, zato glasbeni 

cilji kognitivnega področja razvoja zajemajo temeljno razumevanje glasbe preko zvočne 

prepoznave, zapomnitve in obnove. Hkrati pa je cilj glasbenega mišljenja tudi to, da so otroci 

sposobni zvočne predstave uporabiti v novih situacijah, kjer jih na novo zvočno ustvarja in 

vrednoti (prav tam, 2001). Kognitivno področje najlažje merimo in uresničujemo tekom 

poučevanja glasbene umetnosti. Zajema taksonomske cilje, ki so hitro opredeljivi in 

preverljivi. Povezani so z reprodukcijo in prepoznavo učnega gradiva ter zahtevnejšimi 

oblikami miselnih aktivnosti. Vzgojno-izobraževalni cilji kognitivnega področja so 

»hierarhično razporejeni po zahtevnosti od preprostega do konkretnega pomnjenja do 
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abstraktne in kompleksne analize, sinteze in vrednotenja« (Bloom, 1956; Anderson idr., 2001, 

v Sicherl-Kafol, 2015, str. 15) in razdeljeni na šest kategorij, ki vključujejo: 

1. »Znanje (poznavanje glasbenih posameznosti, poznavanje načinov ravnanja s 

posameznimi dejstvi in podatki, posplošeno znanje). 

2. Razumevanje (prevajanje, razlaga ali interpretacija, predvidevanje ali ekstrapolacija). 

3. Uporaba (uporaba glasbenih dejstev z upoštevanjem glasbenih zakonitosti v 

konkretnih situacijah). 

4. Analiza (analiza elementov, odnosov, strukture in organizacijskih načel) 

5. Sinteza (izdelava izvirnega sporočila, izdelava načrta ali predloga za delo, izdelava 

sistema abstraktnih odnosov). 

6. Evalvacija (vrednotenje na podlagi notranjih meril, vrednotenje na podlagi zunanjih 

meril)«. 

2.2.4 Glasbenorazvojne značilnosti otrok na področju glasbe 

»Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in 

melodični posluh, ter glasbenih sposobnosti višjega reda, kot sta sposobnosti estetskega 

oblikovanja in vrednotenja, harmonski posluh in analitično poslušanje« (Sicherl-Kafol, 2001, 

str. 82). Le-ta je odvisen od genskih zasnov in vplivov iz zvočnega okolja. Gordon (1986, v 

prav tam, 2001) trdi, da ima ob rojstvu otrok določen potencial glasbenih sposobnosti, ki 

lahko odvisno od spodbudnosti zvočnega okolja ali zamirajo ali se razvijajo. Obenem tudi 

trdi, da se genskih glasbenih zasnov, ki jih ima otrok ob rojstvu, kljub spodbudam iz okolja ter 

glasbenem učenju ne more preseči. 

Zavedati se moramo, da so značilnosti glasbenega razvoja za posamezno biološko starost 

otroka, navedene v nadaljevanju, okvirno zastavljene, saj je glasbeni razvoj odvisen od 

vplivanja mnogih dejavnikov (prav tam, 2001). Po Gordonu (prav tam, 2001) naj bi glasbeni 

razvoj do devetega leta potekal zelo intenzivno, kasneje pa se ustavi. Obdobje do devetega 

leta je torej nenadomestljivo, zato je pomembno, da je otrok takrat deležen ustreznih in 

raznolikih zvočnih spodbud iz okolja in da spodbujamo razvoj vseh glasbenih sposobnosti. 

Nizki glasbeni dosežki so lahko rezultat slabih spodbud okolice (prav tam, 2001). Pri otrocih 

z zmernimi intelektualnimi primanjkljaji je glasbeni razvoj še znatno upočasnjen, natančnih 

podatkov o značilnostih po starostih otroka, tudi zaradi individualnih posebnosti le-tega in 

pridruženih motenj zatorej ni.  

Vseeno pa kot splošen okvir glasbenega razvoja z ozirom na omenjene pomanjkljivosti 

navajamo preglednico glasbenih sposobnosti otrok brez intelektualnih posebnosti, avtorjev R. 

Shuter-Dyson in C. Gabriel (1981, v prav tam, 2001, str. 84). 

Preglednica 1: pregled razvoja glasbenih sposobnosti po avtorjih R. Shuter-Dyson in C. 

Gabriel (1981, v Sicherl-Kafol, 2001, str. 84) 

Starost 

v letih 
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0-1 Odzivi na zvok 

1-2 Spontano ustvarjanje glasbe 

2-3 Začetek reproduciranja fraz pesmi, ki jih otrok sliši 

3-4 Usvojitev okvirne melodije; možnost razvoja absolutnega posluha, če se otrok 

uči igranja na instrument 

4-5 Razlikovanje med tonskimi legami in odmevanje preprostih ritmičnih vzorcev s 

ploskanjem 

5-6 Razumevanje pojmov glasneje/tiše; razlikovanje pojmov enako in različno v 

lažjem tonalnem ali ritmičnem vzorcu 

6-7 Napredek petja v intonaciji; boljše dojemanje tonalne kot atonalne glasbe 

7-8 Presojanje konsonance oz. disonance 

8-9 Napredek v izvajanju ritmičnih nalog 

9-10 Napredek v percepciji ritma; napredek v razvoju glasbenega spomina; usvojitev 

dvodelnih melodij; občutek za kadence 

10-11 Razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe 

12-17 Napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem odzivanju na glasbo 

 

Razlika med glasbenimi dosežki in glasbenimi sposobnostmi je v tem, da so glasbene 

sposobnosti odvisne od genskega potenciala otroka, glasbeni dosežki pa so rezultat 

glasbenega učenja. Otrok ima lahko visoke glasbene dosežke in potemtakem tudi večje 

glasbene sposobnosti. V nasprotnem primeru, torej otrok z nizkimi glasbenimi dosežki ima 

lahko nižje ali pa višje glasbene sposobnosti, odvisno od spodbudnosti zvočnega okolja. 

Čeprav imajo vsi otroci različne ravni glasbenih sposobnosti, imajo vsi možnost glasbeno 

napredovati, ob tem pa moramo slediti razvojnim potrebam posameznega otroka (prav tam, 

2001).  

V našem magistrskem delu smo se osredotočili na preučevanje glasbenih dejavnosti v prvem 

vzgojno izobraževalnem obdobju ter ker je glasbeni razvoj otrok z intelektualnimi 

primanjkljaji upočasnjen, bomo za primerjavo in prepoznavanje stopnje razvitosti glasbenih 

sposobnosti posameznega otroka povzeli okvirne značilnosti glasbenega razvoja v obdobju le 

do devetega leta starosti. 

V obdobju od novorojenčka do enega leta starosti po različnih avtorjih na kratko povzemamo 

ugotovitve, da (Brackbill, Adams, Crowell in Gray, 1966; Bench, 1969, Eisenberg, 1976, 

Fassbender, 1996; Birns, 1995; Moog, 1976; Weir, 1962; Papoušek in Papoušek, 1981; Kucaj, 

1983, Ostwald, 1973, v Sicherl-Kafol, 2001): 

● Zvok (predvsem nižji) deluje pomirjajoče na počutje novorojenčka; 
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● sposobni so ločevati zvoke po intenziteti in frekvenci ter se na višje frekvence zvoka 

tudi bolj odzivajo; 

● frekvence nižjih tonov delujejo pomirjujoče kot frekvence višjih tonov ter so na 

spremembe v območju frekvenc nižjih tonov tudi bolj občutljivi; 

● v obdobju dojenčka razlikujejo zvok človeškega glasu od drugih zvokov, pri 14. 

tednih prepoznajo materin glas, ki ga imajo najraje. 

● Čebljanje v tretjem mesecu je predpriprava na razvoj govora; 

● Med tretjim in šestim mesecem se obračajo za izvorom zvoka, ob tem izražajo svoja 

občutja in se nanj spontano ritmično odzivajo. 

● Med šestim in sedmim mesecem odkrivajo višine svojega glasu, posnemajo zvoke iz 

okolja. To obdobje se imenuje »vokalna igra«, ker je glas njihova najljubša igrača.  

 

V obdobju od dveh do petih let avtorji (Moog, 1976; Rainbow in Owen, 1979, Dowling, 1982 

in Sicherl-Kafol, 2001, v Sicherl-Kafol, 2001), navajajo tudi: 

● vokalna igra se nadaljuje v obdobje neglasbenega in glasbenega čebljanja; 

● v drugem letu otroci napredujejo v pevskem razvoju in gibalnem odzivanju na zvok, 

na začetku se gibajo še nekoordinirano, potem gibe postopno vsaj v nekaj taktih 

usklajujejo s tempom; 

● pri letu in pol napredujejo v petju spontanih pesmi, v njih ponavljajo kratke in 

preproste intervalne vzorce. Le-te pesmi so pogosto brez besedila, le zlogi ali 

posamezne besede oziroma deli besed, ritmično preproste z notami enakih vrednosti; 

● pri naučenih pesmih v pevskem dvogovoru zmorejo nadaljevati pevsko frazo. 

● Med drugim in tretjim letom spontane pesmi podaljšujejo s težnjo ponavljanja 

ritmičnih vzorcev,  

● pojavi se tudi imitacija posameznih delov pesmi (tako delov besedila kot tudi 

značilnih melodičnih in ritmičnih delov), povzetih iz okolja v spontanih pesmih. 

Združevanje spontanih in naučenih pesmi (»pot-pourri« po Moog-u, 1976) se kasneje 

prevesi v petje naučenih pesmi. Pri otrocih se poveča slušna pozornost in koordinacija 

ter raznolikost gibov, ki postanejo usklajeni s petjem spontanih pesmi. Gibi še ne 

sledijo poslušani glasbi. 

● Med tretjim in četrtim letom je otrok sposoben pravilne imitacije pesmi v globalnem 

pomenu, melodični in ritmični detajli pa so v veliki meri še nepravilni. 

V obdobju od pet do šest let (Moog, 1976; Sicherl-Kafol, 2001; Zimmerman, 1971 v Sicherl-

Kafol, 2001): 

● Pri petem letu se otroci ob ponavljanju približajo ritmični, intonančni in tonalni 

pravilnosti; 

● nagnjeni so k odkrivanju detajlov in ponavljanju (neko obdobje pojejo isto pesem, 

poslušajo isto zgodbo, gledajo iste slike v knjigi itd.).  

● Spontanost gibalnega izražanja upada, gibi so bolj usklajeni s petjem kot pa 

poslušanjem glasbe, nekateri otroci prilagajajo gib spremembam tempa in dinamike.  

● Težko izvajajo metrični pulz kot samostojen ritem v gibnih in instrumentalnih 

spremljavah.  
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● Pri petju naučenih pesmi delajo manj ritmičnih kot intonančnih napak. 

● Melodični razvoj poteka od splošne, nejasne percepcije celote k percepciji delov in se 

ponovno integrira v celoto. 

● Šestletni otroci so sposobni slušnega razlikovanja dvigajočih in padajočih tonalnih 

vzorcev, kar zmorejo upodobiti z izvajanjem na melodičnih glasbilih, le poimenovati 

še ne zmorejo teh konceptov. 

● Pri učenju temeljnih protipomenskih konceptov glasbenega mišljenja so učenci 

uspešnejši s pomočjo gibalnih in vizualnih pripomočkov. 

● V razvoju glasbenega mišljenja se pri otroku najprej izoblikujejo koncepti glasnosti, 

nato pa trajanja in višine. 

V obdobju od šest do sedem let (Sicherl-Kafol, 2001): 

● Pričetek harmonskega posluha in sposobnosti estetskega oblikovanja in vrednotenja 

● Prevladuje sintetično sprejemanje glasbe, ki počasi prehaja v analitično prepoznavanje 

posameznih glasbenih elementov (dinamika, tempo, ritem, itn.) 

● Melodična reprodukcija je večinoma pravilna, intonančne čistosti intervalov še ni, 

besedilo je v pomoč pri petju zahtevnejših ritmov, 

● Oblikovati se začne zavest o tonaliteti, čeprav pri intervalih še zaidejo v druge 

tonalitete, 

● Pojejo pesmi »pot-pourri«, kombinirajo petje spontanih in naučenih pesmi, 

spreminjajo porazdelitev besedila, melodijo ali ritem, 

● Ločijo enake in različne tonske višine, kasneje zmorejo določiti tudi smer gibanja 

intervala, 

● Ločijo enako/različno in daljše/krajše izvajanje oziroma zaznavanje zvoka, kasneje 

dokaj dobro ploskajo, udarjajo, hodijo po ritmu, 

● Ločijo glasno/tiho in hitro/počasno 

● »ob poslušanju narašča sposobnost prepoznavanja izraznih sredstev (značaj skladbe, 

zvočna barva, tempo, dinamika, načela oblikovanja – ponavljanje/različnost itn.), 

izvajalskih sredstev (instrument, pevec) in znanih pesmi v instrumentalni izvedbi.« 

● Opaža se večja pestrost, koordinacija in skladnost gibalnega odzivanja na glasbo, 

celostno gibanje telesa se prevesi v gibanje posameznih delov telesa, prevladuje 

ponavljajoče se gibanje, otroci imajo raje metrično spodbudno glasbo. 

2.2.5 Glasbena umetnost v OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom 

V učnem načrtu za redne osnovne šole s prilagojenim izobraževalnim programom nižjega 

izobrazbenega standarda je predmetu glasbena umetnost v prvem triletju namenjenih 70 ur 

letno. Poleg temeljnih znanj, omogoča predmet učencem tudi aktivno poslušanje glasbenih 

prireditev in medijskih programov ter sodelovanje v pevskem zboru in drugih glasbenih 

dejavnostih (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, glasba, 2003). V prvem triletju omenjenega programa prevladuje ustvarjalna 

igra, pomočjo katere učenci usvajajo cilje vse od glasbenih doživetij pa do glasbenih izkušenj 
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s težnjo, da bi otrok glasbene dobre izkušnje in interese z veseljem vključeval tudi v svoj 

prosti čas. Poleg splošnih ciljev je potrebno opozoriti še na terapevtske cilje v omenjenem 

programu prvega triletja, ki s pomočjo ustvarjalne igre socializirajo, omogočajo čustveni 

kontakt, komunikacijo, spodbujajo k aktivnosti ali pomirjajo, pomagajo usmerjati vedenje, 

vzbujajo interes, z njimi razvijamo motoriko in kakovost izreke (prav tam, 2003). 
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2.3 GLASBENE IN SPECIALNO-PEDAGOŠKE KOMPETENCE 

Za kakovostno izvajanje in poučevanje glasbenih dejavnosti pri pouku glasbene umetnosti 

mora imeti učitelj določene splošne in specifične strokovne kompetence in znanja.  

Kompetence so splošne in specifične sposobnosti delovanja, ki so odraz znanja, izkušenj, 

vrednot in dispozicij. 

2.3.1 Kompetence 

Pojem »ključne kompetence« je tekom zadnjih let v evropskem prostoru dobil velik pomen 

tako na šolskem kot na profesionalnem področju (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency, 2012). Ključne kompetence so nujne temeljne spretnosti in sposobnosti, s 

pomočjo katerih mladi uspejo ne le v današnji kapitalistični in moderni družbi, temveč tudi na 

osebnem področju. J. Coolahan je leta 1996 predlagal definicijo kompetenc kot »splošne 

sposobnosti delovanja, ki temeljijo na znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je 

posameznik razvil ob vključevanju v izobraževalne prakse« (Key Competencies, 2002, str. 

13; Kompetence učiteljev, b.d.) Kot razmeroma specializiran sistem sposobnosti, izkušenost 

in obvladovanje spretnosti, potrebnih ali zadostnih za doseganje specifičnih ciljev, pa je 

kompetence definiral F.E. Weinert (prav tam, 2002). V analizi Eurydice ugotavljajo, da v 

današnjem času nobena država ob postavljanjem zahtev za učitelje ne razmišlja več le o 

specifičnih kompetencah, vezanih na delo z učenci, učenja in poučevanja. Ob specifičnih 

kompetencah so v analizi določili še pet novih področij (New competences now expected of 

teachers´, Eurydice, 2003, str. 6 v Kompetence učiteljev, pridobljeno s http://www.pef.uni-

lj.si/bologna/dokumenti/kompetence.pdf), in sicer: 

- »poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (IKT), 

- integracija otrok s posebnimi potrebami, 

- delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin, 

- management šole in različna administrativna opravila, 

- konfliktni management«.  

Za kakovostno glasbeno umetnost ter vodeno, organizirano in koordinirano glasbeno 

poučevanje in učenje potrebujemo glasbeno-strokovne in didaktično usposobljene učitelje. Le 

z učiteljem, ki sprejema, usvaja in izvaja strokovno-didaktične posebnosti področja in je to 

pripravljen delati tudi v prihodnje, je možno kakovostno uresničevanje ciljev glasbene 

umetnosti. V tem okviru potrebujemo učitelje, ki niso le odlični glasbeni strokovnjaki, temveč 

ohranjajo svojo radovednost in odprtost do novih idej, so kritično naravnani in neprenehoma 

reflektirajo lasten in učenčev razvoj (Sicherl-Kafol, 2015). Vsi učitelji bi se morali zavedati 

pomena glasbe za razvoj posameznika, s tem pa tudi lastnega odnosa do poučevanja glasbene 

umetnosti ter lastnih kompetenc in glasovnih zmožnosti.  

Za učenčevo motivacijsko naravnanost za glasbeni pouk in glasbo nasploh je pomemben 

učiteljev pozitiven odnos do glasbenega vzgojno-izobraževalnega dela, kar potrjujejo tudi 

raziskave (Oblak, 1987; Bishop po Jauševec, 1986; Rotar Pance, 1999, v prav tam, 2015). 
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Učitelja učenci zaznavajo kot model, zato med odločujoče dejavnike uspešnega poučevanja 

sodijo učiteljev interes do glasbene vzgoje in njegova motivacija za glasbeno poučevanje, 

zavedanje in občutenje odgovornosti do učenčevega glasbenega razvoja, prenašanje glasbe 

kulture v vzgojno-izobraževalna področja, poznavanje glasbenih vsebin, kreativnost in 

obvladovanje dejavnosti (Oblak, 1995).  

2.3.2 Kompetence učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami 

Raziskave agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2015) 

kažejo, da učitelji potrebujejo strokovni razvoj bolj na področju poučevanja učencev s PP kot 

pa na področju predmetnih vsebin, kar potrjuje analiza potreb učiteljev po stalnem 

strokovnem razvoju. Več kot polovica vprašanih je izrazila zmerno do veliko potrebo po 

profesionalnem razvoju na področju poučevanja učencev s posebnimi potrebam in 

pridobivanju znanja informacijske-komunikacijske tehnologije za poučevanje.  

V raziskavi Vršnik Perše (2007, v Jurečič, 2017), kjer je sodelovalo 1209 učiteljev/-ic in 

vzgojiteljev/-ic iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja slovenskih osnovnih šol so 

preverjali pogostost uporabe različnih pristopov dela z učenci z in brez posebnih potreb. 

Ugotovili so, da so pedagoški delavci navajali pogosto uporabo različnih pristopov, principov 

diferenciacije in individualizacije, hkrati pa so izražali potrebo po večji pomoči pri 

poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Pedagoški delavci na drugi strani prilagoditev ne 

uporabljajo tako pogosto kot navajajo, pogosteje izvajajo projektna dela, pogosta uporabljajo 

videoposnetke, dramatizacije in igre vlog, pri večji zahtevnosti nalog tudi učno diferenciacijo, 

obiskujejo različne ustanove in ljudi. Vsaj enkrat na teden diferencirajo naloge po količini in 

težavnosti, prilagajajo ter spreminjajo oblike in metode dela. Zelo malo pedagoških delavcev 

bi prilagodilo svoje pedagoško delo posebnostim učencev, tretjina njih pa potrebuje strokovno 

pomoč pri delu z učenci - od tega dve tretjini pri delu z učenci z učnimi težavami in 

nadarjenimi učenci, ena tretjina pa glede vzgojne problematike (prav tam, 2017).  

2.3.2.1 Strokovne kompetence učiteljev glasbene umetnosti v osnovnih šolah z 

rednim programom 

»Na primarni ravni umetnostno vzgojo torej večinoma poučujejo učitelji razrednega pouka, 

torej učitelji, ki poučujejo večino predmetov iz kurikuluma. V večini držav se razredni učitelji 

usposabljajo za umetnostno pedagogiko za več kot en umetnostni predmet. Največkrat sta to 

glasbena in likovna vzgoja; to sta obvezna predmeta v vseh kurikularnih evropskih osnovnih 

šol. Na sekundarni ravni umetnostno vzgojo poučujejo predmetno usposobljeni učitelji, za 

katere je, preden to postanejo, izkazovanje umetniškega znanja pri njihovem predmetu 

obvezno (Eurydice, 2010, str. 16; EACEA, pridobljeno s: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/archiving).« 

»Glasbenostrokovna in didaktična usposobljenost učiteljev, ki vodijo, organizirajo in 

koordinirajo proces glasbenega učenja, je predpogoj za realizacijo celostne glasbene vzgoje, 

zato bo potrebno z različnimi oblikami izobraževanja poglabljati učiteljevo glasbeno-
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didaktično usposobljenost. Glasbeno poučevanje postavlja sledeče zahteve: da je učitelj sam 

glasbeno razvit, pozna stopnje otrokovega glasbenega razvoja, strokovno izvaja glasbene 

metode poučevanja, pozna strokovne kriterije pri izbiranju glasbenih vsebin, načrtuje 

glasbene cilje na področjih afektivno-socialnega, psihomotoričnega in kognitivnega razvoja, 

na osnovi ciljev oblikuje merila vrednotenja in, nenazadnje, je ustvarjalen in občutljiv za 

estetske vrednote (Sicherl-Kafol, 2001, str. 141).« 

Že pri razrednih učiteljih, ki so se usposabljali na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se 

kaže potreba po njihovem bilj sistematičnem in kontinuiranem glasbenem izobraževanju, 

obenem pa bi bilo potrebno uvesti selektivne preizkuse pri pogojih za vpis na pedagoški 

študij, ki bi vključevali preizkus glasbenih spretnosti in znanj. Srečujemo se s problematiko 

primanjkljaja glasbenih znanj in spretnosti študentov ob vpisu na pedagoške fakultete, 

obenem pa imajo v praksi poučevanja umetnosti predmeti šibkejši in slabšalni položaj v 

primerjavi s predmeti (naravoslovje ali matematika), pomembnimi za akademski ali 

ekonomski uspeh (Sicherl-Kafol, 2015; Eurydice, 2010). Bodoči učitelji po svojem 

usposabljanju pogosto zanemarijo umetnostna področja, k temu pa jih lahko privede tudi 

pritisk okolice (kultura šole, vodstvo, starši). Razumljivo je, da učitelji za vsa področja ne 

morejo imeti enakega interesa in smisla, vendar pa morajo do le-teh in do slehernega 

predmeta imeti odgovornost in učencev ne prikrajšati za glasbeni razvoj (Oblak, 1995).  

2.3.2.2 Strokovne kompetence učiteljev glasbe v OŠ s prilagojenim programom in 

nižjim izobrazbenim standardom 

Prilagojen program ohranja glasbene dejavnosti poslušanja, ustvarjanja in izvajanja z nižjimi, 

prilagojenimi postopki in metodami poučevanja. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

naj bi učenci skladno s svojimi individualnimi sposobnostmi osvojili nabor temeljnega 

glasbenega znanja in celostno zasnovanih učnih ciljev, na afektivnem, psihomotoričnem in 

kognitivnem področju (Učni načrt za prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom - 

glasbena vzgoja, 2003). Za uresničevanje ciljev, navedenih v učnem načrtu glasbene 

umetnosti za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, so, ne glede na 

specifične posebne potrebe učencev, potrebni kompetentni in strokovno usposobljeni učitelji, 

bodisi specialni in rehabilitacijski pedagogi bodisi glasbeni pedagogi.  

Glasbeni pedagogi potrebujejo dodatno znanje o posebnih potrebah učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji, specialni in rehabilitacijski pedagogi pa specifično znanje s področja 

poučevanja glasbe. Ker v OŠ s prilagojenim programu z nižjim izobrazbenim standardom 

poučujejo glasbeno umetnost eni in drugi, je za kakovostno poučevanje glasbene umetnosti 

učence z intelektualnimi primanjkljaji poleg dodatnega izobraževanja izredno pomembno 

timsko sodelovanje, kjer drug drugemu pomagajo, si svetujejo in s skupnimi prizadevanji 

razrešujejo morebitne težave, nejasnosti in ovire. 
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2.3.3 Kompetence specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot učiteljev 

glasbene umetnosti v OŠ s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom 

Strokovne kompetence učiteljev glasbe v OŠ v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom ter njihova dejansko delo v praksi so pomanjkljivo raziskane. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v omenjenem programu tekom in ob koncu svojega 

izobraževanja prejmejo naslednja specifična znanja in kompetence v okviru študijskega 

programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike na dodiplomskem študiju 1. stopnje. 

Kompetence so objavljene v brošuri na spletni strani Pedagoške fakultete Ljubljana: 

- »Poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihove uporabe v praksi. 

- Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih 

(diagnostičnih) postopkov, 

- metod in tehnik ter načrtovanja individualiziranih programov oz. intervencij v procesu 

rehabilitacije. 

- Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse. 

- Delo s starši, skrbniki in z družino – informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje 

čustvene opore. 

- Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, 

zagovorništva. 

- Uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), 

npr. študija primera, akcijsko raziskovanje idr. 

- Sinergistično delovanje v organizaciji oz. (inter)disciplinarnem timu. 

- Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni. 

- Poklicno delovanje skladno s poklicno etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 

moralno-etičnih dilem in problemov: delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, 

integriteto in dostojanstvo posameznika. 

- Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj ter učenje z evalvacijo in 

refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervizija).« 

(https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Bodoci_studenti/spec_in_rehabilitac_ped.pdf)  

 

Cilji in kompetence, ki jih pridobijo pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi 

potrebami - glasbena vzgoja v 1. letniku dodiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike: 

- »Zmožnost uporabe glasbenih znanj in spretnosti za uresničevanje področij glasbene 

vzgoje. 

- Poznavanje, razumevanje in fleksibilna uporaba znanja in procesov glasbene vzgoje 

pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. 

- Preverjanje in ocenjevanje glasbenih dosežkov ter oblikovanje povratnih informacij. 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Bodoci_studenti/spec_in_rehabilitac_ped.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Bodoci_studenti/spec_in_rehabilitac_ped.pdf
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- Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb učencev pri glasbeni vzgoji in načrtovanje 

ustreznih oblik in metod poučevanja. 

- Načrtovanje in izvajanje celostne glasbene vzgoje ter spodbujanje glasbenega razvoja 

učencev s posebnimi potrebami v povezavi z učnim razvojem na afektivnem, 

kognitivnem in psihomotoričnem področju.« (Učni načrt za predmet Učenje in 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami: glasbena vzgoja, 2011) 

 

Vsebina predmeta Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami - glasbena vzgoja v 1. 

letniku dodiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike pa zajema: 

- »glasbena vzgoja v osnovnošolskem obdobju. 

- Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. 

- Glasbeno poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 

- Taksonomije ciljev glasbene vzgoje na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem 

področju razvoja. 

- Glasbeno-razvojne značilnosti otrok v osnovnošolskem obdobju. 

- Odkrivanje učencev s posebnimi potrebami na področju procesov glasbenega učenja. 

- Glasbeno didaktične strategije poučevanja učencev s posebnimi potrebami, oblike, 

metode in vsebine. 

- Formativno in diagnostično preverjanje glasbenih dosežkov učencev s posebnimi 

potrebami, kriteriji, opisno ocenjevanje. 

- Učna priprava za glasbeno vzgojo.« (Učni načrt za predmet Učenje in poučevanje 

otrok s posebnimi potrebami: glasbena vzgoja, 2011)  

2.3.4 Kompetence glasbenih pedagogov v OŠ s prilagojenim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom 

Študentje se za glasbenega pedagoga lahko izobražujejo na Akademiji za glasbo v Ljubljani in 

na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Na Pedagoški fakulteti v Mariboru študentje v okviru 

univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika 

študentje pridobijo naslednje predmetno specifične kompetence: 

- temeljno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti, 

- temeljno poznavanje vsebine in metodike področja, 

- poznavanje in razumevanje pedagoško didaktičnih principov v okviru glasbene stroke, 

- poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih 

zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti ob mentorjevem 

vodenju, 

- razumevanje in uporaba temeljnih specialno didaktičnih znanj za doseganje 

kurikularnih ciljev, 

- pedagoško vodenje posameznika , oddelka in/ali skupine ob pomoči mentorja, 

- organiziranje aktivnega samostojnega učenja, 
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- usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev, 

ter sooblikovanje povratnih informacij, 

- komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij, 

- poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji, 

- uporabiti pristope glasbenih zakonitosti za kvantitativno obravnavo problemov v 

šolstvu, okolju in družbi, 

- usposobljenost za delo na terenu in organizacijo glasbenega življenja, 

- usposobljenost v smislu koncertnega nastopanja na solističnem in komornem 

področju, 

- prikaz in interpretacija dognanj iz glasbeno pedagoške prakse in njihova povezava s 

teorijo, ocena in vrednotenje le-teh, 

- razvijanje spretnosti na področju glasbenih veščin in praktičnega muziciranja, 

- sposobnost vključevanja v projektno in skupinsko delo, 

- načrtovanje projektnega, skupinskega dela, organizacija tečajev, delavnic, 

workshopov, 

- poznavanje in razumevanje vpliva najnovejše tehnologije na področje glasbe 

(https://pef.um.si/208/glasbena+pedagogika). 

V okviru študijskega programa 2. stopnje Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo 

Ljubljana pa  študentje pridobijo naslednje predmetno specifične kompetence: 

- razvijanje spretnosti na področju glasbenih veščin in praktičnega muziciranja; kot npr. 

vodenje zborov, korepetiranje, koncertna dejavnost, 

- sposobnost vključevanja v projektno in skupinsko delo, 

- načrtovanje projektnega, skupinskega dela, organizacija tečajev, delavnic; kot npr. 

uredniško delo na radiu in televiziji, glasbeno novinarstvo, glasbeno publicistično 

delo, 

- poznavanje in razumevanje vpliva ter uporaba najnovejše tehnologije na področju 

glasbe, 

- poglobljeno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti, 

- poglobljeno poznavanje vsebine in metodike področja, 

- poznavanje in razumevanje pedagoško didaktičnih principov v okviru glasbene stroke, 

- usposobljenost za delo na terenu in organizacijo glasbenega življenja, 

- poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji, 

- poznavanje, razumevanje in uporaba ter nadgradnja kurikularnih teorij ter vsebinskih 

in didaktičnih zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti, 

- razumevanje in uporaba temeljnih specialno didaktičnih znanj za doseganje 

kurikularnih ciljev, 

- organiziranje aktivnega samostojnega učenja, 

- usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev, 

ter sooblikovanje povratnih informacij, 

- poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju, 

- poznavanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, 

https://pef.um.si/208/glasbena+pedagogika
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- komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih in umetniških 

področij (https://www.ag.uni-lj.si/e_files/vsebina/Microsoft%20Word%20-

%20Glasbena%20pedagogika%20-

%20predstavitveni%20zbornik%203%20september%202008.pdf).  

 

Učni načrt Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti v Mariboru na 1. stopnji 

dodiplomskega študija vsebuje tudi predmet Specialna didaktika, katerega cilj je »seznaniti 

študente s sistemom družbene podpore za otroke s PP, s termini in razumevanjem le-teh, 

seznaniti z modeli ocenjevanja in obravnave posebnih potreb, s komplementarnimi pristopi ter 

predstaviti možne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa, ponuditi znanje o osnovnih 

specialno-pedagoških načelih in pristopih, uvesti v poznavanje inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja ter izpostaviti novosti koncepcije izobraževanja otrok s PP pri nas, osvetliti 

pomen timskega dela in sodelovanja na področju inkluzije, spodbuditi znanje o temeljnih 

pristopih pri delu s starši otrok s PP ter predstaviti uporabo študije primera na področju 

integracije/inkluzije.« (https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-

2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf, str. 149). Vsebina predmeta pa je 

naslednja: 

- »sistem družbene pomoči in skrbi namenjen otrokom s posebnimi potrebami (PP) v 

svetu; 

- terminologija povezana z motnjami, primanjkljaji, ovirami; 

- inkluzivno izobraževanje, filozofska izhodišča inkluzije, pogoji za uresničevanje 

inkluzije v šoli, 

- modeli ocenjevanja in obravnave otrok z motnjami (medicinski, socialni model); 

- komplementarni pristopi obravnave/terapije; 

- značilnosti posameznih kategorij otrok z motnjami ter prilagoditve pri delu z njimi; 

- nova koncepcija vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, usmerjanje, programi vzgoje in 

izobraževanja za otroke s PP, dodatna strokovna pomoč, individualizirani programi, 

vloga šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s PP v integraciji/inkluziji; 

- sodelovanje in timsko delo učiteljev, specialnih pedagogov in dsugih strokovnjakov v 

integraciji/inkluziji; 

- sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami s poudarkom na sodelovalno – 

partnerskem modelu; 

- študija primera s poudarkom na kvalitativnem pristopu«  

 

Študent naj bi po opravljenem predmetu imel kompetence in znanja: 

- »izbrati prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa glede na posebne potrebe 

učencev, 

- upoštevati individualiziran pristop pri delu z učenci s PP, 

- razvijati inkluzivno kulturo v neposredni praksi, 

- identificirati, analizirati probleme s področja vzgoje in izobraževanja skupaj s 

specialnimi pedagogi in drugimi strokovnjaki, 

https://www.ag.uni-lj.si/e_files/vsebina/Microsoft%20Word%20-%20Glasbena%20pedagogika%20-%20predstavitveni%20zbornik%203%20september%202008.pdf
https://www.ag.uni-lj.si/e_files/vsebina/Microsoft%20Word%20-%20Glasbena%20pedagogika%20-%20predstavitveni%20zbornik%203%20september%202008.pdf
https://www.ag.uni-lj.si/e_files/vsebina/Microsoft%20Word%20-%20Glasbena%20pedagogika%20-%20predstavitveni%20zbornik%203%20september%202008.pdf
https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf
https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf


Magistrsko delo, Lužar Urška   Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

41 

 

- povezati osnovna specialno-pedagoška znanja z znanji iz razvojne psihologije in 

znanji drugih področij ter jih uporabiti pri delu z učenci in starši, 

- stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 

- izgrajevati profesionalno etiko.« (Pef MB, 

https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-

2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf, str. 149). 

Glasbena umetnost je pomemben del šolskega kurikuluma tudi v OŠ s PP NIS. V tem 

programu lahko poučujejo glasbeni pedagogi in specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 

morajo biti strokovno usposobljeni tako za poučevanje glasbe kot za poučevanje otrok z 

lažjimi intelektualnimi primanjkljaji. Specialni in rehabilitacijski pedagogi v času formalnega 

izobraževanja pridobijo omejeno količino znanja s področja glasbene pedagogike, kot si lahko 

predstavljamo na podlagi zgoraj navedenih vsebin predmetov. Obenem nimajo nujno 

glasbenega predznanja in tudi enakovrednega odnosa do predmeta glasbene umetnosti kot do 

drugih predmetov. 

Na drugi strani pa glasbeni pedagogi pridobijo premalo znanja in predvsem praktičnega 

vpogleda ter pogostih izkušenj s področja poznavanja in poučevanja glasbe otrok s posebnimi 

potrebami v okviru njihovega formalnega izobraževanja.  Tako eni kot drugi so postavljeni 

pred izziv – kako čim bolj prilagojeno in celostno, z upoštevanjem vseh potreb in značilnosti 

učencev s posebnimi potrebami (v našem primeru z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji), 

poučevati glasbeno umetnost. Učitelj mora z upoštevanjem učnega načrta znati učencem 

prilagoditi učni proces glede na njihove individualne posebne potrebe.   

https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf
https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/2018-2019/GP%20UCNI%20NACRTI%202018-2019.pdf
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3 EMPIRIČNI DEL  

V magistrskem delu smo preučevali zastopanost glasbenih dejavnosti v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju v OŠ s PP NIS pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter pri 

glasbenih pedagogih. Raziskali smo prisotnost strategij, načinov in pristopov glasbenega 

poučevanja učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Preverili smo tudi, s kakšnimi izzivi se soočajo pri glasbenem poučevanju specialni 

in rehabilitacijski pedagogi in glasbeni pedagogi ter katere značilnosti učencev z 

intelektualnimi primanjkljaji se najbolj izražajo pri pouku glasbene umetnosti. Zanimal nas je 

tudi delež dodatnega izobraževanja na področju vokalne tehnike in nege glasu. Oblikovali 

smo smernice s priporočili za ustrezno nego glasu in nasveti za glasbeno poučevanje učencev 

z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji. 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V programu OŠ PP NIS lahko poučujejo glasbeni pedagogi in specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki morajo biti strokovno usposobljeni tako za poučevanje glasbe kot za poučevanje 

otrok z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji. Že v rednem osnovnošolskem programu se 

srečujemo s problematiko kompetentnosti oziroma usposobljenosti razrednih učiteljev za 

poučevanju glasbene umetnosti, kar kaže na potrebo po njihovem sistematičnem in 

kontinuiranem glasbenem izobraževanju (Sicherl-Kafol, 2015). Na podlagi tega lahko 

sklepamo na še večjo problematiko na področju glasbenega poučevanja učencev z lažjimi 

intelektualnimi primanjkljaji tudi v OŠ s PP NIS. Poleg strokovne usposobljenosti in 

kompetentnosti učiteljev različnih profilov pri glasbeni umetnosti v OŠ PP NIS se srečujemo 

še z neenakovrednim obravnavanjem in poučevanjem vseh glasbenih dejavnosti – izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja, kar izpostavlja vrsta avtorjev (Lazar, 2014; Midgley, 2015; Hammel 

in Hourigan, 2011; Lapka, 2011; Williams, 2013, idr.) V magistrskem delu smo preučili 

zastopanost in pristope poučevanja glasbenih dejavnosti učencev z lažjimi IP v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. Preverili smo, s kakšnimi izzivi se soočajo pri glasbenem 

poučevanju specialni in rehabilitacijski pedagogi in glasbeni pedagogi ter katere značilnosti 

učencev z intelektualnimi primanjkljaji se najbolj izražajo pri pouku glasbene umetnosti. 

Zanimal pa nas je tudi delež dodatnega izobraževanja strokovnih delavcev na področju 

vokalne tehnike in nege glasu. 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako učitelji glasbe ter specialni in rehabilitacijski pedagogi 

poučujejo učence iz prvega izobraževalnega obdobja v PP NIS glasbene dejavnosti ter katere 

strategije in prilagoditve uporabljajo pri tem. Cilj je tudi ugotoviti, v kolikšni meri se glasbeni 

pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi čutijo kompetentne za poučevanje glasbe 

učencev z intelektualnimi primanjkljaji ter kako skrbijo za svoj glas in vokalno tehniko. 
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Izdelane smernice bodo v pomoč tako specialnim in rehabilitacijskim pedagogom kot 

glasbenim pedagogom glede poučevanja učencev z intelektualnimi primanjkljaji ter nege 

glasu in vokalne tehnike. 

Na podlagi zgoraj navedenih ciljev raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

RV-1: Na kakšen način, s kakšnimi pristopi glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski 

pedagogi načrtujejo, organizirajo, prilagajajo, izvajajo in evalvirajo svoje delo poučevanja 

posameznih glasbenih dejavnosti (izvajanja, ustvarjanja in poslušanja) učencev, vključenih v 

PP NIS, v prvem obdobju VIZ? 

RV-2: Katera področja značilnosti oz. katere posebne potrebe učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji  so za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter glasbene pedagoge največji 

izziv/težava pri poučevanju glasbenih dejavnosti (pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju in 

doseganju glasbeno-razvojnih dosežkov) ter kako se soočajo s temi izzivi? 

RV-3: Katera področja značilnosti oz. katere posebne potrebe učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji so za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter glasbene pedagoge največji 

izziv/težava pri učenju glasbenih pojmov ter kako se soočajo s temi izzivi? 

RV 4: Katerim glasbenim dejavnostim (poslušanje, ustvarjanje, izvajanje in doseganje 

glasbeno-razvojnih dosežkov) pripisujejo glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski 

pedagogi večjo vlogo, smisel oziroma pomen za razvoj učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji? 

RV 5: V kolikšni meri in na kakšen način se glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski 

pedagogi dodatno izobražujejo za poučevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji na 

glasbenem področju? 

RV 6: Na kakšne načine glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi skrbijo za 

svoj glas in vokalno tehniko?  

3.3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu smo uporabili kavzalno - neeksperimentalno in deskriptivno metodo. 

Raziskava temelji na kvantitativnem in kvalitativnem raziskovalnem pristopu. 
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3.4 VZOREC 

Za potrebe raziskave smo izbrali namenski vzorec. V raziskavo smo vključili 38 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev glasbe v OŠ PP NIS, kjer poučujejo glasbo učence z 

intelektualnimi primanjkljaji. 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

 

Na vprašalnik je odgovorilo 38 anketirancev, od tega je bilo 35 (92,1 %) žensk oziroma in 3 

(7,9 %) moški. 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na izobraževalni program, v katerem so zaposleni anketiranci. 

34 anketirancev poučuje v PP NIS. 4 anketiranci pa so v PP delali v preteklosti in so zaradi 

nekajletnih preteklih izkušenj izpolnili vprašalnik. 

35 (92,1 %) 

3 (7,9 %) 
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Graf 3: Struktura vzorca glede na zaključeno izobrazbo 

Iz grafa 3 je razvidno, da je v celotnem vzorcu 38-ih anketirancev 17 (44,7%) specialnih in 

rehabilitacijskih pedagoginj ter prav tako 17 (44,7%) profesoric oz. profesorjev defektologije. 

Med anketiranci so tudi 4 (10,6 %) učitelji/-ce, ki imajo različno glasbeno izobrazbo (magistri 

inštrumentov, profesorji glasbe …) in v programih OŠ PP NIS poučujejo glasbeno umetnost. 

V nadaljevanju bomo oba profila - specialne in rehabilitacijske pedagoge ter profesorje/ice 

defektologije (stari in nov program) poimenovali in obravnavali s skupnim izrazom specialni 

in rehabilitacijski pedagog. 

Rezultati kažejo na manjše število specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oz. profesorjev 

defektologije moškega spola v OŠ PP NIS. Prav tako rezultati kažejo na manjše število 

učiteljev moškega spola med učitelji z glasbeno izobrazbo, vendar sta bila med tremi 

anketiranci moškega spola dva učitelja z glasbeno izobrazbo, tretji pa je bil specialni in 

rehabilitacijski pedagog. Zaradi manjšega števila anketirancev, kot smo jih predvideli, smo se 

odločili tudi za dva poglobljena intervjuja z dvema anketirancema - z učiteljem glasbe, z 

izobrazbo magistra profesorja tube, ki poučuje glasbeno umetnost v OŠ s PP NIS in OŠ s PP 

ter specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja glasbene 

umetnosti, ki se je zelo angažirala za spremembe v učnem načrtu za GUM v OŠ s PP NIS. 

Preglednica 2: Glasbena izobrazba anketirancev 

 Odgovori 

N % 

Glasbena 

izobrazba 

Končana nižja glasbena šola 8 11,3  

Končana srednja glasbena šola 3 4,2  

Končana višja šola oz. fakulteta za 

glasbo/glasbeno pedagogiko/instrument 

10 14,1  

Posamezni izobraževalni seminarji ob 

delu 

7 9,9 

4 (10,52 %) 

17 (44,74 %) 

17 (44,74 %) 
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Delavnice na temo 

glasbe/petja/poučevanja glasbe 

16 22,5 

Ljubiteljsko ukvarjanje z glasbo 11 15,5 

Nimam glasbene izobrazbe 16 22,5 

Skupaj  71 100,0 

 

Zanimalo nas je tudi, ali imajo anketiranci glasbeno izobrazbo. Možnih je bilo več odgovorov. 

Iz preglednice 2 je razvidno, da ima največ anketirancev (16 oz. 22,5 %) glasbeno izobrazbo, 

ki so jo pridobili/pridobivajo skozi delavnice na temo glasbe/petja in poučevanja glasbe. 

Enako število anketirancev (16 oz. 22,5 %) je odgovorilo, da nimajo glasbene izobrazbe, 

vendar pridobivajo znanje skozi druge načine. 11 (15,5 %) anketirancev se z glasbo ukvarja 

ljubiteljsko, 10 (14,1 %) udeležencev pa ima končano višjo šolo oz. fakulteto za 

glasbo/glasbeno pedagogiko/instrument. Med njimi so poleg učiteljev z glasbeno izobrazbo 

tudi učitelji specialni in rehabilitacijski pedagogi (nadalje SRP). 7 (9,9 %) anketirancev ob 

delu obiskuje seminarje na temo glasbe, 8 (11,3 %) jih ima končano nižjo glasbeno šolo, 3 

(4,2 %) pa jih ima končano srednjo glasbeno šolo. 

Glasbena izobrazba anketirancev, ki poučujejo glasbeno umetnost v omenjenem programu, je 

dokaj zadovoljiva, vendar menimo, da bi se veliko več učiteljev udeleževalo izobraževanj, če 

bi le-teh bilo več. Isti delež pa je tudi teh, ki so odgovorili, da nimajo glasbene izobrazbe, 

vendar pridobivajo znanje tudi skozi druge načine. Pri tem se sprašujemo, ali so ti učitelji, v 

tem primeru SRP, res dovolj usposobljeni za poučevanje tega predmeta. Ali SRP zadošča le 

poznavanje osnov glasbe, ki jih prejmejo med študijem in ali učiteljem glasbe zadošča 

poznavanje glasbe, ne pa poznavanje značilnosti in posebnih potreb otrok z intelektualnimi 

primanjkljaji? Kompetenten učitelj naj bi redno preverjal, obnavljal in nadgrajeval svoje 

znanje na različnih področjih, ne le na področjih, ki se za učenca poudarjajo kot bolj 

pomembna (na primer akademska znanja). Med nekaterimi pedagogi nekdanji tako imenovani 

“vzgojni” predmeti (šport, glasbena umetnost, likovna umetnost itd.) veljajo za manj 

pomembne predmete v primerjavi z matematiko, slovenščino in tujimi jeziki. Vendar so za 

slehernega učenca tudi ti zelo pomembni, za učence s kakršnimi koli primanjkljaji pa še bolj, 

saj se jim lahko preko njih bolj približamo. Učitelj glasbene umetnosti, s katerim smo izvedli 

intervju sam priznava, da nima dovolj specialno-pedagoškega znanja, zato se na teh področjih 

počuti manj kompetentnega od sodelavcev, ki ta znanja imajo. Pravi, da ima srečo, da je od 

nekdaj bil s to populacijo otrok in mladostnikov v stiku, saj sta njegova mama in  sestra 

zaposleni v OŠ s posebnim in PP NIS. To naj bi mu že od otroštva omogočalo druženje in 

vpogled v življenje, delo, učenje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nasploh. 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je na vprašanje o kompetentnosti in o svojih šibkih 

pedagoških točkah odgovorila le, da jo zelo zanima področje umetnostne terapije iz katere 

ima opravljenih nekaj modulov izobraževanja, saj se ji zdi da bi se morala glasba v NIS 

razvijati v to smer. 
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Zanimalo nas je tudi, koliko let anketiranci poučujejo oziroma so v preteklosti poučevali 

glasbeno umetnost v OŠ s PP NIS. V nadaljevanju pa smo tudi povprašali, kako dolgo 

poučujejo glasbeno umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem (v nadaljevanju VIZ) obdobju 

tega programa. 

Preglednica 3: Število let poučevanja glasbene umetnosti v programu NIS 

Št. let poučevanja 

GUM v PP NIS f % 

 1-3 leta 12 31,6 

4-6 let 11 28,9 

7-18 let 14 36,8 

19-30 let 1 2,6 

Skupaj 38 100,0 

 

Podatki v preglednici 3 kažejo, da 14 (36,8 %) od 38 anketirancev poučuje/so poučevali 

glasbeno umetnost v OŠ s PP NIS 7-18 let. Le ena oseba poučuje že 19-30 let, medtem, ko je 

takšnih anketirancev, ki poučujejo oziroma so poučevali 4-6 let 11 (28,9 %) in takšnih, ki 

poučujejo/ so poučevali 1-3 leta 12 (31,6 %) anketirancev. 

Preglednica 4: Število let poučevanja glasbene umetnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

Št. let poučevanja GUM v 

prvem VIZ obdobju v PP 

NIS f % 

manj kot 1 leto 5 13,2 

1-3 leta 11 28,9 

3 - 5 let 10 26,3 

5-10 let 8 21,1 

10 let in več 4 10,5 

Skupaj 38 100,0 

 

Iz podatkov v preglednici 4 je razvidno, da največ anketirancev (11 oziroma 28,9 %) glasbeno 

umetnost v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ v PP NIS poučuje 1-3 leta, štirje 

(10,5 %) pa poučujejo glasbeno umetnost 10 ali več let. 10 (26,3 %) jih poučuje 3-5 let, 8 

(21,1 %) jih poučuje 5-10 let, manj kot eno leto jih poučuje pet (13,2 %). 

Na osnovi podatkov lahko zaključimo, da ima večina anketirancev le do 5 let izkušenj 

poučevanja GUM, kar ni veliko in kar lahko prispeva k manjši kompetentnosti učiteljev za 

poučevanje GUM učencev z IP. 
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3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Za namen raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 7 vprašanj, med katerimi 

so bila 3 vprašanja, ki so vsebovala ocenjevalno lestvico. Z vprašalnikom smo želeli zbrati 

informacije o poučevanju glasbene umetnosti učiteljev glasbe ter specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v osnovnih šolah s PP NIS. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi 

teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj poučevanja petja in poučevanja učencev z 

intelektualnimi primanjkljaji (nadalje IP) v OŠ PP NIS.  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo anketirance spraševali po spolu, 

nazivu izobrazbe, delovnem mestu in letih delovnih izkušenj na področju dela v OŠ PP NIS. 

V drugem delu smo se s pomočjo ocenjevalnih lestvic osredotočili na pristope in strategije, s 

katerimi anketiranci poučujejo glasbeno umetnost učence z IP v prvem VIZ obdobju. Z 

ocenjevalnimi lestvicami smo med SRP ter glasbenimi pedagogi preverjali, na kakšen način, v 

kakšnem deležu in kako pri pouku glasbene umetnosti uresničujejo glasbene dejavnosti 

izvajanja, poslušanja, ustvarjanja in glasbeno-razvojnih dosežkov. Z vprašalnikom smo 

preverjali tudi, katere značilnosti/težave se pri pouku glasbene umetnosti največkrat kažejo, 

kje pridobijo znanje za delo oziroma kakšne informacije, bi za svoje delo še želeli pridobiti ter 

kako skrbijo za svoj glas in vokalno tehniko.  

Vprašalnik smo poslali na različne osnovne šole s PP NIS preko elektronske pošte in tudi v 

tiskani obliki izvajalce glasbene umestnosti v PP NIS pa smo k izpolnjevanju vprašalnika in 

sodelovanju v raziskavi nagovorili tudi preko socialnega omrežja facebook. Vprašalnik smo 

razposlali na začetku marca 2018, z zbiranjem odgovorov pa smo zaključili konec meseca 

maja 2018. 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS, obenem pa smo zbrane 

vprašalnike pregledali, morebitne odgovore odprtega tipa kodirali in kvalitativno analizirali 

ter z deskriptivno statistiko ustrezno izračunali parametre in obdelali posamezne odgovore. 

Odgovore smo primerjali tudi z odgovori intervjujev in jih analizirali. 
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3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.7.1 Pristopi poučevanja glasbenih dejavnosti 

Najprej nas je zanimalo na kakšen način ter s kakšnimi pristopi glasbeni pedagogi ter 

specialni in rehabilitacijski pedagogi načrtujejo, organizirajo, prilagajajo, izvajajo in 

evalvirajo svoje delo poučevanja posameznih glasbenih dejavnosti (izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja) učencev, vključenih v PP NIS v prvem obdobju VIZ in kakšne strategije 

uporabljajo pri tem. 

3.7.1.1 Načrtovanje glasbenih dejavnosti 

Preglednica 5: Načrtovanje glasbenih dejavnosti 

 N M SD Var. K. A. K. S. 

Potek učne ure in poučevanja glasbenih dejavnosti imam natančno 

načrtovan in mu sledim. 
38 2,95 ,613 ,376 ,025 -,146 

Glasbene dejavnosti načrtujem tako, da potekajo od preprostih glasbenih 

aktivnostih k težjim, od konkretnih do  abstraktnih predstavnih pojmov. 
38 2,97 ,788 ,621 -1,002 1,448 

Učno vzgojne cilje glasbenih dejavnosti imam individualno načrtovane 

in oblikovane za vsakega učenca posebej. 
38 2,68 ,809 ,654 -,316 -,162 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so anketiranci navedli, da najpogosteje načrtujejo glasbene 

dejavnosti tako, da potekajo od enostavnim glasbenih aktivnostih k zahtevnejšim ter od 

konkretnih do abstraktnih predstavnih pojmov. Najmanjkrat (M = 2,68) imajo učno vzgojne 

cilje glasbenih dejavnosti individualno načrtovane in oblikovane za vsakega učenca posebej. 

Velikokrat pa imajo potek učne ure in poučevanja glasbenih dejavnosti natančno načrtovan in 

mu sledijo, (M = 2,95).  

V nadaljevanju smo iz teh treh spremenljivk izračunali skupno spremenljivko oziroma faktor, 

ki pojasnjuje pogostost načrtovanja. 
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Graf 4: Histogram porazdelitve nove spremenljivke “Načrtovanje” 

Kakor kaže slika 4, ima skupna izračunana spremenljivka »načrtovanje« sredinsko vrednost 

(M = 2,87). Porazdelitev je rahlo asimetrična v desno in rahlo koničasta, kar pomeni, da 

anketiranci na 4 stopenjski lestvici kar pogosto načrtujejo dejavnosti, povezane z 

izobraževanjem glasbene umetnosti.  

3.7.1.2 Organizacija in izvajanje glasbenih dejavnosti 

V nadaljevanju so v preglednici 6 prikazani načini organizacije in izvajanja glasbenih 

dejavnosti.  

Tabela 6: Organizacija in izvajanje glasbenih dejavnosti 

 N M SD Var. K. A. K. S. 

Učenci z IP pri učni uri GU pojejo/pripevajo. 38 3,53 ,647 ,418 -1,052 ,078 

Učenci z IP imajo pri učni uri GU možnost ustvarjati lastno glasbo. 38 3,24 ,590 ,348 -,090 -,326 

Učenci z IP pri učni uri GU igrajo na instrumente/spremljajo petje z 

instrumenti. 
38 3,39 ,495 ,245 ,449 -1,902 

Učenci z IP pri učni uri GU poslušajo glasbo. 38 3,05 1,293 1,673 -2,476 6,061 

Glasbene dejavnosti povezujem s telesno-gibalnimi aktivnostmi. 38 3,26 ,601 ,361 -,164 -,441 

Glasbene pojme obravnavam s pomočjo slik. 38 3,24 ,490 ,240 ,533 -,041 

Glasbene pojme obravnavam s pomočjo videoposnetkov ali zvoka. 38 3,32 ,739 ,546 -,590 -,908 

Glasbene pojme obravnavam s pomočjo dodatne razlage. 38 3,11 ,311 ,097 2,679 5,464 

Poučevanje glasbenih dejavnosti vsebuje likovne aktivnosti. 38 2,84 ,718 ,515 ,245 -,966 

Poučevanje glasbenih dejavnosti vsebuje aktivnosti za razvoj dihalnih 

vaj in vaj za oblikovanje glasu in jasne izreke. 
38 3,05 ,695 ,484 -,579 ,973 

Glasbene dejavnosti izvajanja glasbe potekajo v skupinski obliki dela. 38 2,84 ,886 ,785 -,414 -,410 

Glasbene dejavnosti ustvarjanja glasbe potekajo v individualni obliki 

dela. 
38 2,71 ,927 ,860 -,016 -,929 

Pri uporabi instrumentov učence z IP opozarjam tudi na izvajalsko 

tehniko (primeren izbor glede na pesem, primerna dinamika in glasnost 

izvajanja ter pravilno držo in uporabo glasbil). 

38 2,95 ,517 ,267 -,089 1,072 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da učenci z IP pri učni uri najpogosteje pripevajo in pojejo, prav 

tako pa pogosto igrajo na instrumente oziroma spremljajo petje z instrumenti (M = 3,39), 

najredkeje pa glasbene dejavnosti potekajo v individualni obliki. Zelo visoke vrednosti so 

rezultati pokazali tudi pri trditvi, da učitelji glasbene pojme obravnavajo s pomočjo 

videoposnetkov ali zvoka (3,32). 

3.7.1.3 Metode in oblike glasbenega poučevanja 

Zanimalo nas je tudi, katere metode in oblike dela anketiranci uporabljajo pri poučevanju 

glasbenih dejavnosti. 
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Preglednica 7: Metode dela, ki jih anketiranci uporabljajo pri poučevanju glasbenih 

dejavnosti 

 N M SD Var. K. A.  K. S.  

Učenci z IP pri učni uri GU (glasbene umetnosti) pojejo/pripevajo. 38 3,53 ,647 ,418 -1,052 ,078 

Učenci z IP imajo pri učni uri GU možnost ustvarjati lastno glasbo. 38 3,24 ,590 ,348 -,090 -,326 

Učenci z IP pri učni uri GU igrajo na instrumente/spremljajo petje z 

instrumenti. 
38 3,39 ,495 ,245 ,449 -1,902 

Učenci z IP pri učni uri GU poslušajo glasbo. 38 3,05 1,293 1,673 -2,476 6,061 

Pri obravnavi glasbenega opismenjevanja uporabljam slikovni zapis – 

na primer barve ali sličice z okvirnim potekom melodije in ritma. 
38 2,84 ,789 ,623 ,294 -1,316 

Pri uporabi inštrumentov učence z IP opozarjam tudi na izvajalsko 

tehniko (primeren izbor glede na pesem, primerna dinamika in glasnost 

izvajanja ter pravilno držo in uporabo glasbil). 

38 2,95 ,517 ,267 -,089 1,072 

Pri učni uri uporabljamo tudi prilagojena glasbila. 38 2,61 ,916 ,840 -,217 -,657 

 

Rezultati v preglednici 7 kažejo, da je najpogostejša metoda, ki jo uresničujejo pri glasbeni 

dejavnostih, pripevanje oz. petje (3,53), sledi ji igranje na instrumente/ spremljanje petja z 

instrumenti. Najredkeje pa pri učni uri uporabljajo prilagojena glasbila (2,61). 

Preglednica 8: Oblike glasbenega poučevanja, ki jih anketiranci uporabljajo pri poučevanju 

glasbenih dejavnosti 

 N M SD Var. K. A.  K. S.  

Glasbene dejavnosti izvajanja glasbe potekajo v skupinski obliki dela. 38 2,84 ,886 ,785 -,414 -,410 

Glasbene dejavnosti ustvarjanja glasbe potekajo v individualni obliki dela. 38 2,71 ,927 ,860 -,016 -,929 

 

Med oblikami dela prikazanih v preglednici 8, je najpogosteje izvajajo glasbene dejavnosti v 

skupinski obliki dela (2,84) redkeje pa v individualni (2,71), vendar so te razlike v povprečjih 

zelo majhne.  

3.7.1.4 Prilagajanje glasbenih dejavnosti 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, kako prilagajajo pouk glasbenih dejavnosti v prvem VIZ 

obdobju. 

Preglednica 9: Prilagajanje glasbenih dejavnosti 

 N M SD Var. K. A.  K. S.  

Učno vzgojne cilje glasbenih dejavnosti imam individualno načrtovane 

in oblikovane za vsakega učenca posebej. 
38 2,68 ,809 ,654 -,316 -,162 

Učna ura vsebuje za vsakega učenca vsaj eno od aktivnosti pri glasbenih 

dejavnostih, pri kateri izraža interes. 
38 3,24 ,675 ,456 -,323 -,734 
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Pesmi, ki jih pojemo, izvajamo ali poslušamo, ustrezajo glasbeno-

razvojnim zmožnostim otrok in njihovim PP. 
38 3,24 ,751 ,564 -,426 -1,075 

Pri obravnavi glasbenega opismenjevanja uporabljam slikovni zapis – na 

primer barve ali sličice z okvirnim potekom melodije in ritma. 
38 2,84 ,789 ,623 ,294 -1,316 

Pri učni uri uporabljamo tudi prilagojena glasbila. 38 2,61 ,916 ,840 -,217 -,657 

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da anketiranci najpogosteje prilagajajo program tako, da za 

vsakega učenca uresničujejo vsaj eno aktivnost, za katero izraža interes, ter da poslušajo 

pesmi, ki ustrezajo glasbeno-razvojnim zmožnostim otrok. Na obe postavki so odgovorili z 

enakim povprečjem (M = 3,24) na 4 stopenjski lestvici, kar pomeni, da to delajo zelo pogosto. 

Najmanj pogosto pa uporabljajo prilagojena glasbila (2,61). Pri trditvi Pri učni uri 

uporabljamo tudi prilagojena glasbila. Iz tabele vidimo, da je mera razpršenosti (SD) najvišja 

med vsemi trditvami in sicer 0,916, kar pomeni, da so pri tej trditvi anketiranci odgovarjali 

najbolj različno. Zanimalo pa nas je tudi, ali evalvirajo svoje delo poučevanja glasbenih 

dejavnosti pri uri GUM.  

3.7.1.5 Evalvacija glasbenih dejavnosti 

Preglednica 10: Evalvacija glasbenih dejavnosti 

 N M SD Var. K.A. K.S. 

Po učni uri GU preverjam usvojene cilje učencev in načrtujem 

njihovo nadgradnjo za vsakega učenca posebej. 
38 3,11 ,689 ,475 -,139 -,795 

 

Rezultati iz preglednice 10 kažejo, da so na lestvici od 1-4 anketiranci trditev ocenili s 

povprečno vrednostjo M = 3,11. To pomeni, da kar pogosto preverjajo usvojene cilje učencev 

in načrtujejo njihovo nadgradnjo za vsakega učenca posebej. 

Prvo raziskovalno vprašanje, na kakšen način, s kakšnimi pristopi glasbeni pedagogi ter SRP 

načrtujejo, organizirajo, prilagajajo, izvajajo in evalvirajo svoje delo poučevanja posameznih 

glasbenih dejavnosti (izvajanja, ustvarjanja in poslušanja) učencev vključenih v PP NIS v 

prvem VIZ obdobju in katere strategije pri tem uporabljajo, smo razdelili po področjih. Pri 

načrtovanju glasbenih dejavnosti smo ugotovili, da najpogosteje načrtujejo glasbene 

dejavnosti tako, da potekajo od enostavnejših glasbenih aktivnostih k bolj kompleksnim, od 

konkretnih do abstraktnih predstavnih pojmov. Učitelji kar pogosto načrtujejo dejavnosti, 

povezane s poučevanjem glasbene umetnosti. Prav tako imajo v veliki meri potek učne ure in 

poučevanja glasbenih dejavnosti natančno načrtovan. Najmanjkrat pa imajo učno vzgojne 

cilje glasbenih dejavnosti individualno načrtovane in oblikovane za vsakega učenca posebej. 

Takšni odgovori se skladajo s (specialno) pedagoškimi pristopi, od enostavnejšega k 

zahtevnejšem, od konkretnega k abstraktnim pojmom, od splošnega k podrobnim.  

Potek učne ure in poučevanja glasbenih dejavnosti mora biti skrbno načrtovan, če se hočemo 

držati načela postopnosti. Da anketiranci nimajo individualno načrtovanih učno vzgojnih 
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ciljev glasbenih dejavnosti in oblikovanih za vsakega individualnega učenca posebej pa se 

sklada z odgovori pri drugih vprašanjih, kjer so anketiranci odgovorili, da najredkeje glasbene 

dejavnosti potekajo v individualni obliki. Vendar pa kar pogosto preverjajo usvojene cilje 

učencev in načrtujejo nadgradnjo določenih ciljev za vsakega učenca posebej. Glede na 

dobljene odgovore anketirancev v naši raziskavi poteka glasbena umetnost v večini OŠ s PP 

NIS, predvsem kot skupinska dejavnost oz. glasbene dejavnosti večinoma izvajajo v skupinski 

obliki dela, pri kateri posamezne cilje za posamezne učence individualizirajo, če učenci 

kažejo večje težave in odstopanja pri pouku glasbene umetnosti. Glasbena umetnost je 

predmet, ki se razlikuje od akademskih predmetov, kjer učenci delajo sami, saj je glasba 

področje skupinskega dela in sodelovanja med učenci. Učencem s posebnimi potrebami, ki 

imajo težave na socialnem področju, tako kot učenci z intelekutalnimi primanjkljaji, lahko 

glasbena umetnost razširi in izboljša njihove socialne spretnosti (Merck in Johnson, 2017). 

Nekateri avtorji (Villa in Thousand, 2005 v Merck in Johnson, 2017) izpostavljajo, da je 

skupinsko delo najbolj učinkovito ter da se tako upošteva načelo inkluzije. S tem, ko učitelj 

postavi določene (visoke) zahteve do učencev, se vsi učenci, tako s posebnimi potrebami kot 

brez, trudijo premagati izziv in preseči pričakovanja okolice. 

Intervjuvana specialna pedagoginja sicer uporablja raznolike metode dela, intervjuvani 

glasbeni pedagog pa glasbene dejavnosti izvaja največkrat skupinsko, ker tako učenci 

poslušajo drug drugega in upoštevajo enakovrednost pri skupinskem ustvarjanju.  

Glasbene dejavnosti učitelji organizirajo tako, da najpogosteje učenci z IP pri učni uri 

pripevajo in pojejo, prav tako pa učenci pogosto igrajo na instrumente oziroma spremljajo 

petje z instrumenti. Prav tako je najpogostejša metoda dela pripevanje, sledi ji igranje na 

instrumente/ spremljanje petja z instrumenti. To smo tudi predvidevali, saj iz prakse vemo, da 

aktivno sodelovanje učenca v okviru njegovih zmožnostih spodbuja k napredovanju in 

premagovanju težav. Učitelji glasbene pojme največkrat obravnavajo s pomočjo 

videoposnetkov ali zvoka. Najredkeje pa pri učni uri uporabljajo prilagojena glasbila. 

»Strokovno izvajanje glasbenih metod poučevanja in učenja je pogoj za kakovostno 

uresničevanje glasbenih ciljev. Raziskava B. Oblak (1987) tudi kaže, da imajo ustvarjalne 

metode poučevanja pozitivni vpliv na glasbene dosežke, zato morajo učitelji imeti ustrezne 

strokovne in didaktične kompetence za njihovo uresničevanje« (Sicherl-Kafol, 2015, str. 25). 

Učitelji najpogosteje prilagajajo dejavnosti tako, da za vsakega učenca vsebujejo vsaj eno 

aktivnost, za katero izraža interes, ter da poslušajo pesmi, ki ustrezajo glasbeno-razvojnim 

zmožnostim otrok. Motivacija učencev je ključnega pomena za učenje določene snovi, kar se 

povezuje tudi s tem, da mora biti snov (pesmi, pojmi itd.) primerna razvojnim zmožnostim 

učencev, kar so tudi učitelji poudarili.  

Učitelji kar pogosto preverjajo usvojene cilje učencev in načrtujejo njihovo nadgradnjo za 

vsakega učenca posebej. 

Tudi oba intervjuvanca smo vprašali, na kakšen način načrtujeta, organizirata, prilagajata, 

izvajata in evalvirata svoje delo poučevanja posameznih glasbenih dejavnosti učencev 

vključenih v PP NIS v prvem VIZ obdobju. Specialna pedagoginja delo načrtuje s 

prilagodljivo letno pripravo, v njej sproti dodaja in odvzema vsebine, glede na obstoječo 
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skupino otrok. Tako vsebine tudi bolj individualizira, saj so nekateri učenci bolj dojemljivi za 

poslušanje, drugi za ples, petje, likovno poustvarjanje itd. Tudi individualizacija oziroma 

prilagajanje ji je pomembno, saj spremljanjem in prilagajanjem individualiziranih ciljev 

nekomu, ki na primer izstopa na glasbenem področju, lahko nudi dodatne ure v okviru zbora 

in instrumentalne skupine. Njen odgovor se dokaj sklada z rezultati vprašalnika, vendar 

intervjuvanka še bolj prilagaja pouk in cilje glede na posameznika. Glasbenemu pedagogu pa 

je pri načrtovanju pomembno, da že v prvem VIZ obdobju čim bolje postavi temelje za 

nadaljnji razvoj ter da pri otrocih vzbudi zanimanje za vse zvrsti glasbe in glasbeno 

ustvarjanje. Začetna motivacija in način dela (struktura) je, kakor smo omenili že v 

teoretičnem delu, zelo pomembna za otroke s posebnimi potrebami, tako da je njegov način 

vsekakor dobrodošel. Pouk prilagaja in individualizira z vodeno evidenco posameznih otrok, s 

katero spremlja njihov razvoj. Glede na predispozicije, ki jih imajo, pa prilagaja dejavnosti in 

zahtevnost. Kaj več o prilagajanju dejavnosti nismo izvedeli, bi pa bilo smiselno pogledati in 

primerjati prilagoditev in zahtevnost dejavnosti pri glasbenem pedagogu/ glasbeniku ter pri 

SRP. 

Zanimalo pa nas je tudi, kako zahtevno se jim zdi zahtevno poučevanja glasbene umetnosti v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v OŠ s PP NIS. 

Preglednica 11: Zahtevnost poučevanja glasbene umetnosti učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji v prvem VIZ obdobju 

Ocena zahtevnosti F % 

 1 1 2,6 

 2 27 71,1 

3 10 26,3 

Skupaj 38 100,0 

 

 

Graf 5: Histogram spremenljivke zahtevnost poučevanja GU z normalno krivuljo  
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Iz preglednice 11 in slike 5 vidimo, da je največ anketirancev (27 oziroma 71,1 %) na 

tristopenjski lestvici ocenilo, da se jim zdi poučevanje glasbene umetnosti srednje težavno. 

Ena oseba je ocenila, da ni zahtevno delo, 10 (26,3 %) pa jih je ocenilo, da je poučevanje 

glasbene umetnosti zelo zahtevno. Povprečna ocenjevana zahtevnost na tristopenjski lestvici 

je tako M = 2,24.  

Večina anketirancev ocenjuje, da je težavnost poučevanja glasbene umetnosti v OŠ s PP NIS 

srednja. Večina anketirancev je večinoma specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so 

tekom svojega študija dobili nekaj znanj iz poučevanja glasbe na prilagojen način. Vseeno pa 

menimo, da je teh ur premalo, kar je razvidno že iz predstavljenih rezultatov, da se anketiranci 

ne čutijo dovolj kompetentne. Premalo pa je tudi anketirancev, zaradi katerih bi bil vzorec 

reprezentativen. 

3.7.2 Področja posebnih potreb pri učencih z intelektualnimi primanjkljaji, ki 

predstavljajo največjo težavo pri poučevanju glasbenih dejavnosti 

Nadalje nas je zanimalo, katera področja značilnosti oz. katere posebne potrebe učencev z IP 

predstavljajo SRP ter glasbenim pedagogom največji izziv/težavo pri poučevanju glasbenih 

dejavnosti (pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju in doseganju glasbeno-razvojnih 

dosežkov) ter kako se soočajo s temi izzivi. 

Da bomo odgovorili na to vprašanje, smo anketirancem zastavili tri vprašanja, kjer smo jih 

prosili, da s številkami od 1-3 označijo posamezne postavke, kako zelo pogosto jih 

uporabljajo pri njihovem poučevanju glasbene umetnosti. S številko 1 so označili 

najpogostejšo s 3 pa najmanj pogosto obliko poučevanja pri posamezni glasbeni dejavnosti 

(izvajanju, ustvarjanju in poslušanju). 

3.7.2.1 Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja 

Zanimalo nas je, katero področje značilnosti IP učiteljem povzroča največ težav pri 

poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja. 

Preglednica 12: Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja 

  Št. točk % 

Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-

nižje, ritem…) 51 22,4 

Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil 47 20,6 

Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka, motorika obraznih mišic 

in jezika…) 47 20,6 

Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 

pesmi) 28 12,3 

Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe…) 27 11,8 
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Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 

petje/igranje) 18 7,9 

Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 

pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 7 3,1 

Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 3 1,3 

Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 0 0,0 

Skupaj 228 100,0 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da jim pri poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja učencev z 

IP največ težav in izzivov povzroča (ne)razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov, v 

visokem deležu pa sta še razumevanje daljših in kompleksnejših navodil ter jezikovne in 

govorne sposobnosti učencev. Najmanj (nič) težav, jim pri glasbeni dejavnosti izvajanja 

povzroča predvidevanje. 

3.7.2.2 Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja 

Zanimalo nas je, katero področje značilnosti IP učiteljem povzroča največ težav pri 

poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja. 

Preglednica 13: Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja 

  Št. točk % 

Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil 57 25,0 

Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-

nižje, ritem …) 40 17,5 

Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 

petje/igranje) 38 16,7 

Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe …) 25 11,0 

Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka, motorika obraznih mišic 

in jezika…) 23 10,1 

Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 17 7,5 

Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 12 5,3 

Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 

pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 9 3,9 

Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 

pesmi) 7 3,1 

Skupaj 228 100,0 

 

Iz preglednice 13 je razvidno, da jim pri poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja učencev 

z IP največ težav in izzivov povzroča (ne)razumevanje daljših in kompleksnejših navodil. 
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Sledi mu (ne)razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov in pa kritično estetsko 

vrednotenje. Najmanj težav jim pri poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja povzroča 

transfer in generalizacija znanja.  

3.7.2.3 Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja 

Zanimalo nas je, katero področje značilnosti IP učiteljem povzroča največ težav pri 

poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja. 

Preglednica 14: Področja težav pri poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja 

  Št. točk % 

Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe …) 48 22,5 

Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-

nižje, ritem …) 45 21,1 

Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 33 15,5 

Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 

pesmi) 27 12,7 

Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil 22 10,3 

Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 

petje/igranje) 14 6,6 

Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka, motorika obraznih mišic 

in jezika…) 13 6,1 

Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 

pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 8 3,8 

Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 3 1,4 

Skupaj 213 100,0 

 

Kakor je razvidno iz preglednice 14, so anketiranci navedli, da jim pri poučevanju učencev z 

IP glasbene dejavnosti poslušanja, največ težav in izzivov povzroča pomnjenje in priklic 

dejstev, nato razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov, veliko težav pa jim povzroča 

tudi motivacija za učenje, spoznavanje novih pojmov itd. Najmanj težav pa jim pri 

poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja povzroča predvidevanje. 

Na vprašanje, kaj učiteljem pri poučevanju posameznih glasbenih dejavnosti povzroča največ 

težav in izzivov, so anketiranci navedli odgovore: 

 pri poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja – največ težav jim povzroča 

(ne)razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov, v visokem deležu pa sta še 

razumevanje daljših in kompleksnejših navodil ter jezikovne in govorne sposobnosti 

učencev. Najmanj težav naj bi jim povzročalo predvidevanje. 
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Ta odgovor nas je presenetil, saj smo predvidevali, da bo na prvem mestu razumevanje daljših 

in kompleksnejših navodil, ki so potrebni za izvedbo določene skladbe. Poraja se nam 

vprašanje, kakšne oz. katere kompleksne in abstraktne pojme uporabljajo učitelji pri 

poučevanju izvajanja, da jim povzročajo največ težav. Presenetilo nas je tudi, da učenci pri uri 

izvajanja nimajo težav s predvidevanjem, kar pa je lahko posledica dobrega in večkratnega 

treninga ene in iste dejavnosti. 

 pri poučevanju glasbene dejavnosti ustvarjanja – največ težav imajo učenci pri 

(ne)razumevanju daljših in kompleksnejših navodil. Sledi mu (ne)razumevanje 

kompleksnih in abstraktnih pojmov in pa kritično estetsko vrednotenje. Najmanj težav 

naj bi jim povzročala transfer in generalizacija znanja. 

 

Tudi tu nas je odgovor presenetil, saj je za ustvarjanje v veliki meri potrebno kritično estetsko 

vrednotenje, da učenec ve, kateri instrument in način igranja privabita določene občutke oz. 

kateremu naravnemu zvoku je najbolj podoben. Za ustvarjanje se nam razumevanje 

kompleksnih in abstraktnih pojmov ne zdi tako pomembno, saj si pri ustvarjanju lahko 

privoščimo določeno mero svobode. Pri ustvarjanju si tudi ne smemo dovoliti postavljati 

preveč omejitev – navodil, saj potem to ni več pravo ustvarjanje. Da učencem najmanj težav 

pri ustvarjanju povzroča transfer in generalizacija znanja se nam zdi zelo verjeten in 

pričakovan odgovor, saj ustvarjanje nikoli ni enako in nekega ustvarjalnega dela ne moreš 

prenesti na druga področja. Pomembno pa je, da, v kolikor pri učencu opazimo in začutimo 

čut za ustvarjanje, ga pri ustvarjanju spodbujamo in mu nudimo priložnosti, da razvija svoja 

močna področja. 

 pri poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja –v največji meri težave predstavlja 

pomnjenje in priklic dejstev, nato razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov, 

veliko težav pa jim povzroča tudi motivacija za učenje, spoznavanje novih pojmov itd. 

Najmanj težav jim pri glasbeni dejavnosti poslušanja povzroča predvidevanje.  

Po poslušanju skladb morajo včasih učenci odgovarjati na določena vprašanja, pri katerih jim 

težavo povzroča priklic in pomnjenje dejstev ter ob razlagi tudi razumevanje kompleksnih in 

abstraktnih pojmov. Za poslušanje pa učenci potrebujejo tudi veliko motivacije in 

koncentracije, saj je v razredu mnogo motečih dejavnikov (tudi zaradi posebnih potreb), ki 

učence dekoncentrirajo. 

Odgovor obeh intervjuvancev: 

Specialna pedagoginja je poleg naštetega izpostavila problem, da so učni načrti vzporedni 

učnim načrtom redne OŠ, le da so vsebine okrajšane. V programe NIS se po njenih izkušnjah 

vključuje populacija z izjemno znižanimi sposobnostmi, tisti učenci, ki pa so bili običajno 

vključeni v NIS, vztrajajo v rednih OŠ z dodatno strokovno pomočjo. Pravi, da so vsebine za 

otroke v NIS absolutno prezahtevne oziroma preveč abstraktne. Trdi, da je glasba močno 

področje, s pomočjo katerega lahko pri otrocih s težavami razvijamo različna področja, zato bi 

moralo biti glasbene umetnosti v program skupaj s športom in likovno umetnostjo vključene 

več, s čimer se strinjamo. Glede na njena opažanja učenci ob dejavnostih razvijajo pozornost, 
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razvijajo fonološko zavedanje, telesno stranskost,… Največ težav opaža pri učencih ki 

obiskujejo 7. ali višji razred, ko so učni načrti natrpani s teoretičnimi vsebinami, in so za 

učence z IP preabstraktne ter se učni načrti po predmetih ne dopolnjujejo, temveč izključujejo. 

Prav tako pa izpostavlja še veliko heterogenost skupine učencev, za katero pravi, da jo je 

težko motivirati. Sama jih poskuša motivirati z upoštevanjem njihovih potreb interesov in jih 

preko njih popeljati do ciljnih tem. Na podlagi tega se lahko njeno poučevanje v paralelkah 

močno razlikuje. Intervjuvanka je izpostavila tudi glasbene dejavnosti in področja, pri katerih 

imajo skupine PP največ težav. In sicer: gibalno ovirani – izvajanje, učenci z motnjami 

avtističnega spektra – vse glasbene dejavnosti, otroci iz tujih kultur – težave z 

nerazumevanjem jezika, »nikakršno glasbeno predznanje, odklanjanje poslušanja slovenskih 

pesmi, nerazumevanje narečnih pesmi, v zibelko so jim bili položeni drugi ritmi.« Z 

omenjenim se strinjamo, saj se tudi v praksi opaža in opozarja na vsebinsko neenotnost učnih 

načrtov, vedno več je učencev z močno znižanimi sposobnostmi v programih z NIS, ki bi 

sodili v posebni program vzgoje in izobraževanja ali pa, da učitelji ne dajejo toliko veljave 

predmetom, kot je glasbena umetnost, čeprav ga imajo učenci radi in bi glasbo lahko 

vključevali skoraj na vseh področjih. 

Glasbeni pedagog pa pravi, da mu je pri poučevanju največkrat izziv ohranjanje motivacije in 

koncentracije za delo, kar se delno sklada z rezultati vprašanja pri poučevanju glasbene 

dejavnosti poslušanja. Pri osebah z gibalnimi motnjami oz. motnjami ravnotežja in motorike 

opaža primanjkljaj notranjega občutka za ritem in metrum, kar otežuje vrsto glasbenih 

aktivnosti, od petja do igranja instrumentov. Značilnosti otrok z IP so zanj predvsem veliko 

veselje in zanimanje za vsa področja glasbenega ustvarjanja, največje težave pa opaža 

predvsem v motoriki ter govornih težavah. Zaradi neobvladovanja telesnih okončin pravi, da 

je potrebno veliko potrpežljivosti in individualnega dela za dosego cilja (intonacija pri petju, 

držanje ritma, usklajenost,…). Zaveda pa se dejstva, da žal v nekaterih primerih IP vpliva na 

otroka oz. mladostnika v taki meri, da žal napredek ni mogoč.  

Motivacija in koncentracija predstavlja osnovno težavo pri osebah s PP, kljub zanimanju in 

veselju do glasbenega dela. Vendar pa lahko glasbeni inštrumenti otroke spodbujajo k 

sodelovanju in zagotavljajo množico izkušenj z vključevanjem več čutov. P. Ott (2011) 

opisuje, da lahko razvojno ustrezne glasbene instrumentalne aktivnosti spodbujajo razvoj na 

področju fine in grobe motorike, koordinacije oči-roka, interakcije, slušnih spretnosti, 

omogočajo pa tudi taktilno, slušno in vizualno stimulacijo in priložnosti za samoizražanje. 

Avtorica (prav tam, 2011) predstavlja tudi glasbeno instrumentalne igre za spodbujanje 

prepoznavanja številk in numeričnih konceptov, učenje abecede, prepoznavanja barv, za 

identifikacijo čustev in občutkov, obenem pa tudi glasbenih pravil in pojmov. Interes za 

glasbo in zvok je temeljno izhodišče, da se učenec z njima ukvarja, potrebno je najti 

individualni pristop k vsakemu učencu, da bi se z njimi ukvarjal (prav tam).  
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3.7.3 Področja posebnih potreb pri učencih z intelektualnimi primanjkljaji, ki 

predstavljajo največjo težavo pri poučevanju glasbenih pojmov in vsebin 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere posebne potrebe učencev z IP učiteljem glasbene 

umetnosti predstavljajo največjo težavo pri učenju glasbenih pojmov in vsebin.  

3.7.3.1 Področja težav in pristopi pri poučevanju glasbenih znanj 

Odgovore na raziskovalno vprašanje smo pridobili z vprašanjem, pri katerem so morali 

anketiranci s številkami od 1-7 ovrednotiti, katera področja jim pri poučevanju povzročajo 

največ težav. Pri tem 1 pomeni največ težav, 7 pa najmanj težav.  

Preglednica 15: Področja težav pri poučevanju glasbenih znanj 

  Št. točk % 

Opisovanje instrumentov, dogodkov, pesmi 188 18,3 

Motivacija za učenje novih pojmov, pesmi.. 175 17,0 

Predvidevanje posledic, dogodkov 170 16,5 

Pomnjenje in priklic dejstev 153 14,9 

Jezikovne in govorne sposobnosti 142 13,8 

Transfer in generalizacija znanja 111 10,8 

Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov 89 8,7 

Skupaj 1028 100,0 

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da učiteljem pri poučevanju glasbenih znanj najmanj težav 

povzroča učenčevo opisovanje instrumentov, dogodkov, pesmi (188 točk oz. 18,3 %). Največ 

težav (89 točk oz. 8,7%) pa jim povzročajo učenčevo razumevanje kompleksnih in abstraktnih 

pojmov.  

Anketiranci pa so s prostimi odgovori izrazili tudi mnenje, s katerimi pristopi učitelji glasbene 

umetnosti učencem z IP pojasnjujejo glasbene pojme, na primer zvok ali ton. Vse odgovore 

anketirancev smo razvrstili v 8 različnih skupin, saj so nekateri odgovori lahko pripadali več 

kot samo eni skupini.  

Preglednica 16: Pristopi pedagoga za pojasnitev glasbenih pojmov (npr. "zvok" in "ton") 

  Št. točk % 

Poslušanje (zvokov, igranje instrumenta) 17 44,7 

Ustvarjanje zvokov (praskanje, žvižganje,tapkanje, udarjanje kamenčkov, uporaba 

rekvizitov, ponavljanje) 14 36,8 

Igranje na glasbila (igranje pedagoga) 8 21,1 
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Skozi igro (npr. igra odmeva) 7 18,4 

Slikovni zapisi 7 18,4 

Ustvarjanje zvokov preko glasbil (izdelava lastnih glasbil ali igranje že na obstoječa 

glasbila, uglasbitev) 7 18,4 

Prepevanje (imitacija) 6 15,8 

Gibalna ponazoritev zvokov 2 5,3 

 

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da največ (17 oz. 44,7 %) anketirancev pojasnjuje 

glasbene pojme skozi primere poslušanja (zvokov in igranja instrumenta), 14 (36,8 %) pa jih 

pojasnjuje skozi primere ustvarjanja zvokov, ki jih ustvarjajo učenci. Le dva anketiranca (5,3 

%) pa zvoke pojasnjujeta skozi gibalno ponazoritev.  

Najmanj težav učiteljem pri poučevanju glasbenih znanj povzroča učenčevo opisovanje 

instrumentov, dogodkov, pesmi. Glede na odgovore anketirancev, to učenci z IP zmorejo. 

Učencu lahko učitelj pomaga s podvprašanji. Učenec pokaže deklarativno znanje, kjer ima 

pred seboj predmet, ali je poslušal pesem ali se je dogodek zgodil v zadnjem času in ga 

učenec opisuje. Največ težav SRP povzroča učenčevo razumevanje kompleksnih in 

abstraktnih pojmov, saj le-to učitelj težko preverja oz. za to potrebuje za vsakega učenca več 

časa (konceptualno znanje). Pri tem je potrebna postopna, sistematična in kar se da nazorna 

razlaga preko čim več čutil. upoštevanje učenčevega učnega stila učenja, ureditev razreda in 

pa učenčevo trenutno počutje. 

Največ anketirancev glasbene pojme pojasnjuje skozi primere poslušanja (zvokov in igranja 

instrumenta), torej preko praktičnih primerov, pri katerih se aktivira pomnjenje preko vseh 

zaznavnih poti – slušne, vizualne in kinestetične, kar pomaga pri boljši zapomnitvi. Nekaj 

anketirancev pa pojasnjuje glasbene pojme skozi primere nastajanja zvokov, ki jih ustvarjajo 

učenci. Najmanj anketirancev pa pojme pojasnjuje skozi gibalno ponazoritev, kar lahko 

pripišemo temu, da imajo učenci z IP slabše predstave in težje prenesejo znanje ali povezave 

na druga področja. 

Intervjuvana specialna pedagoginja je dejala, da skuša glasbene pojme obravnavati čim bolj 

konkretno in jih tako učencem čim bolj približati. Pri tem je podala je konkreten primer, da 

npr. za obrazložitev besede »kanon« izvajajo pesem Marko skače najprej pevsko, nato pa še 

instrumentalno na Orffove instrumente. Če sta v skupini vsaj dva pevsko ali instrumentalno 

nadarjena učenca z njo skupaj pojeta ali igrata kanon. Ogledajo in prisluhnejo tudi posnetkom. 

Kot drugi primer pa je navedla razlago besede DIRIGENT, ki jo razloži tako, da učenci igrajo 

igro zrcal, nato sestavijo razredni ritmični orkester in ob skladbi npr. Beethoven 6 Ekoseze 

nekdo »dirigira« in s tem vodi učence. Ta učenec je dirigent.  

Intervjuvani glasbeni pedagog pa je dejal, da se mu poučevanje glasbenih pojmov ne zdi 

ekstremno problematično. Rezultate lahko učenci dosežejo z veliko mero vztrajnosti in 

ponavljanja, kot pravi. Trdi, da je treba preveriti, ali učenci razumejo točen pomen glasbenega 

pojma (ne samo ime pojma) oz. ali ga znajo uporabljati v praksi. Predvsem pa se mu zdi 

pomembno, da vsakemu glasbenemu pojmu doda ustrezno asociacijo kot pomoč pri 
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pomnjenju. Dodal je, da ker imajo učenci težave z dolgotrajnim vzdrževanjem pozornosti, 

potrebujejo zato vmes sprostitev in počitek (včasih tudi večkrat med uro). Glede na njegove 

izkušnje, se mu ne zdi smiselno izvajati blok ure (dve uri skupaj). Če pa že, je po njegovem 

mnenju potrebno takrat še toliko bolj predvideti potek učne ure (delo, počitek, sprostitev …). 

Strinjamo se, da zaradi pomanjkljive pozornosti in koncentracije, predvsem z delovnim 

spominom, priklicem informacij in pomnjenjem ter dokončevanjem nalog in opravil (Oakes 

2009, v Lajmsner, 2015) učenci potrebujejo vmesni počitek ali sprostitev, kar lahko 

omogočimo na različne načine (več v smernicah). Velikokrat pa si ga učitelji zaradi 

preobsežnega učnega načrta (pri vseh predmetih) ne vzamejo. Za pomnjenje glasbenih 

pojmov ni smiselno izvajati blok ur, saj je pozornost učencev kratkotrajna.  
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3.7.4 Glasbene dejavnosti, ki imajo za učitelje večjo vlogo, smisel in pomen za 

razvoj učencev z intelektualnimi primanjkljaji 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katerim glasbenim dejavnostim 

(poslušanje, ustvarjanje, izvajanje in doseganje glasbeno-razvojnih dosežkov) pripisujejo 

glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi večjo vlogo, smisel in pomen za 

razvoj učencev z IP. 

3.7.4.1 Pomen ustvarjalnosti in poustvarjalne interpretacije pevskih in 

instrumentalnih vsebin 

Preglednica 17: Pomen ustvarjalnosti in poustvarjalne interpretacije pevskih in 

instrumentalnih vsebin 

 N M SD Var. K.A. K.S. 

Za celostni razvoj otrok z IP je zelo pomembno ustvarjanje tudi pri 

urah glasbene umetnosti. 
38 3,45 ,795 ,632 -1,350 1,191 

Za celostni razvoj otrok z IP je zelo pomembna poustvarjalna 

interpretacija pevskih in instrumentalnih vsebin. 
38 2,76 1,344 1,807 -1,655 2,899 

 

Rezultati, prikazani v preglednici 17 kažejo, da se v povprečju anketiranci bolj strinjajo s prvo 

trditvijo saj je aritmetična sredina na 4 stopenjski lestvici M = 3,45, medtem ko je pri drugi 

trditvi aritmetična sredina M = 2,76. Učitelji se bolj strinjajo s trditvijo, da je za celostni 

razvoj otrok z lažjimi IP bolj pomembno ustvarjanje tudi pri urah GU kot pa poustvarjalna 

interpretacija pevskih in instrumentalnih vsebin.  

3.7.4.2 Najpogostejši načini in metode spodbujanja učencev k ustvarjanju glasbe 

Anketiranci so podali tudi proste odgovore, s kakšnim načini in metodami spodbujajo učence 

z lažjimi IP k ustvarjanju glasbe. Zbrane odgovore  smo razvrstili v 7 skupin, saj so nekateri 

odgovori lahko pripadali več kot samo eni skupini. 

Preglednica 18: Najpogostejši načini in metode spodbujanja učencev k ustvarjanju glasbe 

  Št. točk % 

Preizkušanje instrumentov (izdelava instrumentov ali igranje na že obstoječe instrumente) 12 31,6 

Skozi igro 9 23,7 

Ponavljanje ritmičnih zaporedij 8 21,1 

Gibanje (ples in telovadba) 7 18,4 

Skozi pripovedovanje zgodb in pravljic (npr. lutkovne predstave) 7 18,4 

Igranje na glasbila (igranje pedagoga) 2 5,3 

Opazovanje drugih 2 5,3 
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Preglednica 18 prikazuje, da največ (12 oziroma 31,6 %) anketirancev spodbuja učence k 

ustvarjanju glasbe preko preizkušanja instrumentov, 9 (23,7 %) pa tudi preko igre. Le dva (5,3 

%) anketiranca pa jih spodbujata preko lastnega igranja na glasbila in preko opazovanja 

drugih, torej imitacije. 

3.7.4.3 Kompetentnost, motivacija, interes, pomen in največji delež glasbenih 

dejavnosti 

V nadaljevanju smo analizirali trditve, ki so jih anketiranci razvrstili po pomembnosti od 1-6  

(pri tem je pomeni vrednost 6 najpomembnejšo trditev in vrednost 1 najmanj pomembno). 

Vrednosti so predstavljale število točk, ki so predstavljene v spodnjem  grafu, kjer so zbrani 

vsi odgovori na vsa vprašanja tovrstnega tipa.  

 

Graf 6: Odgovori ocenjevalne lestvice o kompetentnosti, motivaciji, interesu, pomenu in 

največjemu deležu glasbenih dejavnosti  
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Preglednica 19: Ocenjevalna lestvica o kompetentnosti, motivaciji, interesu, pomenu in 

največjemu deležu glasbenih dejavnosti 

  

Katerim 

glasbenim 

dejavnostim 

pripisujete večjo 

vlogo in pomen za 

celostni razvoj 

učencev z IP? 

Na katerem 

področju 

poučevanja 

glasbenih 

dejavnosti se 

počutite najbolj 

kompetentne? 

Za katero 

glasbeno 

dejavnost so 

učenci z IP 

najmanj 

motivirani? 

Katere glasbene 

dejavnosti 

največkrat 

vključujete v učno 

uro GU? 

Za katero 

posamezno 

glasbeno 

dejavnost učenci z 

IP kažejo največ 

interesa za 

sodelovanje? 

  f % f % f % f % f % 

Pevske in instrument-

talne izmišljarije 110 13,8 119 14,9 153 19,2 76 12,1 102 12,8 

Igranje na otroška 

glasbila 127 15,9 137 17,2 80 10,0 128 20,3 172 21,6 

Poslušanje 131 16,4 135 16,9 151 18,9 120 19,0 121 15,2 

Poustvarjal-ne 

interpretacije pevskih 

in instrumentalnih 

vsebin 135 16,9 106 13,3 149 18,7 66 10,5 88 11,0 

Likovno, besedno in 

gibalno izr. gl. doživetij 

in zaznav 145 18, 124 15,5 147 18,4 80 12,7 135 16,9 

Petje 150 18,8 177 22,2 118 14,8 160 25,4 180 22,6 

 

Podatki iz slike 6 in preglednice 19 kažejo, da učenci z IP kažejo najmanj interesa za 

poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin (11,0 %), največ interesa pa 

kažejo za petje (22,56 %), le nekaj manj tudi za igranje na otroška glasbila (21,6 %). 

Anketiranci v učno uro GU največkrat vključujejo petje (25,4 %), nekaj manj tudi igranja na 

otroška glasbila (20,3 %), najmanj pa se poslužujejo poustvarjalne interpretacije pevskih in 

instrumentalnih vsebin (10,48 %). Največ (22,2 %) se jih počuti najbolj kompetentne na 

področju petja, nekaj manj tudi na področju igranja na otroška glasbila (17,2 %), najmanj 

(13,28%) pa se jih čuti kompetentne za poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih 

vsebin. Učenci so najmanj motivirani za pevske in instrumentalne izmišljarije (19,2 %), sledi 

jim poslušanje (18,9 %), najbolj motivirani pa so za igranje na otroška glasbila (10 %).  

Anketiranci večjo vlogo in pomen za celostni razvoj učencev z IP pripisujejo petju (18,8 %) 

ter tudi likovnem, besednem in gibalnem izražanju glasbenih doživetij in zaznav (18 %), 

najmanj pa pevskih in instrumentalnim izmišljarijam (13,8 %). Anketiranci dajejo tudi večji 

pomen poslušanju (16,4 %) in poustvarjalnim interpretacijam pevskih in instrumentalnih 

vsebin (16,9 %) kot pa igranju na otroška glasbila (15,9 %), ki učence sicer najbolj motivirajo 

(10 %) oziroma zanje kažejo največ interesa (21,6 %), takoj za petjem (22, 6 %). 

Kot je prikazano v preglednici 17, učitelji trdijo, da je za celostni razvoj otrok z lažjimi IP bolj 

pomembno ustvarjanje pri urah GU (M = 3,45) kot pa poustvarjalna interpretacija pevskih in 

instrumentalnih vsebin (M = 2, 76). Ustvarjanje spodbuja učenca k večji in celostni aktivnosti, 

učenec mora uporabiti vse stopnje znanja, saj je ustvarjanje po avtorjih Anderson in 
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Krathwohl (2001, v Termania, 2018) najvišja stopnja kognitivnih učnih ciljev. Poustvarjanje 

bi lahko razložili kot novo ustvarjanje nečesa, kar je bilo že ustvarjeno. Ustvarjanje pa je 

izdelava nečesa novega, popolnoma od začetka. V SSKJ sta ta dva pojma opredeljena takole: 

»Ustvariti - 1. s svojo dejavnostjo narediti, da kaj nastane // narediti, povzročiti, da kaj nastane 

sploh, 2. s svojo dejavnostjo na umetniškem področju narediti, da kaj nastane (SSKJ, 2018). 

Poustvárjati - ponovno umetniško obdelovati// umetniško obdelovati sploh // umetniško 

podajati, reproducirati: poustvarjati glasbena dela (SSKJ, 2018)« Smiselno bi bilo tudi 

vprašati anketirance, kolikšen in kakšen pomen ima glasbena umetnost kot šolski predmet na 

celostni razvoj otrok z IP. 

Anketiranci v učno uro GU največkrat vključujejo petje (25,4 %), nekaj manj tudi igranje na 

otroška glasbila (20,31 %), najmanj pa se poslužujejo poustvarjalne interpretacije pevskih in 

instrumentalnih vsebin (10,48 %). Ti rezultati se skladajo tudi z odgovori na vprašanje, na 

katerem področju poučevanja glasbenih dejavnosti se učitelji počutijo najbolj kompetentne. 

Največ se jih torej počuti najbolj kompetentne na področju petja (22,18 %), nekaj manj tudi 

na področju igranja na otroška glasbila (17,2 %), najmanj pa se jih čuti kompetentne za 

poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin (13,28 %). Enako so odgovorili 

tudi pri vprašanju glede organizacije pouka. Njihov odgovor smo predvideli, saj poje res 

lahko vsak in za to ne potrebuje nekega dodatnega znanja. Je pa dobro, da ima posameznik 

nekaj posluha. Pri igranju na instrument mora posameznik imeti nekaj glasbenega znanja, da 

na instrument lahko igra in če že ima malo manj talenta, mora imeti veliko vztrajnosti za 

vadenje. Glede na glasbeno izobrazbo ter odgovore anketirancev na to vprašanje lahko 

sklepamo, da učitelji v večji meri nimajo dovolj glasbene izobrazbe in se zato raje poslužujejo 

petja, za katerega je ne potrebujejo. Sklepamo lahko, da učitelji, ki imajo glasbeno izobrazbo, 

pri urah glasbene umetnosti uporabljajo v večji meri instrumente kot tisti anketiranci, ki 

nimajo glasbene izobrazbe, saj se za izvajanje počutijo bolj kompetentne.  

Po mnenju anketirancev so učenci prav tako najbolj motivirani za igranje na otroška glasbila 

(10,0 %), najmanj pa za pevske in instrumentalne izmišljarije (19,2 %). Najmanj interesa 

učenci z IP kažejo za poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin (11,0 %), 

največ interesa pa kažejo za petje (22,6 %), le nekaj manj tudi za igranje na otroška glasbila 

(21,6 %). Nekoliko presenetljivo je, da učenci ne kažejo največ interesa za igranje na otroška 

glasbila, saj so za njih po mnenju učiteljev najbolj motivirani. Učitelji lahko (napačno) 

sklepajo, da so učenci najbolj motivirani za igranje na otroška glasbila zaradi njihovega 

aktivnega sodelovanja pri uri, kjer je učenčeva »akcija« bolj razvidna kot pri petju. Učence z 

IP lahko pri igranju na instrumente privlači tudi njihova oblika, barva, raznolik zvok,… 

Raznoliki instrumenti učencem pomagajo in hkrati dovolijo izraziti njihova raznolika trenutna 

čustva in počutja, kar je pri petju težje oziroma se učenci lahko počutijo bolj ranljive. Da bi 

objektivno preverili interes in motivacijo učencev z IP do določenih glasbenih dejavnosti, bi 

bilo potrebno hospitirati pri urah GUM in o tem vprašati učence same. Razlogi, da učenci 

kažejo najmanj interesa za poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin 

(11,0 %) ter pevske in instrumentalne izmišljarije (12,8 %), so lahko ti, da učitelji učencev ne 

znajo voditi do točke, kjer bi učenci lahko pokazali svojo ustvarjalnost, se ne počutijo dovolj 

kompetentne za razvijanje tega področja pri učencih, kar pa so pokazali tudi naši rezultati 
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(13,3 %). Učitelji potemtakem področje poustvarjalne interpretacije pevskih in 

instrumentalnih vsebin posledično tudi najmanjkrat vključujejo v učno uro GUM (10,5 %). 

Učenci so vajeni nenehnega vodenja in kažejo naučeno nemoč, kakor navaja Žagar (2012, v 

Okorn, 2015), obenem pa jim primanjkuje pozitivnih izkušenj. Lahko pa je razlog tudi v 

nesprejemanju njihovega (po)ustvarjanja s strani vrstnikov, čemur učenci z IP namenjajo 

veliko pozornosti in veljave, ali pa celo s strani učitelja in drugih pomembnih odraslih, ki za 

različnost in primanjkljaje morda nimajo toliko posluha. Z neustreznimi postopki in 

neustreznim odnosom lahko zadušimo otrokovo ustvarjalnost in zaviramo samostojno 

razmišljanje, radovednost in čudenje (Kovač, 2000 v Farkaš, 2016). Na drugi strani psiholog 

J. P. Guilford (1986, v prav tam, 2016) in Levi-Strauss (1985, v prav tam, 2016) opozarjata na 

zmotno miselnost, da je ustvarjalnost moč doseči le brez omejevanja, prepovedi, zapovedi. 

Trdita, da ustvarjalnosti ni brez določenega znanja, dejstev, osnov, na čemer lahko 

uresničujemo kreativne sposobnosti in širimo meje, izboljšujemo ali zanikamo staro. Levi-

Strauss navaja, da do neke mere potrebujemo svobodo, hkrati pa na drugi strani tudi pravila in 

disciplino. 

Učitelji večjo vlogo in pomen za celostni razvoj učencev z IP pripisujejo petju (18,8 %) ter 

tudi likovnem, besednem in gibalnem izražanju glasbenih doživetij in zaznav (18,0 %), 

najmanj pa pevskih in instrumentalnim izmišljarijam (13,8 %), kar se povezuje z odgovori v 

tabeli 17. Za celostni razvoj učencev je potrebna celostna paleta zaznav, kar jih likovno, 

besedno in gibalno izražanje vsekakor vsebuje. Petje je lahko dokaj pasivna aktivnost, sploh 

če prepeva celoten razred. Učitelj nima nikoli pregleda nad tem, kdo zares poje, individualno 

izpostavljanje pa lahko učenca spravi v stisko. Za razvoj učencev je kot že omenjeno, 

potrebno aktivno sodelovanje učencev, kjer obenem reflektirajo svoje zaznava in občutke. Pri 

izmišljarijah je dopustno kakršnokoli ustvarjanje, sicer v nekih okvirjih, pa vendar se zgodi, 

da kdaj učenci z IP ne znajo sami presoditi, na kakšen način in s kakšno interpretacijo bi igrali 

na kak inštrument.  Zanimivo pa je, da dajejo učitelji vseeno večji pomen za razvoj učencev 

poslušanju in poustvarjalnim interpretacijam pevskih in instrumentalnih vsebin kot pa igranju 

na otroška glasbila, ki učence sicer najbolj motivirajo. Domnevamo, da je razlog v tem, da se 

morajo učenci naučiti aktivnega in zbranega poslušanja tudi za življenje. Ker imajo težave s 

pozornostjo in koncentracijo, je dobro, da ta področja razvijamo in krepimo, hkrati pa lahko s 

poslušanjem umirimo telo in misli, kadar smo razburjeni.  

Intervjuvanca pa ob tem vprašanju dodatno pojasnjujeta: 

Specialna pedagoginja bi težko izpostavila pomen ene glasbene dejavnosti, gre bolj za 

prepletanje. Trdi, da je poslušanje osnova za umirjanje, razvijanje pozornosti, sprejemanje 

impulzov iz okolja, poslušanje drug drugega, poslušanje navodil. Izvajanje je razvijanje 

pravilnega dihanja, artikulacije, dikcije, pravilne drže Orffovih glasbil, obojeročnega igranja 

(razvijanje novih povezav med hemisferama), razvijanje čuta za estetiko, medsebojnega 

usklajevanje, prilagajanja. Poustvarjanje glasbenih vsebin, nastopi na različnih prireditvah 

imajo pomen za razvijanje vztrajnosti, pridobivanje na samopodobi.  

Glasbeni pedagog pa misli, da je v največji meri pomen za nadaljnji razvoj v ljubezni do 

glasbe, poslušanju različnih zvrsti glasbe in v čim večji meri izvajanje (petje, igranje 

instrumentov). 
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Predstavljena sta dva različna pogleda dveh različnih profilov učiteljev. Specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja je naštela zelo veliko pozitivnih vplivov vseh glasbenih 

dejavnosti na različna področja pri učencu in vsa so zelo pomembna za učenje in nadaljnji 

(celostni) razvoj učenca. Glasbeni pedagog pa na kratko daje poudarek veselju do različne 

glasbe nasploh in aktivnemu udejstvovanju, ne opredeljuje pa zakaj bi bilo to pomembno za 

razvoj učenca.  

3.7.5 Dodatno glasbeno in specialno-pedagoško izobraževanje učiteljev za 

poučevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji 

Nadalje nas je zanimalo, na kakšen način in koliko se anketiranci dodatno izobražujejo tako 

na glasbenem kot na specialno-pedagoškem področju za poučevanje učencev z IP.  

3.7.5.1 Dodatno izobraževanje anketirancev na glasbenem in specialno-

pedagoškem področju 

Preglednica 20: Dodatno izobraževanje anketirancev na glasbenem in specialno-pedagoškem 

področju 

 N M SD Var. K.A. K.S. 

Aktivno prepevam ali igram inštrument/te tudi izven delovnega 

časa. 
38 2,87 1,234 1,523 -1,194 1,151 

Povezujem se s sodelavci in kolegi z drugih programov in šol z 

namenom pridobitve dodatnih informacij in idej za glasbeno 

poučevanje učencev z IP. 

38 1,61 1,366 1,867 -,770 -,115 

Pri svojem poučevanju glasbene umetnosti sem samozavesten/a 

in se počutim kompetentnega/o. 
38 2,76 ,998 ,996 -1,557 4,393 

V času študija sem pridobil/a dovolj potrebnih znanj za 

poučevanje glasbene umetnosti otrok z IP. 
38 2,21 ,905 ,819 ,250 -,684 

Redno prebiram strokovno literaturo za poučevanje glasbene 

umetnosti. 
38 2,58 ,722 ,521 -,063 -,103 

Želim si pridobiti več tako glasbenih ko specialno-pedagoških 

kompetenc za poučevanje glasbene umetnosti učencev z IP. 
38 2,84 ,789 ,623 -,402 ,028 

Obiskujem seminarje za glasbeno poučevanje. 38 2,53 ,830 ,688 ,511 -,497 

Obiskujem seminarje za poučevanje učencev z IP. 38 2,50 ,688 ,473 -,526 -,080 

Redno prebiram strokovno literaturo za poučevanje učencev z 

IP. 
38 2,84 ,437 ,191 -,860 1,409 

 

Iz preglednice 20 vidimo, da največ anketirancev najpogosteje aktivno prepeva in igra 

instrumente tudi izven delovnega časa (M = 2,87 na 4 stopenjski lestvici), sledita redno 
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prebiranje strokovne literature (M = 2,84) in želja po tem, da pridobijo čim več znanja. 

Najredkeje pa se povezujejo s sodelavci (M = 1,61). 

Ker trditve Pri svojem poučevanju glasbene umetnosti sem samozavesten/a in se počutim 

kompetentnega/o.; V času študija sem pridobil/a dovolj potrebnih znanj za poučevanje 

glasbene umetnosti otrok z MDR; Želim si pridobiti več tako glasbenih kot specialno-

pedagoških kompetenc za poučevanje glasbene umetnosti učencev z MDR.  

merijo subjektivna prepričanja in želje, smo jih iz nadaljnje analize izločili, saj vse druge 

merijo dejansko izobraževanje. Iz teh treh trditev smo oblikovali novo spremenljivko 

“izobraževanje”.  

 

Graf 7: Histogram – pogostost izobraževanja s področja glasbe in poučevanja oseb z IP 

Spremenljivka izobraževanje nam pove, kako pogosto se anketiranci na 4 stopenjski lestvici 

udeležujejo izobraževanj. Povprečna vrednost odgovorov je M = 2,48. Večina anketirancev je 

trditve ovrednotila od 2-3, kar pomeni, da se dokaj pogosto udeležujejo izobraževanj s 

področja glasbe in poučevanja oseb z IP.  

Učitelji se pogosto udeležujejo izobraževanj s področja PP. Težava je, da izobraževanj, s 

področja glasbe in poučevanja oseb z IP v Sloveniji sploh ni veliko. Učitelji, ki poučujejo 

učence z IP, morajo glede na PP učencev sami ugotavljati in iskati poti, kako jim približati 

glasbene dejavnosti, kako jih kaj poučevati, naučiti in kako ohranjati njihovo motivacijo in 

veselje do predmeta. 

Intervjuvano specialno pedagoginjo zelo zanima področje umetnostne terapije, iz katere ima 

opravljenih nekaj izobraževalnih modulov. Zdi se ji, da bi se morala glasba v OŠ PP NIS 

razvijati v to smer. Udeležuje se tudi različnih seminarjev: vsakoletne zborovske šole, 

različnih seminarjev za Orffova glasbila, išče glasbene vsebine na področjih predšolske 

vzgoje, poslužuje se izobraževanj prek Evropskih projektov (Gimnazija Celje Center). 

Intervjuvani glasbeni pedagog je prepričan, da mu primanjkuje specialno-pedagoškega znanja, 

zato se na teh področjih počuti manj kompetentnega od sodelavcev, ki ta znanja imajo. 
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Izobražuje se vsakodnevno preko  situacij, ki se dogajajo v njihovi šoli. Spremlja delo drugih 

učiteljev, se z njimi posvetuje in spremlja njihove pedagoške pristope. Poleg tega se udeležuje 

seminarjev in drugih aktivnosti, ki so namenjene izobraževanju pedagogov. 

Odgovora intervjuvancev se skladata z našimi raziskovalnimi predvidevanji in sicer da 

specialni in rehabilitacijski pedagogi v času formalnega izobraževanja pridobijo omejeno 

količino znanja s področja glasbene pedagogike. Na drugi strani pa glasbeni pedagogi 

pridobijo premalo znanja s področja poznavanja in poučevanja glasbe otrok s posebnimi 

potrebami v okviru njihovega formalnega izobraževanja. Prav zato je tukaj ključnega pomena 

dodatno strokovno izobraževanje, timsko povezovanje in aktivno raziskovanje tega 

kompleksnega področja, saj je vsak učenec individuum in za vsakega moramo najti različno 

pot. 

Največ anketirancev najpogosteje aktivno prepeva in igra instrumente tudi izven delovnega 

časa, sledita redno prebiranje strokovne literature in želja po tem, da pridobijo čim več znanja. 

Najredkeje pa se povezujejo s sodelavci. Menimo, da bi se moral vsak učitelj glasbene 

umetnosti glasbeno bolj udejstvovati, se izobraževati, posvetovati z drugimi strokovnimi 

delavci, sploh pri poučevanju učencev z IP. Glede strokovnega znanja, je potrebna aktivna 

udeležba in aktivno preizkušanje naučenih stvari v praksi, ne le prebiranje literature in želja 

po novem znanju. Timsko sodelovanje se nam zdi zelo pomembno, saj se iz izkušenj drugih, 

tako pozitivnih in negativnih, lahko veliko naučimo. Za vokalno tehniko je dobro, da učitelji 

aktivno prepevajo tudi izven delovnega časa, če je to udejstvovanje strokovno vodeno ali 

podprto. V nasprotnem primeru posameznik lahko osvoji napačno pevsko tehniko ali pa svoj 

glas preobremeni, kar težave le še poslabša. Na vprašanje, kako skrbijo za svojo vokalno 

tehniko, lahko najdemo odgovor tudi pri prejšnjih vprašanjih, kjer so označili, da se 

udeležujejo seminarjev. 

Najpogosteje se anketiranci čutijo bolj kompetentne za petje kot za igranje na različne 

instrumente. Tudi sami smo predvidevali, da se bodo anketiranci čutili bolj kompetentne za 

petje kot igranje. Za igranje na inštrument potrebuješ najprej inštrument, glas za petje in 

ustvarjanje drugih zvokov, pa nam je naravno dan. Glas je »edini instrument, ki se iz sekunde 

v sekundo spreminja. Edini instrument, ki lahko ustvarja samoglasnike in soglasnike ter 

nešteto različnih barv glasu. /…/ Naš glas je kot prstni odtis – unikaten, poseben, samo naš«, 

kot pravi Nahtigal (SIGIC, 2018). Petje se ne uporablja le zaradi enostavnosti, ekonomičnosti 

in boljšega poznavanja »svojega lastnega inštrumenta«, temveč tudi zaradi neštetih možnosti 

ustvarjanja glasov, harmonij, interpretacij, barv, kar pa inštrumenti ne zmorejo. Za igranje 

inštrumenta je potrebno tudi več določenega (pred)znanja glasbene teorije, motoričnih 

sposobnosti in spretnosti. Navsezadnje pa velja, da učenje glasbe (inštrumenta ali petja) »pri 

otrocih dokazano izboljša učne sposobnosti v šoli, koordinacijske in motorične sposobnosti, 

oblikuje socialne veščine, izpili disciplino in potrpežljivost, dviguje samozavest in nenazadnje 

preko spoznavanja inštrumentov seznani otroke z domačo in tujimi kulturami. Glasba torej 

posredno pomeni učenje vrednot (Motiviran.si, 2017).  
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3.7.6 Skrb za glas in vokalno tehniko učiteljev 

Ker so učitelji pogosto glasovno (pre)obremenjeni in imajo izmed vseh pacientov ravno 

učitelji največ glasovnih težav po statistiki predstojnice foniatrične klinike v Ljubljani, dr. 

Irene Hočevar (osebna komunikacija, november 2016), smo želeli preveriti kako skrbijo za 

svoj glas in vokalno tehniko, da zdržijo glasovne in glasbene zahteve.  

3.7.6.1 Skrb za glas in vokalno tehniko med anketiranci 

Preglednica 21: Skrb za glas in vokalno tehniko med anketiranci 

 N M SD Var. K.A. K.S. 

Po poučevanju glasbene umetnosti potrebujem glasovni počitek (tišino) 

in pastile za grlo. 

38 2,24 ,820 ,672 -,164 -,901 

Pred glasovnimi obremenitvami redno ogrevam glasilke z različnimi 

upevalnimi vajami. 

38 2,21 1,094 1,198 ,341 -1,200 

V času šolanja sem pridobil/a dovolj potrebnih znanj o vokalni tehniki 

in negi lastnega glasu. 

38 1,95 ,985 ,970 ,468 -1,142 

Bolj kompetenten/a se počutim pri petju kot pri igranju na različne 

inštrumente. 

38 2,58 1,004 1,007 -,228 -,955 

Med odmori in po zaključenem delu pijem veliko vode. 38 2,55 ,950 ,903 ,041 -,857 

Zaradi  glasovne preobremenitve pogosto po zaključenem delu 

ostanem brez glasu ali pa je moj glas hripav. 

38 1,76 ,852 ,726 ,765 -,392 

Intonacijo pesmi, ki se jih z učenci učimo, prilagajam svojim 

zmožnostim, ne glasovnim zmožnostim učencev. 

38 1,82 ,896 ,803 ,383 -1,681 

 

Kot kažejo podatki v preglednici 21, se najpogosteje anketiranci čutijo bolj kompetentne za 

petje kot za igranje na različne instrumente (M = 2,58), prav tako pa med odmori in po 

končanem delu za svoj glas skrbijo tako, da pogosto pijejo veliko vode (M = 2,55). Dokaj 

visoke vrednosti se pojavljajo še pri trditvi, da po poučevanju glasbene umetnosti potrebujejo 

glasovni počitek (tišino) in pastile za grlo (M = 2,24), kar lahko razumemo kot to, da za svojo 

vokalno tehniko ne poskrbijo dovolj. Najredkeje pa so anketiranci označili, da bi zaradi  

glasovne preobremenitve pogosto po zaključenem delu ostali brez glasu oz. hripavi (M = 

1,76).  

Učitelji so tudi že nasploh glasovno najbolj obremenjeni, pri foniatrinji dr. Hočevarjevi je po 

pogovorih z njo (osebna komunikacija, november 2016) največ pacientov prav učiteljev. 

Najredkeje pa so anketiranci označili, da bi zaradi glasovne preobremenitve pogosto po 

zaključenem delu ostali brez glasu, kar je dober znak. Redno vlaženje glasilk je izrednega 

pomena. S tem odstranjujemo tujke, prah in sluz, ki se je zaradi preobremenitve pričela 

nabirati na glasilkah. Zaradi sluzi lahko sčasoma nastanejo vozlički, še prej pa hripavost. 

Kadar se nenadoma zgodi, da ostanemo brez glasu, je to lahko zaradi krvavitve glasilk. Takrat 

potrebujemo nekaj tedensko tišino, saj če se krvavitev zabrazgotini, lahko celo življenje skozi 
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naše glasilke uhaja preveč zraka, glasilke se nikoli več popolnoma ne stikajo. Rezultat je 

»spihan« in hripav glas.  

Intervjuvanca sta na vprašanje, kako skrbita za lasten glas odgovorila, da sodelujeta v pevskih 

zborih (specialna pedagoginja), glasbeni pedagog pa v smehu trdi, da ima železne glasilke. 
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4 SKLEP 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji glasbe ter specialni in rehabilitacijski pedagogi 

poučujejo učence iz prvega izobraževalnega obdobja OŠ PP NIS glasbene dejavnosti ter 

katere strategije in prilagoditve uporabljajo pri tem. Cilj je bil tudi ugotoviti, v kolikšni meri 

se glasbeni pedagogi in specialni in rehabilitacijski pedagogi čutijo kompetentne za 

poučevanje glasbe otrok z intelektualnimi primanjkljaji ter kako skrbijo za svoj glas in 

vokalno tehniko.  

Zastavili smo si šest obširnih vprašanj s področja poučevanja glasbenih dejavnosti učencev z 

IP v OŠ PP NIS. Vzorec anketirancev je bil manjši od predvidenega, vendar smo obenem 

ugotovili, da je v OŠ PP NIS težje dobiti reprezentativen vzorec učiteljev, ki poučujejo 

glasbeno umetnost, saj pogosto ti poučujejo kombinirane razrede ali pa na vprašalnik niso 

hoteli oziroma niso znali odgovoriti zaradi neprimerne izobrazbe. Ob pošiljanju vprašalnika 

smo namreč ugotovili, da v več OŠ PP NIS glasbeno umetnost poučujejo tudi socialni 

pedagogi, ravnatelji/ce z različno izobrazbo, inkluzivni pedagogi itn. To se nam zdi 

zaskrbljujoče, ne le zaradi rezultatov naše raziskave, ki so pokazali, da se že SRP pedagogi ne 

čutijo dovolj kompetentni za poučevanje glasbene umetnosti, temveč zaradi učencev samih in 

njihovega znanja. Glasba je področje, ki je dostopno, priljubljeno in všečno vsem. Ob 

pravilnem, celostnem in kvalitetnem pristopu lahko preko vsakega področja, ki ga ima učenec 

rad, kot učitelji dosežemo več in lahko učenca bolj motiviramo, spodbujamo pri pridobivanju 

znanja, prav tako pa lahko najdemo povezave z ostalimi predmeti, pri katerih ima učenec 

morda več težav ali pa jih ne mara.   

Zanimivo dejstvo se nam zdi, da v OŠ PP NIS poučuje tako malo glasbenih pedagogov. 

Pravzaprav učitelja s takšno izobrazbo sploh nismo našli. To kaže na slabo poznavanje 

posebnih potreb s strani glasbenih pedagogov, ki se zato težje odločajo za zaposlovanje v teh 

programih, ter na drugi strani manj posluha za zaposlovanje le-teh s strani ravnateljev. Dobro 

bi bilo preveriti tudi stališča ravnateljev glede zaposlovanja SRP in glasbenih pedagogov na 

mesto učitelja glasbene umetnosti. 

Med 38 anketiranci so bili le trije moški, od tega dva učitelja glasbe in en SRP. Že med 

študijem SRP oziroma na več pedagoških smereh na Pedagoški fakulteti v Ljubljani lahko 

opažamo pomanjkanje moškega kadra. Dobro bi bilo, da bi tudi na tem področju ozaveščali 

mlade za delo s tovrstno populacijo, saj moški lahko prispeva k drugačni dinamiki razreda.  

Največ anketirancev se udeležuje delavnic na temo poučevanja glasbe / petja, prav tako pa je 

je isti delež anketirancev izjavilo, da nima glasbene izobrazbe, ampak znanje pridobiva na 

druge načine. Dejstvo je, da je izobraževanj za učitelje glasbene umetnosti za poučevanje 

učencev s PP izredno malo. Študij glasbene terapije, kateri zanima tudi našo intervjuvano 

specialno pedagoginjo, pa je dolgotrajen, zahteven in zanj potrebuješ določeno predhodno 

izobrazbo. Večina anketirancev ima le do 5 let izkušenj poučevanja GUM, kar ni veliko in kar 

lahko prispeva k manjši kompetentnosti učiteljev za poučevanje GUM učencev z IP. Oba 

intervjuvanca ter tudi rezultati naše raziskave kažejo, da se učitelji ne čutijo dovolj 

kompetentne za glasbeno poučevanje učencev z IP v OŠ PP NIS. Tu bi bilo potrebno 
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zagotoviti dodatna izobraževanja, literaturo, seminarje, webinarje, predvsem pa se že v času 

študija povezovati z drugimi smermi in fakultetami. Glasbeni pedagogi pa bi potrebovali več 

osebnih izkušenj in stikov z učenci s posebnimi potrebami. Večina anketirancev je tudi 

ocenila, da je težavnost poučevanja glasbene umetnosti v OŠ s PP NIS srednja (3,11). Naredili 

smo smernice za poučevanje glasbene umetnosti učencev z IP in s priporočili nege glasu za 

učitelje, s katero želimo prispevati k poznavanju področja, problematike in skrbi zase in za 

svoj glas. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo raziskovali na kakšen način, s kakšnimi pristopi 

glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi načrtujejo, organizirajo, 

prilagajajo, izvajajo in evalvirajo svoje delo poučevanja posameznih glasbenih dejavnosti 

(izvajanja, ustvarjanja in poslušanja) učencev, vključenih v PP NIS, v prvem obdobju VIZ in 

kakšne strategije uporabljajo pri tem. 

Anketiranci najpogosteje in tudi v večini načrtujejo potek glasbenih dejavnosti od preprostih 

glasbenih aktivnostih k težjim, od konkretnih do abstraktnih predstavnih pojmov. Učitelji 

dokaj pogosto načrtujejo dejavnosti, povezane s poučevanjem glasbene umetnosti. Natančno 

načrtovan imajo v veliki meri tudi potek učne ure in poučevanja glasbenih dejavnosti. 

Odgovore naše raziskave lahko delno primerjamo z ameriško raziskavo A. D. Clemens 

(2011). A.D. Clemens (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da ameriški učitelji načrtujejo 

pouk najprej z identifikacijo učenčevih močnih področji in sposobnosti. Učitelji nato 

oblikujejo primerne cilje in dejavnosti, s katerimi bodo dosegli te cilje. Pomagajo si s 

specialno-pedagoškimi viri, prilagojenimi ali novo (ročno) narejenimi materiali. Uporabljajo 

več strategij, na primer vizualne pripomočke in dejavnosti, gibalne aktivnosti, ponavljanje in 

raznolikost aktivnosti. V tej raziskavi ni navedenih pogostosti, vendar pa lahko potegnemo 

skupno točko v primerni zahtevnosti dejavnosti glede na učenčeve sposobnosti in močna 

področja. Najmanjkrat pa imajo naši anketiranci učno vzgojne cilje glasbenih dejavnosti 

individualno načrtovane in oblikovane za vsakega učenca posebej. Na tem mestu bi bilo 

dobro preveriti različnost ciljev po taksonomskih področjih v OŠ PP NIS pri glasbeni 

umetnosti pri učiteljih različnih profilov.  Skupina strokovnjakov (Sicherl-Kafol, Denac, 

Denac, Zalar, 2015) je namreč ugotovila, da učitelji razrednega pouka največ glasbenih ciljev 

načrtujejo na psihomotoričnem področju razvoja, nato na kognitivnem, najmanj zastopani pa 

so cilji na afektivnem področju. Ciljem na kognitivnem in afektivnem področju pripisujejo 

tudi večji pomen, čeprav se premalo zavedajo pomembnosti čustveno-socialnih dejavnikov 

učenja. 

Učitelji GUM v OŠ PP NIS nimajo individualno načrtovanih vzgojnih ciljev, saj dejavnosti 

potekajo večinoma v skupinski obliki, vendar pa kar pogosto individualizirajo in preverjajo 

usvojene cilje učencev in načrtujejo nadgradnjo določenih ciljev za vsakega učenca posebej. 

Glasbena umetnost je predmet, ki se razlikuje od akademskih predmetov, kjer učenci delajo 

sami, saj je glasba področje skupinskega dela in sodelovanja med učenci. Učencem s 

posebnimi potrebami, ki imajo težave na socialnem področju, tako kot učenci z 

intelekutalnimi primanjkljaji, lahko glasbena umetnost razširi in izboljša njihove socialne 

spretnosti (Merck in Johnson, 2017). Nekateri avtorji (Villa in Thousand, 2005 v Merck in 
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Johnson, 2017) izpostavljajo, da je skupinsko delo najbolj učinkovito ter da se upošteva 

načelo inkluzije. S tem, ko učitelj postavi določene (visoke) zahteve do učencev, se vsi 

učenci, tako s posebnimi potrebami kot brez, trudijo premagati izziv in preseči pričakovanja. 

Obenem skupinsko delo omogoča učencem, da si pomagajo med seboj in se učijo drug od 

drugega ter s tem dajejo spretnosti učenja določeno pomembnost. Socialne spretnosti, naučene 

preko interakcij in sodelovanja z različnimi ljudmi, pripravljajo učence s posebnimi potrebami 

ali brez za kasnejše delo z ljudmi v zaposlitvenem okolju.  

Glasbene dejavnosti učitelji organizirajo tako, da najpogosteje učenci z IP pri učni uri 

pripevajo in pojejo ter pogosto igrajo na instrumente oziroma spremljajo petje z instrumenti. 

Najpogostejša metoda dela je pripevanje oz. petje, sledi ji igranje na instrumente/ spremljanje 

petja z instrumenti. Učitelji glasbene pojme največkrat obravnavajo s pomočjo 

videoposnetkov ali zvoka, najredkeje pa pri učni uri uporabljajo prilagojena glasbila.  

Učitelji najpogosteje prilagajajo dejavnosti tako, da za vsakega učenca vsebujejo vsaj eno 

aktivnost, za katero izraža interes, ter da poslušajo pesmi, ki ustrezajo glasbeno-razvojnim 

zmožnostim otrok, saj mora biti snov (pesmi, pojmi itd.) primerna razvojnim zmožnostim 

učencev. 

 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katera področja značilnosti oz. 

katere posebne potrebe učencev z intelektualnimi primanjkljaji  so za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge ter glasbene pedagoge največji izziv/težava pri poučevanju 

glasbenih dejavnosti (pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju in doseganju glasbeno-razvojnih 

dosežkov) ter kako se soočajo s temi izzivi. 

Učiteljem pri poučevanju glasbene dejavnosti izvajanja presenetljivo največ težav povzroča 

(ne)razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov pri učencih, razumevanje daljših in 

kompleksnejših navodil ter jezikovne in govorne sposobnosti učencev. Zanimivo bi bilo 

preveriti, katere kompleksne in abstraktne pojme uporabljajo učitelji pri poučevanju glasbene 

dejavnosti izvajanja. Presenetilo nas je, da učiteljem pri poučevanju glasbene dejavnosti 

ustvarjanja največ težav povzroča (ne)razumevanje daljših in kompleksnejših navodil, sledi 

mu (ne)razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov in pa kritično estetsko vrednotenje. 

Za ustvarjanje glasbe je v veliki meri potrebno kritično estetsko vrednotenje, svoboda 

izražanja v določenih začrtanih okvirih (predznanje) ter smisel za ustvarjanje, želja po 

ustvarjanju. Po glasbeni dejavnosti poslušanja morajo včasih učenci odgovarjati na določena 

vprašanja, pri katerih jim težavo povzroča priklic in pomnjenje dejstev ter ob razlagi tudi 

razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov, zato nas ne preseneča, da te težave 

učiteljem pri poučevanju glasbene dejavnosti poslušanja glede na rezultate povzročajo največ 

težav. Za poslušanje učenci potrebujejo tudi veliko motivacije in koncentracije, saj je v 

razredu  mnogo motečih dejavnikov (tudi zaradi posebnih potreb), ki učence dekoncentrirajo. 

Kakor trdi tudi intervjuvana specialna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja 

GUM učencev z IP v OŠ PP NIS, so učni načrti GUM vzporedni učnim načrtom redne OŠ, le 

da so vsebine okrajšane. Učni načrti so natrpani s teoretičnimi vsebinami, ki so za učence z IP 
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preveč abstraktne ter se po predmetih časovno in sistematično ne dopolnjujejo, temveč 

izključujejo. Prav tako je v šolah večji problem heterogenost razredov. V programe NIS se 

vključuje populacija z izjemno znižanimi sposobnostmi, tisti učenci, ki pa so se običajno 

vključevali v programe NIS, vztrajajo v rednih OŠ z dodatno strokovno pomočjo. Glasba je 

področje, s pomočjo katerega lahko pri otrocih s težavami razvijamo različna (močna) 

področja in bi je moralo biti v program skupaj s športom in LUM vključene več. P. Ott (2011) 

opisuje, da lahko razvojno ustrezne glasbene instrumentalne aktivnosti spodbujajo razvoj na 

področju fine in grobe motorike, koordinacije oči-roka, interakcije, slušnih spretnosti, 

omogočajo pa tudi taktilno, slušno in vizualno stimulacijo in priložnosti za samoizražanje. 

Interes za glasbo in zvok je temeljno izhodišče za vsakršno delo in udejstvovanje, potreben je 

le individualni pristop. Motivacija in koncentracija predstavlja osnovno težavo pri osebah s 

PP, kljub zanimanju in veselju učencev do glasbenega dela, s čimer se strinja tudi intervjuvani 

glasbeni pedagog. 

Učitelj lahko prilagaja pouk z izbiro določene primerne glasbe, spreminja in prilagaja delčke 

skladbe, ki jo ima učenec ali njegove naloge, z namenom uspešnosti vseh učencev. Tako 

lahko vsak učenec prispeva k celoti dela oziroma dejavnosti in ni nihče izpostavljen ali 

zapostavljen. Zborovodje lahko za učence, ki ne slišijo svoje melodije, ne znajo brati not ali si 

zapomniti svojega dela, posnamejo različne posamezne pevske dele in to posredujejo učencu, 

ki jih lahko vadi izven razreda (Merck in Johnson, 2017). 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katera področja značilnosti oz. katere 

posebne potrebe učencev z intelektualnimi primanjkljaji so za specialne in rehabilitacijske 

pedagoge ter glasbene pedagoge največji izziv/težava pri učenju glasbenih pojmov ter kako se 

soočajo s temi izzivi. 

Največ težav učiteljem pri poučevanju glasbenih pojmov in znanj povzroča učenčevo 

razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov. Pri tem je zato potrebna postopna, 

sistematična in kar se da nazorna razlaga preko čim več čutil, upoštevanje učenčevega učnega 

stila učenja, ureditev razreda in pa učenčeva motivacija. Največ anketirancev glasbene pojme 

pojasnjuje skozi primere poslušanja (zvokov in igranja instrumenta), torej preko praktičnih 

primerov, pri katerih se aktivira pomnjenje preko vseh zaznavnih poti – slušne, vizualne in 

kinestetične, kar pomaga pri boljši zapomnitvi. Zaradi pomanjkljive pozornosti in 

koncentracije, predvsem z delovnim spominom, priklicem informacij in pomnjenjem ter 

dokončevanjem nalog in opravil (Oakes 2009, v Lajmsner, 2015) učenci pri uri potrebujejo 

vmesni počitek ali sprostitev. 

 

 

Četrto raziskovalno vprašanje je preverjalo, katerim glasbenim dejavnostim (poslušanje, 

ustvarjanje, izvajanje in doseganje glasbeno-razvojnih dosežkov) pripisujejo glasbeni 

pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi večjo vlogo, smisel oziroma pomen za 

razvoj učencev z intelektualnimi primanjkljaji. 
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To vprašanje smo postavili z namenom, da bi kljub teoretičnim učno-ciljnim, procesno-

razvojnim in celostnim vidikom poučevanja GUM preverili, ali se le-ti dejansko uresničujejo 

v praksi, ali učitelji vseeno raje poučujejo eno vrsto glasbenih dejavnosti, jim dajejo večjo 

vrednost, poudarek, pomen… Ker bi z odprtim vprašanjem dobili socialno zaželjene 

odgovore, smo vprašanje postavili v ocenjevalno lestvico. Le ena učiteljica je poleg svojih 

odgovorov pripisala, da učitelj določeni glasbeni dejavnosti ne sme dajati večjega pomena kot 

drugi. Odgovori ocenjevalne lestvice nas niso presenetili, saj smo opazili enake rezultate že v 

praksi. Anketiranci v učno uro GU največkrat vključujejo petje in tudi igranje na otroška 

glasbila, najmanj pa se poslužujejo poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih 

vsebin. Obenem oziroma lahko tudi posledično, se največ učiteljev počuti najbolj 

kompetentnih na področju petja, nekaj manj tudi na področju igranja na otroška glasbila, 

najmanj pa se jih čuti kompetentne za poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih 

vsebin. Enako so odgovorili tudi pri vprašanju glede organizacije pouka. Glede na glasbeno 

izobrazbo ter odgovore anketirancev na to vprašanje lahko sklepamo, da učitelji v večji meri 

nimajo dovolj glasbene izobrazbe in se zato raje poslužujejo petja, za katerega je ne 

potrebujejo. Sklepamo lahko, da učitelji z glasbeno izobrazbo pri urah GUM v večji meri 

uporabljajo instrumente kot pa tisti učitelji brez glasbene izobrazbe, saj se za izvajanje 

počutijo bolj kompetentne.  

Po mnenju anketirancev so učenci najbolj motivirani za igranje na otroška glasbila najmanj pa 

za pevske in instrumentalne izmišljarije. Največ interesa učenci z IP kažejo za petje, najmanj 

pa za poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin. Morebitno napačno 

sklepanje učiteljev, da so učenci najbolj motivirani za igranje na otroška glasbila, ne pa za 

petje, za kar naj bi kazali največ interesa, je lahko takšno zaradi aktivnega sodelovanja 

učencev pri uri GUM, kjer je učenčeva »akcija«, izražanje čustev in počutja bolj razvidna kot 

pri petju. Glasba ima za učence s posebnimi potrebami dva namena. Na eni strani glasba 

izboljšuje socialno, vedenjsko in akademsko angažiranost učenca, na drugi strani pa spodbuja 

rast na glasbenem področju preko interakcije s poslušanjem, ustvarjanjem zvokov in 

odzivanja na zvok (Clemens, 2011).  Raznoliki instrumenti učencem pomagajo in hkrati 

dovolijo izraziti njihova raznolika trenutna čustva in počutja, kar je pri petju težje oziroma se 

učenci lahko počutijo bolj ranljive. Interes in motivacijo učencev z IP do določenih glasbenih 

dejavnosti bi objektivno in zanesljivo najbolje preverili s hospitacijami pri urah GUM in 

odgovori učencev samih. Glede na to, da učenci kažejo najmanj interesa za poustvarjalne 

interpretacije pevskih in instrumentalnih vsebin, lahko sklepamo, da učitelji učencev ne znajo 

voditi do točke, kjer bi učenci lahko pokazali svojo ustvarjalnost, obenem pa so rezultati 

pokazali, da se učitelji ne počutijo dovolj kompetentne za razvijanje tega področja pri 

učencih. Učitelji potemtakem področje poustvarjalne interpretacije pevskih in instrumentalnih 

vsebin posledično tudi najmanjkrat vključujejo v učno uro GUM. Učenci potrebujejo 

pozitivne izkušnje z vseh področij glasbenih dejavnosti z upoštevanjem vseh vidikov 

poučevanja GUM. Ugotovili smo velik primanjkljaj kompetentnosti učiteljev GUM za 

poučevanje glasbene dejavnosti ustvarjanja, zato bi bilo smiselno v prihodnje razmisliti o 

dodatnem vodenju, podpori, izobraževanju učiteljev na tem področju.  
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Učitelji večjo vlogo in pomen za celostni razvoj učencev z IP pripisujejo petju ter tudi 

likovnem, besednem in gibalnem izražanju glasbenih doživetij in zaznav, najmanj pa pevskih 

in instrumentalnim izmišljarijam. Za celostni razvoj učencev je potrebna celostna paleta 

zaznav, kar jih likovno, besedno in gibalno izražanje vsekakor vsebuje, bolj kot petje. 

Zanimivo je, da dajejo učitelji med drugim večji pomen za razvoj učencev z IP poslušanju in 

poustvarjalnim interpretacijam pevskih in instrumentalnih vsebin kot pa igranju na otroška 

glasbila, ki pa učence sicer najbolj motivirajo. Zaradi težav učencev z IP s pozornostjo in 

koncentracijo, je dobro razvijati in krepiti ta področja za življenje v prihodnosti, hkrati pa 

lahko s poslušanjem ob vznemirjenosti umirimo telo in misli. Učitelji tudi trdijo, da je za 

celostni razvoj otrok z lažjimi IP bolj pomembno ustvarjanje pri urah GU v primerjavi s 

poustvarjalno interpretacijo pevskih in instrumentalnih vsebin, saj je pri ustvarjanju »vidna« 

večja kognitivna aktivnost.  

Sklepamo, da imajo učitelji premalo znanj s področja poučevanja instrumentalnega izvajanja 

glasbe. Veliko lahko naredijo že s poznavanjem primernosti instrumentov za določeno 

skupino posebnih potreb. Za učence s kognitivnimi težavami, kot so učenci z IP in pa za 

učence z motoričnimi ovirami, so trobila bolj primerna kot pa leseni instrumenti ali 

instrumenti s strunami, saj trobila zahtevajo relativno malo motorične dejavnosti. Tolkala so 

primerna za vse skupine učencev s posebnimi potrebami, saj lahko v množici instrumentov iz 

skupine tolkal, gotovo najdejo vsaj enega, primernega in všečnega zase (Merck in Johnson, 

2017).  

Specialna pedagoginja izpostavlja pozitivne vidike posameznih glasbenih dejavnosti in sicer 

da je poslušanje osnova za umirjanje, razvijanje pozornosti, sprejemanje impulzov iz okolja, 

poslušanje drug drugega, poslušanje navodil. Izvajanje je razvijanje pravilnega dihanja, 

artikulacije, dikcije, pravilne drže Orffovih glasbil, obojeročnega igranja (razvijanje novih 

povezav med hemisferama), razvijanje čuta za estetiko, medsebojnega usklajevanje, 

prilagajanja. Poustvarjanje glasbenih vsebin, nastopi na različnih prireditvah imajo pomen za 

razvijanje vztrajnosti, pridobivanje na samopodobi. Glasbeni pedagog pa misli, da je v 

največji meri smisel za nadaljnji razvoj v ljubezni do glasbe, poslušanju različnih zvrsti glasbe 

in v čim večji meri izvajanje (petje, igranje instrumentov). Predstavljena sta dva različna 

pogleda dveh različnih profilov učiteljev z drugačnimi pristopi k poučevanju GUM učencev z 

IP.  

  

Iskali smo tudi odgovore na peto raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način 

se glasbeni pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi dodatno izobražujejo za 

poučevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji na glasbenem področju. 

Učitelji se pogosto udeležujejo izobraževanj s področja PP, ki so na voljo. Težavo predstavlja 

dejstvo, da izobraževanj s področja glasbe in poučevanja oseb z IP v Sloveniji ni veliko. Tudi 

odgovora intervjuvancev se skladata z našimi raziskovalnimi predvidevanji in sicer da 

specialni in rehabilitacijski pedagogi v času formalnega izobraževanja pridobijo omejeno 

količino znanja s področja glasbene pedagogike. Na drugi strani pa glasbeni pedagogi 

pridobijo premalo znanja s področja poznavanja in poučevanja glasbe otrok s posebnimi 
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potrebami v okviru njihovega formalnega izobraževanja. Prav zato je tukaj ključnega pomena 

dodatno strokovno izobraževanje, timsko povezovanje in aktivno raziskovanje tega 

kompleksnega področja, saj je vsak učenec individuum in za vsakega moramo najti različno 

pot. Tudi v raziskavi A.D Clemens (2011) so ugotovili, da učitelji glasbene umetnosti nimajo 

dovolj administrativne podpore, osebnega predznanja in strokovnih kompetenc s tega 

področja, pri sami uri glasbene umetnosti pa so omejeni tudi s časom in drugimi pogoji, viri. 

Najpogosteje se anketiranci, kot smo domnevali, čutijo bolj kompetentne za petje kot za 

igranje na različne instrumente. Največ anketirancev se najpogosteje dodatno izobražuje z 

aktivnim prepevanjem in igranjem instrumentov tudi izven delovnega časa ter rednim 

prebiranjem strokovne literature. Najredkeje se povezujejo s sodelavci. Menimo, da bi se 

moral vsak učitelj glasbene umetnosti glasbeno bolj udejstvovati, se izobraževati, posvetovati 

z drugimi strokovnimi delavci, sploh pri poučevanju učencev z IP. Timsko sodelovanje je 

bistveno, saj se iz bogatih izkušenj drugih lahko veliko naučimo. Za strokovni napredek je 

potrebna tudi aktivna udeležba in aktivno preizkušanje naučenih stvari v praksi, ne le 

prebiranje literature in želja po novem znanju. Za vokalno tehniko je dobro, da učitelji aktivno 

prepevajo tudi izven delovnega časa, če je to udejstvovanje strokovno vodeno ali podprto. 

   

 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju pa smo želeli tudi raziskati, na kakšne načine glasbeni 

pedagogi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi skrbijo za svoj glas in vokalno tehniko. 

Anketiranci se najpogosteje čutijo bolj kompetentne za petje kot za igranje na različne 

instrumente. Med odmori in po končanem delu za svoj glas skrbijo tako, da pogosto pijejo 

veliko vode. Dober znak je, da najmanjkrat ostanejo brez glasu po urah GUM. Dokaj pogosto 

pa po poučevanju glasbene umetnosti potrebujejo glasovni počitek (tišino) in pastile za grlo, 

kar lahko sklepamo, da za svojo vokalno tehniko ne poskrbijo dovolj. Kot izpostavljata 

Hammel in Hourigan (2011), mora učitelj za kakovostno poučevanje glasbene umetnosti 

učencev s posebnimi potrebami, imeti najprej veselje do glasbe in poučevanja tega predmeta, 

določena (pred)znanja s tega področja, obenem pa mora spoznati mnogo oblik posebnih 

potreb in aktivno spoznavati in preučevati primerne strategije za posamezne učence. 

Nemogoče je namreč, da bi preko enkratne ali kratkotrajne osebne izkušnje, ki jo največkrat 

dobijo slovenski glasbeni pedagogi v okviru predmeta specialna pedagogika, pridobili dovolj 

kompetenc za poučevanje glasbene umetnosti v OŠ PP NIS. Prav tako imajo učitelji SRP z 

različnim glasbenim predznanjem premalo kompetenc za kakovostno poučevanje glasbene 

umetnosti v OŠ PP NIS. 

 

Z magistrskim delom smo z vprašalniki želeli pridobiti podatke o načrtovanju, organiziranju, 

prilagajanju in evalviranju učnih ur glasbene umetnosti, o kompetencah učiteljev in 

upoštevanju posebnih potreb učencev z IP od čim več učiteljev GUM v OŠ PP NIS. Nekaj 

možnih razširitev in izboljšav: 
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 Nadgradili bi lahko RV1 in RV5 in preverjali, ali obstajajo med učitelji z več 

delovnimi izkušnjami statistično pomembne razlike od tistih učiteljev z manj 

izkušnjami oziroma ali učitelji z dolgoletnimi izkušnjami pogosteje hodijo na 

izobraževanja in skrbneje načrtujejo učne ure kot učitelji, ki poučujejo manj let.  

 Da bi dobili bolj objektivne in zanesljive podatke, bi bilo potrebno z učitelji, ki 

poučujejo že dalj časa (v prvem VIZ obdobju) narediti intervjuje ali dalj časa 

hospitirati pri urah GUM.  

 Kot smo že omenili, bi lahko med učitelji GUM v OŠ PP NIS preverili načrtovanje in 

zastopanost glasbenih ciljev na učnih in taksonomskih področjih. 

 Preverili bi lahko tudi pozitivne učinke petja in instrumentalne igre na učence z IP v 

primerjavi z učenci brez IP.  

 Izdelali bi lahko smernice in delovne liste za poučevanje glasbenih pojmov in znanj za 

učence z IP. 

Ugotovili smo, da je v slovenskih OŠ PP NIS velik problem zaposlovanje primernih profilov 

učiteljev GUM, obenem pa ni niti pravega nabora le-teh. Potrebno bi bilo več izobraževanj s 

tovrstnega področja in nasploh delo učitelja GUM na izboljšanju lastne kompetentnosti, na 

timskem povezovanju, na glasbenem udejstvovanju in skrbi za lasten glas.  

Z izdelanimi smernicami želimo vsem učiteljem, ki morda premalo poznajo IP, predstaviti 

ključne značilnosti učencev z IP, jim dati nasvete za glasbeno poučevanje IP, čeprav je vsak 

učenec individuum s svojimi težavami in posebnostmi. Izdelan okvir lahko prenesejo na 

poučevanje slehernega učenca z IP, obenem pa bi dodali nekaj vaj in nasvetov za nego glasu. 

Glas učitelja je neprecenljiv, brez njega ne more opravljati učiteljskega poklica, zato je 

smiselno redno negovati lasten glas. Smernice naj služijo tudi kot napotki za lažje načrtovanje 

in izvajanje prilagojenega vzgojno-izobraževalnega dela na podlagi teoretičnih izhodišč in 

empiričnih rezultatov. Omogočijo lahko boljše razumevanje potreb učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji pri sprejemanju, učenju in izvajanju glasbe, organizaciji pouka, individualizaciji 

in omogočanju prilagoditev ter pripomorejo, da bodo omenjeni učenci lažje sledili vzgojno-

izobraževalnim ciljem in bili pri tem uspešni. Obenem si prizadevamo, da bi bilo kakovostno 

glasbeno poučevanje omenjenih skupin in njihovi dosežki ena izmed vrst pomoči in pot k 

napredku ali spodbujanju njihovih sposobnosti in spretnosti ter prepoznavnosti v družbi.  

Z rezultati naše raziskave želimo tudi vplivati na učitelje GUM, da bi glasbene dejavnosti 

obravnavali enakovredno, ter da bi se na področjih, kjer se ne počutijo dovolj kompetentne, 

našli strokovno podporo. Želimo si, da bi se zaradi raznolikosti pristopov in izkušenj v 

programe OŠ PP NIS zaposlovalo več glasbenih pedagogov ter da bi se SRP učitelji, ki 

poučujejo GUM bolj glasbeno izobraževali. Naša raziskava je pokazala potrebe po primerni 

usposobljenosti in kompetentnosti učiteljev GUM za poučevanje v OŠ PP NIS. Vsi učitelji 

GUM bi se morali posluževati več timskega povezovanja ter se zavedati pomena glasbe za 

razvoj, napredek in pozitiven odnos do učenja učencev z IP.   
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GLASBENE DEJAVNOSTI V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Urška Lužar. V okviru svojega magistrskega dela se želim bolj seznaniti s pristopi in izzivi 

učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost učence z intelektualnimi primanjkljaji (motnjami v 

duševnem razvoju) v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s prilagojenim 

programom in nižjim izobrazbenim standardom. V ta namen Vas prosim, da odgovorite na spodnja 

vprašanja. Anketa je anonimna. Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. Za vsa 

vprašanja in dodatna pojasnila sem Vam na voljo na elektronskem naslovu urska.m.luzar@gmail.com.  

Lepo Vas pozdravljam,            

Urška Lužar 

__________________________________________________________________________________ 

Datum: ______________________                                       Spol:     M     /     Ž 

 

Program šole, na kateri ste zaposleni: ___________________________________________________ 

 

Izobrazba:  ___________________________________________ 

 

Glasbena izobrazba: (Možnih več odgovorov - obkrožite) 

a) Končana nižja glasbena šola 

b) Končana srednja glasbena šola 

c) Končana višja šola oz. fakulteta za glasbo/glasbeno pedagogiko/instrument 

d) Posamezni izobraževalni seminarji o delu 

e) Delavnice na temo glasbe/petja/poučevanja glasbe 

f) Ljubiteljsko ukvarjanje z glasbo 

g) Nimam glasbene izobrazbe 

 

Koliko let že poučujete glasbeno umetnost v osnovni šoli s prilagojenim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom (obkrožite)?

a) 1-3 leta  

b) 4-6 let  

c) 7-18 let 

d) 19-30 let 

e) 30-40 let

 

Koliko časa poučujete glasbeno umetnost v prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja v  PP NIS 

(obkrožite)? 

a) Manj kot 1 leto b) 1 do 3 leta 

mailto:urska.m.luzar@gmail.com
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c) 3 do 5 let 

d) 5 let do 10 let 

e) 10 let in več
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Ocenite (z 1 do 3, pri čemer 1 pomeni najmanj in 3 pomeni najbolj) zahtevnost dela poučevanja 

glasbene umetnosti otrok z intelektualnimi primanjkljaji v prvem VIZ obdobju.        1          2          3 

 

Pri spodnjih vprašanjih označite s križcem pod tisto številko lestvice od 1 do 4, ki najbolj ustreza 
vašemu odgovoru.  (1 - nikoli;  2 – redko;   3 - pogosto;  4 – vedno)  

  1 - 
nikoli 

2 - 
redko 

3 - 
pogosto 

4 - 
vedno 

1 Potek učne ure in poučevanja glasbenih dejavnosti imam 
natančno načrtovan in mu sledim.  

    

2 Glasbene dejavnosti načrtujem tako, da potekajo od preprostih 
glasbenih aktivnostih k težjim, od konkretnih do  abstraktnih 
predstavnih pojmov. 

    

3 Učno vzgojne cilje glasbenih dejavnosti imam individualno 
načrtovane in oblikovane za vsakega učenca posebej. 

    

4 Učenci z IP pri učni uri GU (glasbene umetnosti) 
pojejo/pripevajo.  

    

5 Učenci IP imajo pri učni uri GU možnost ustvarjati lastno glasbo.     

6 Učenci z IP pri učni uri GU igrajo na instrumente/spremljajo petje 
z instrumenti. 

    

7 Učenci z IP pri učni uri GU poslušajo glasbo.     

8 Glasbene dejavnosti povezujem s telesno-gibalnimi aktivnostmi.     

9 Glasbene pojme obravnavam s pomočjo slik.     

10 Glasbene pojme obravnavam s pomočjo videoposnetkov ali 
zvoka. 

    

11 Glasbene pojme obravnavam s pomočjo dodatne razlage.      

12 Poučevanje glasbenih dejavnosti vsebuje likovne aktivnosti.     

13 Poučevanje glasbenih dejavnosti vsebuje aktivnosti za razvoj 
dihalnih vaj in vaj za oblikovanje glasu in jasne izreke. 

    

14 Učna ura vsebuje za vsakega učenca vsaj eno aktivnosti pri 
glasbenih dejavnostih, pri kateri izraža interes. 

    

15 Pesmi, ki jih pojemo, izvajamo ali poslušamo, ustrezajo glasbeno-
razvojnim zmožnostim otrok in njihovim PP. 

    

16 Po učni uri GU preverjam usvojene cilje učencev in načrtujem 
njihovo nadgradnjo za vsakega učenca posebej. 

    

17 Glasbene dejavnosti izvajanja glasbe potekajo v skupinski obliki 
dela. 

    

18 Glasbene dejavnosti ustvarjanja glasbe potekajo v individualni 
obliki dela. 

    

19 Pri obravnavi glasbenega opismenjevanja uporabljam slikovni 
zapis – na primer barve ali sličice z okvirnim potekom melodije in 
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ritma. 

20 Pri uporabi inštrumentov učence z IP opozarjam tudi na 
izvajalsko tehniko (primeren izbor glede na pesem, primerna 
dinamika in glasnost izvajanja ter pravilno držo in uporabo 
glasbil). 

    

21 Pri učni uri uporabljamo tudi prilagojena glasbila.     

22 Za celostni razvoj otrok z IP je zelo pomembno ustvarjanje tudi 
pri urah glasbene umetnosti. 

    

23 Za celostni razvoj otrok z IP je zelo pomembna poustvarjalna 
interpretacija pevskih in instrumentalnih vsebin. 

    

24 Aktivno prepevam ali igram inštrument/te tudi izven delovnega 
časa.  

    

25 Povezujem se s sodelavci in kolegi z drugih programov in šol z 
namenom pridobitve dodatnih informacij in idej za glasbeno 
poučevanje učencev z IP. 

    

26 Pri svojem poučevanju glasbene umetnosti sem samozavesten/a 
in se počutim kompetentnega/o. 

    

27 V času študija sem pridobil/a dovolj potrebnih znanj za 
poučevanje glasbene umetnosti otrok z IP. 

    

28 Redno prebiram strokovno literaturo za poučevanje glasbene 
umetnosti. 

    

29 Želim si pridobiti več tako glasbenih ko specialno-pedagoških 
kompetenc za poučevanje glasbene umetnosti učencev z IP. 

    

30 Obiskujem seminarje za glasbeno poučevanje.     

31 Obiskujem seminarje za poučevanje učencev z IP.     

32 Redno prebiram strokovno literaturo za poučevanje učencev z 
IP. 

    

33 Po poučevanju glasbene umetnosti potrebujem glasovni počitek 
(tišino) in pastile za grlo. 

    

34 Pred glasovnimi obremenitvami redno ogrevam glasilke z 
različnimi upevalnimi vajami. 

    

35 V času šolanja sem pridobil/a dovolj potrebnih znanj o vokalni 
tehniki in negi lastnega glasu. 

    

36 Bolj kompetenten/a se počutim pri petju kot pri igranju na 
različne inštrumente. 

    

37 Med odmori in po zaključenem delu pijem veliko vode.     

38 Zaradi  glasovne preobremenitve pogosto po zaključenem delu 
ostanem brez glasu ali pa je moj glas hripav. 

    

39 Intonacijo pesmi, ki se jih z učenci učimo, prilagajam svojim 
zmožnostim, ne glasovnim zmožnostim učencev. 

    

 



Magistrsko delo, Lužar Urška   Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

3 

 

 

 

 

Katera področja težav vam pri poučevanju otrok z IP povzročajo največ izzivov/težav pri 
poučevanju glasbenih dejavnosti (z 1 do 3 označite le 3 najpogostejše za posamezno glasbeno 
področje – izvajanja, ustvarjanja in poslušanja in jih razvrstite po pogostosti tako, da je 1. 
najpogostejše in 3 najmanj pogosto med vašimi tremi izbirami): 

 

 izvajanja? 

_____ Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-nižje, 
ritem…) 

_____ Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 
pesmi) 

_____ Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 
pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 

_____ Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil  

_____ Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe…) 

_____ Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka,  motorika obraznih mišic in 
jezika…) 

_____ Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 

_____ Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 

_____ Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 
petje/igranje) 

 

 

 Ustvarjanja 

_____ Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-nižje, 
ritem…) 

_____ Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 
pesmi) 

_____ Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 
pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 

_____ Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil  

_____ Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe…) 

_____ Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka,  motorika obraznih mišic in 
jezika…) 

_____ Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 

_____ Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 

_____ Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 
petje/igranje) 
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 Poslušanja 

_____ Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov (razumevanje pojmov – npr. ton, višje-nižje, 
ritem…) 

_____ Transfer in generalizacija znanja (npr. hoja po ritmu pri športu, učenje abecede s pomočjo 
pesmi) 

_____ Reševanje večstopenjskih glasbenih problemov (npr. učenje pesmi najprej na metodi 
pripevanja, nato imitacije, kasneje samostojno) 

_____ Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil  

_____ Pomnjenje in priklic dejstev (pomnjenje in priklic pojmov, naučene izvedbe skladbe…) 

_____ Jezikovne in govorne sposobnosti (izgovorjava, ritmična izreka,  motorika obraznih mišic in 
jezika…) 

_____ Motivacija za učenje, spoznavanje novih instrumentov, pesmi 

_____ Predvidevanje (kaj se bo zgodilo, če udarim na boben močno in če udarim nežno) 

_____ Kritično estetsko vrednotenje (npr. ali je pri petju/izvajanju uspavanke primerno glasno 
petje/igranje) 

 

 

Katera področja težav (razvrstite po lestvici 1-7, kjer 1 pomeni največ težav, 7 pa najmanj težav) vam 
pri poučevanju otrok z IP povzročajo največ izzivov/težav pri poučevanju glasbenih znanj - pojmov 
(na primer: nota, instrument, pojem, igram, spremljava, glasbilo, glasba, glas, zvok, ton (višji – 
nižji), melodija, tišina – pavza, instrument,…) 

 

_____ Razumevanje kompleksnih in abstraktnih pojmov 

_____ Transfer in generalizacija znanja 

_____ Pomnjenje in priklic dejstev  

_____ Jezikovne in govorne sposobnosti 

_____ Motivacija za učenje novih pojmov, pesmi..  

_____ Predvidevanje posledic, dogodkov 

_____ Opisovanje innstrumentov, dogodkov, pesmi. 

 

 

S kakšnim pristopom učitelji glasbene umetnosti učencem z IP pojasnite glasbene pojme, na primer 
»zvok« ali »ton« (navedite konkreten postopek poučevanja)? 
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Kako učence spodbujate k ustvarjanju glasbe?  

 

 

 

 

Razvrstite številke od 1 do 6 po lestvici navzdol ob vprašanjih za posamezne dejavnosti, napisane z 
velikimi tiskanimi črkami v poševni smeri. Za lažje izpolnjevanje je podan tudi prvi primer.  (6 
pomeni najbolj/največ, 1 pomeni najmanj). 

Pri vsakem izmed vprašanj v razpredelnici določite vrstni red glasbenih dejavnosti po pomembnosti 
od 1 (najmanj) do 6 (največ oz. najbolj). 

 

Vprašanje/ 
SPREMENLJIVKE 

ODGOVORI po 
velikosti 1 – 6 (6 
najbolj/največ, 1 
najmanj) 

Petje 
Igranje na 

otroška 
glasbila 

Poslušanje 
Pevske in 

instrumental 
ne izmišljarije 

Poustvarjal-ne 
interpretacije 

pevskih in 
instrumentalnih 

vsebin 

Likovno, 
besedno in 
gibalno izr. 
gl. doživetij 
in zaznav 

(primer): Katero 
glasbeno dejavnost 
najraje izvajate?  

6 5 4 1 2 3 

Katerim glasbenim 
dejavnostim 
pripisujete večjo vlogo 
in pomen za celostni 
razvoj učencev z IP? 

      

Na katerem področju 
poučevanja glasbenih 
dejavnosti se počutite 
najbolj kompetentne? 

      

Za katero glasbeno 
dejavnost so učenci z 
IP najmanj motivirani? 

      

Katere glasbene 
dejavnosti največkrat 
vključujete v učno uro 
GU? 

      

Za katero posamezno 
glasbeno dejavnost 
učenci z IP kažejo 
največ interesa za 
sodelovanje? 
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HVALA za Vaše odgovore! 

 

 

 


