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POVZETEK
V magistrskem delu smo obravnavali zastopanost glasbene dejavnosti ustvarjanja skozi
vertikalo osnovnošolskega izobraževanja. V teoretičnem delu smo opredelili pojem
ustvarjalnost, ki smo ga predstavili z vidika lastnosti posameznika, procesa in dosežka. Prav
tako smo opredelili pojem glasbena ustvarjalnost in podrobneje raziskali glasbeno ustvarjalnost
v šoli ter učiteljevo vlogo pri spodbujanju glasbene ustvarjalnosti učencev. Osredinili smo se
na poučevanje z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja in s pomočjo učnega načrta za glasbeno
umetnost ugotovili zastopanost dejavnosti za osnovno šolo. V analizi učnih gradiv za glasbeno
umetnost smo za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje izpostavili izbor praktičnih
primerov glasbene dejavnosti po razredih, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja. V
zadnjem poglavju teoretičnega dela smo opredelili glasbeni razvoj otrok, v katerem smo
podrobneje opisali predvsem razvoj glasbene ustvarjalnosti. V empiričnem delu smo s pomočjo
spletnega anketnega vprašalnika in opazovanja z neudeležbo v razredu raziskali zastopanost
glasbene dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti v osnovni šoli. Na podlagi
pridobljenih podatkov smo ugotovili, kako pogosto osnovnošolski učitelji pri pouku glasbene
umetnosti izvajajo glasbeno dejavnost ustvarjanja, katere ustvarjalne metode poučevanja in
učenja pri tem uporabljajo in kakšno stališče imajo do glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Raziskovali smo, ali se pridobljeni podatki razlikujejo glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
poučevanja, vrsto in stopnjo izobrazbe, delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja in
pogostost udeleževanja na dodatnih izobraževanjih na glasbenih seminarjih. Rezultati so
pokazali, da osnovnošolski učitelji od glasbenih dejavnosti najredkeje izvajajo glasbeno
dejavnost ustvarjanja. Najpogosteje se od glasbenih dejavnosti ustvarjanja izvaja gibalno in
likovno ustvarjanje ob glasbi (predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju),
poustvarjalno petje (predvsem v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju) in ritmizacijo
besedila, najredkeje pa glasbene dejavnosti izmišljanja. Metodo razvijanja glasbene
ustvarjalnosti je v zadnjo uro poučevane glasbene umetnosti vključilo nekoliko manj kot
polovica osnovnošolskih učiteljev. S strukturiranim opazovanjem smo ugotovili, da je metodo
razvijanja glasbene ustvarjalnosti uporabilo največ učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega
obdobja. Največ učiteljev je vključilo metodo gibalnega in likovnega ustvarjanje ob glasbi,
metodo poustvarjalnega petja in metodo ritmizacije besedila. Poustvarjalno petje in melodično
dopolnjevanje je vključilo največ učiteljev iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Metodo gibalnega ustvarjanja ob glasbi je vključilo največ učiteljev iz prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja. Metodo melodičnega dopolnjevanja je vključilo največ učiteljev, ki
se je izobraževalo na glasbeno-pedagoškem področju. Metodo poustvarjalnega petja je
vključilo več tistih učiteljev, ki se dodatnih glasbenih izobraževanj na glasbenih seminarjih
udeležijo vsaj enkrat letno. Z analizo stališč učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja smo
ugotovili, da se osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost, najbolj strinjajo s
trditvami, da je vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja nujna za kakovosten pouk glasbene
umetnosti, da morajo biti vse glasbene dejavnosti enakovredno vključene v pouk in da ima
učitelj pomembno vlogo pri razvijanju otrokove glasbene ustvarjalnosti.
Ključne besede: osnovna šola, glasbena umetnost, ustvarjalnost, glasbena dejavnost
ustvarjanja, ustvarjalne metode poučevanja in učenja.

ABSTRACT
The subject matter of my master's thesis is creative musical activities in music classes across
the primary education vertical. In theoretical part we explained the concept of creativity, which
we presented from the perspective of individual's characteristics, process and achievement. We
also explained the concept of musical creativity, wherefrom we primarily focused on musical
creativity in school and teacher's role in promoting the musical creativity of pupils. We focused
on teaching with creative musical activities and with the help of curriculum for music education,
we discovered inclusion of activities in primary education. With analysis of teaching materials
for music education, we made a selection of practical examples of musical activities by Years,
which are performed by creative musical activities. In the last chapter of the theoretical part we
described musical development of children, in which we primarily focused on the development
of musical creativity. In the empirical part we researched the representation of creative musical
activities in music education in primary school, with the help of an online questionnaire and a
naturalistic observation of the music education. Based on the obtained data, we discovered, how
often primary school teachers perform creative musical activities in music education, which
creative methods of teaching and learning they use and what is their attitude towards creative
musical activities. We studied whether their answers differ according to Years they are teaching
in, their profession and level of education, according to their years of teaching in education and
according to their frequency of participation in additional education in musical seminars. The
results showed, that creative musical activities are most rarely used out of all musical activities
by primary school teachers. Most commonly represented creative musical activities are creative
musical activities through movement and visual art (especially in Years 1-3), interpretive
singing (especially in Years 7-9) and text rhythmization; most rarely represented are creative
musical activities of invention. Creative methods of teaching and learning in music education
were used by a little less than half of the primary school teachers. Through structural
observation it was discovered that most of those teachers were teaching in Years 1-3. Most used
methods were musical creativity through movement and visual art methods, interpretive singing
method and text rhythmization method. Interpretive singing method and melody completion
method were mostly represented by teachers educating in Years 7-9. Musical creativity through
movement method was mostly represented by teachers educating in Years 1-3. Melody
completion method was used mostly by teachers with music pedagogy education. Interpretive
singing method was used mostly by teachers who are participating in additional education in
musical seminars at least once per year. By analysing teachers’ attitudes towards creative
musical activities, we discovered, that primary school teachers who are teaching music
education, most agree with statements, that creative musical activities are necessary for quality
music education, that all musical activities have to be equally represented and that teacher plays
an important role in development of a child’s musical creativity.
Key words: primary education, music education, creativity, creative musical activities, creative
methods of teaching and learning.
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UVOD

»Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nihče nikoli. Zapustiti moraš mesto svojega udobja in
oditi v divjino svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš odkril, si ti sam.«
(Alan Alda)

Pojem ustvarjalnost ima mnogo opredelitev, pri katerih gre za različne poglede na isti pojav.
Vse opredelitve pa omenjajo novost. M. Blažić (2000) ustvarjalnost opredeljuje kot mentalni
proces, s katerim se ustvarja nove ideje ali poustvarja nove celote iz že znanih idej. Pečjak
(1987) ustvarjalnost opredeljuje kot spreminjanje obstoječega stanja z nastankom novosti, ki je
izvirna. Plucker, Beghetto in Dow (2004) ugotavljajo, da je ustvarjalnost interakcija
sposobnosti, procesa in okolja, v katerem nastane nov dosežek, ki je obenem izviren in
uporaben za določen socialni kontekst. Je medsebojno vplivanje osebnosti in procesa, kar
skupino ali posameznika privede do rešitve ali dosežka, ki je s potrditvijo socialnega konteksta
nov in uporaben (Opaka, 2008).
Glasbena ustvarjalnost temelji na ustvarjalnih dosežkih, poustvarjalnosti in recepciji (Oblak,
2002b). Glasbeni ustvarjalec izvirno glasbeno delo umesti na glasbeno področje, ki ga nato
strokovnjaki znotraj socialnega sistema vrednotijo in prepoznajo kot glasbeno ustvarjalno delo
(Burnard, 2012). Cilj glasbenega ustvarjanja v šoli ni v izdelku z določeno umetniško
vrednostjo, temveč v samem procesu ustvarjanja (Denac, 2012). V Učnem načrtu za glasbeno
vzgojo (2011) je glasbena ustvarjalnost opredeljena kot nujna sestavina glasbene umetnosti in
glasbenega razvoja, ki jo z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja spodbuja učitelj. Ustvarjalno
učenje pri glasbeni umetnosti je odvisno od odnosa učitelja, ki ga ima do metod pri poučevanju
glasbene umetnosti. Pozitiven odnos ga usmerja k raziskovanju in uporabi različnih oblik
učenja, s katerimi dosega čim boljše rezultate. Ustvarjalnost v glasbi lahko uspešno razvija
samo tisti učitelj, ki je tudi sam ustvarjalen (Oblak, 1997).
V sodobnem poučevanju se še vedno prepogosto uporabljajo tradicionalni pristopi (Bujez in
Diaz Mohedo, 2014). Takšno poučevanje glasbene umetnosti privede do pasivnega spremljanja
pouka in do mladostnikov brez doživljanja širšega glasbenega sveta, predmet pa s tem postaja
neprijetna izkušnja (Ajtnik, 2001). Poučevanje in učenje ustvarjalnosti pri glasbeni umetnosti
lahko za marsikoga predstavlja izziv, saj pogosto zahteva zanašanje na intuicijo, hipoteze in
ugibanja (Houmann, 2017). Vsak otrok je potencialno glasbeno ustvarjalen, vendar to lahko
razvija le, če je obdan s spodbudnim okoljem, ki mu zagotavlja priložnosti in ustvarjalne izzive
(Pance in Igličar, 2017). Razvoj glasbene ustvarjalnosti je treba ustrezno načrtovati in ga ne
prepuščati naključju, kljub otrokovi nepredvidljivosti in odvisnosti od trenutnega zanimanja
(Borota, 2013). Na podlagi navedene tematike smo v raziskavi preučevali zastopanost glasbene
dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti skozi vertikalo osnovnošolskega
izobraževanja, ki jo predstavimo v nadaljevanju.
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OPREDELITEV POJMA USTVARJALNOST

Za pojem ustvarjalnost obstaja mnogo različnih opredelitev, pri vseh pa je prisotna omemba
novosti. M. Blažić (2000, str. 69) ustvarjalnost opredeljuje kot »miselni proces ustvarjanja
novih idej ali poustvarjanje nove celote iz že obstoječih idej.« Pečjak (1987) navaja, da je
ustvarjalnost spreminjanje obstoječega stanja in nastanek nečesa novega ‒ izvirnega. Da je
zadovoljeno izvirnosti, mora ta presegati dane okvirje. Na izvirnost je vezana svoboda, kar
pomeni, da na ustvarjalno idejo ne vplivajo vnaprej določeni pogoji, problemi in situacije. Je
rezultat spontanega procesa z ustvarjalnim mišljenjem. Plucker, Beghetto in Dow (2004)
ugotavljajo, da je ustvarjalnost interakcija sposobnosti, procesa in okolja, v katerem
posameznik ali skupina ustvarijo nov zaznaven dosežek, ki je obenem izviren in uporaben za
določen socialni kontekst. Avtor Trstenjak (1981) prav tako opredeljuje izvirnost in uporabnost
ustvarjalnega dosežka. Poudarja, da je uporabnost relativna, kar predvsem velja za umetniško
ustvarjalnost. T. R. Colin (2017) navaja uporabnost in izvirnost kot najpomembnejši
značilnosti, ki opredeljujeta definicijo ustvarjalnosti. Hkrati izpostavi pomanjkljivost definicije.
Prvič, ni definirano, kakšni so socialni kontekst in norme, ter drugič, sodnik (posameznik ali
skupina, ki določajo, ali je nekaj ustvarjalno ali ne) je lahko subjektiven. Simonton (2016)
ugotavlja, da lahko ustvarjalno idejo definiramo šele, ko definiramo tudi neustvarjalne ideje.
Njegovo definicijo ustvarjalnosti opredeljujejo izvirnost, presenečenje in uporabnost.
Ustvarjalnost je kompleksen pojem, ki nima enoznačne definicije. Ne gre le za različne poglede
na isti pojav, temveč so si posamezne opredelitve ustvarjalnosti lahko celo v nasprotju (Hozjan,
2014). Opaka (2008) ustvarjalnost opredeljuje kot integracijo vidika ustvarjalne osebe, vidika
ustvarjalnega procesa in vidika ustvarjalnega dosežka. Ugotavlja, da je ustvarjalnost
medsebojno vplivanje osebnosti in procesa, kar skupino ali posameznika privede do rešitve ali
dosežka, ki je s potrditvijo socialnega konteksta nov in uporaben.

USTVARJALNOST KOT LASTNOST POSAMEZNIKA
K opredelitvi definicije lahko veliko prispevajo lastnosti posameznika. Hozjan (2014) poskuša
ustvarjalno osebnost opisati z naslednjimi lastnostmi:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

inteligentnost,
divergentno mišljenje,
radovednost,
odprtost duha,
humor,
socialna kompetentnost.

Visoko ustvarjalne osebe so na inteligenčnih testih dosegle nadpovprečne rezultate, kar pa ne
pomeni nujno, da je nadpovprečno inteligentna oseba tudi visoko ustvarjalna (Juriševič, 2009).
Pečjak (1987) poudarja, da je za ustvarjalnost pomembna usklajenost divergentnega in
konvergentnega mišljenja. Naloge neustvarjalnega tipa, za katere je potrebna konvergentnost,
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so osnova za ustvarjalni tip nalog, saj posameznik potrebuje določeno temeljno znanje za
divergentno razmišljanje pri ustvarjalnem procesu (Juriševič, 2009). Temelji otrokove
ustvarjalnosti so spontanost, svobodnost, težnja po izražanju, oblikovanju in igri (Tornič
Milharčič, 2005). Najuspešnejši so pogosto tisti posamezniki, ki so radovedni, in ne tisti, ki so
talentirani (Opaka, 2008). Pri tem je treba ločiti med pojmi nadarjenost, talent in ustvarjalnost.
Nadarjenost se utemeljuje kot splošna intelektualna sposobnost, talent pa kot določena vrsta
nadarjenosti. Ustvarjalnost je pojmovana kot splošna sposobnost posameznika, ki ni zgolj
posledica nadarjenosti in talentiranosti (Juriševič, 2009). Odprtost duha pomeni, da je oseba
miselno neodvisna, odprta za nove izkušnje, se ne čuti ogrožene in se zato se brani, je
prilagodljiva, opazuje pojav in se ne prenagli. Obstaja izrazita povezava med humorjem in
ustvarjalnostjo, saj ta v organizmu najprej vzbudi napetost, nato pa sproščenost. Tak preobrat
doprinese k izvirnosti in transformaciji stanja (Pečjak, 1987). M. Jurčová (2005) izpostavlja, da
imajo visoko ustvarjalni ljudje bolj raznolike socialne interakcije zaradi odločnejšega izražanja
in dobro razvitih neverbalnih socialnih sposobnosti.
Torrance (1979) poudarja, da so ustvarjalni otroci čustveno zavzeti in silno vztrajni, če jih
reševane naloge zanimajo. Predstavi model ustvarjalnega vedenja, v katerem ima veliko vlogo
posameznikova motivacija s prepletanjem znanja in sposobnosti. Sestavil je vprašalnik za
pomoč pri ocenjevanju ustvarjalnosti otrok. Iz kriterijev lahko potegnemo značilnosti osebnosti
ustvarjalnih otrok. Otrok je uspešnejši na ustvarjalnem področju, če ga odraža:
‒
‒
‒
‒

fluentnost: ima veliko kakovostnih in nekakovostnih idej,
fleksibilnost: vedno najde rešitev in nove načine za dosego cilja,
originalnost: ima koristno kompleksnejše razmišljanje,
elaboracija: je dosleden in načrtuje vsako podrobnost.

Tudi Hargreaves (2011) in Guilford (1950 v Pečjak, 1987) sta izpostavila, da je človekova
osebnost, zlasti temperament in ustvarjalnost, tesno povezana s prožnostjo, izvirnostjo in
količino idej.
Ljudje, ki so visoko ustvarjalni, spadajo v izredno heterogeno skupino in zato zelo malo
lastnosti ustvarjalne osebe lahko posplošimo na vse. Vsem pa je skupno, da je »biti ustvarjalen«
zavestna odločitev vsakega ustvarjalnega posameznika (Opaka, 2008).

USTVARJALNI PROCES
Ustvarjalnost se lahko opredeli kot razvijanje in proizvajanje izvirnih zamisli, ki so temelj
izražanja ustvarjalnih sposobnosti, torej kot sam ustvarjalni proces (Juriševič, 2009). V
raziskavah so kot faze ustvarjalnega procesa najpogosteje omenjene:
1. Faza preparacije: gre za preučitev že obstoječega znanja za ustvarjalno reševanje
obstoječega problema.
2. Faza inkubacije: faza, ko se proces intenzivno odvija v podzavesti posameznika, zato se
ta z reševanjem problema ne ukvarja aktivno.
3. Faza iluminacije: pojavi se nenaden navdih.
4. Faza verifikacije: temelji na preverjanju končne rešitve.
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Zadnja faza je v primeru umetniške ustvarjalnosti večkrat odsotna (Hozjan, 2014).
M. Juriševič (2009) izpostavlja pomembnost motivacije, ki je eden ključnih dejavnikov
ustvarjalnega procesa, vendar bistveno bolj odvisen od učnega konteksta in situacije kot drugi.
Ugotovila je, da je bilo na tem področju narejenih vrsta raziskav, iz katerih je razvidno, da je
motivacijska usmerjenost lahko spodbuda ali zavora ustvarjalnega procesa. Meni, da lahko
posameznikova notranja motivacija, ki izhaja iz notranjih atributov, prispeva k učinkovitejšemu
ustvarjalnemu procesu; nasproten učinek ima zunanja motivacija, ki izhaja iz posameznikovega
okolja in pogosto predstavlja omejitve in nadzor. V okvir zunanje motivacije sodijo tudi
povratne informacije, ki naj bodo spodbudne in naj usmerjajo v nadaljnji proces ustvarjanja.
Vpliv motivacije na sam proces natančneje pojasnijo Rheinber, R. Vollmeyer in Rollet (2000)
na treh ravneh:
1. s časom, namenjenim ustvarjalni učni nalogi, v smislu obsega in pogostosti izvajanja
učnih aktivnosti;
2. z obliko oz. naravo učnih aktivnosti, pri čemer mislijo na vložen napor, uporabo učnih
strategij za spodbujanje procesa in zadovoljitev učnih ciljev;
3. s psihološkim stanjem, ki je odvisen od razpoloženja in stanja notranje motiviranosti
posameznika.

Slika 1: Model dinamike motivacije v procesu ustvarjalnega učenja (prirejeno po Rheinberg s sod., 2000, v Juriševič, 2009,
str. 35)

Opredelitev ustvarjalnega procesa je pomembno vplivala na razvoj pedagogike ustvarjalnosti,
v kateri avtorji dajejo podlage za umeščanje ustvarjalnosti v vzgojno-izobraževalni proces.
Ustvarjalnost je opredeljena v številnih zakonskih podlagah. V Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (2016) je v 2. členu med cilji vzgoje in izobraževanja
zapisano: »omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu
prebivalstva«. V Zakonu o osnovni šoli (2016) je med cilji izobraževanja v 2. člen vključeno
»[…] usposabljanje za razumevanje in doživljanje umetniških del ter izražanje na različnih
umetniških področjih« in »razvijanje […] ustvarjalnosti učenca«. V Beli knjigi o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je ustvarjalnost omenjena v kontekstu kot splošni
cilj pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri rabi jezika, pri načrtovanju
pouka na različnih taksonomskih ravneh, pri razvijanju kompetenc v šolskem prostoru,

4

omenjena je med načeli in cilji predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole in pri nadaljnjem
izobraževanju ter usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

USTVARJALNI DOSEŽEK
Ustvarjalni proces vodi v ustvarjalne dosežke. Runco in Jaeger (2012) sta naredila poglobljeno
raziskavo razvoja definicije ustvarjalnosti. Osredinila sta se predvsem na ustvarjalni dosežek.
Menita, da mora biti za ustvarjalen dosežek zadoščeno kriterijema izvirnosti in učinkovitosti.
Ugotovila sta, da je izvirnost oz. originalnost dosežka nujno potrebna, da je ustvarjalen, ampak
to še zdaleč ni dovolj, saj je dosežek lahko popolnoma neuporaben ‒ šele, ko je dosežek
učinkovit, se lahko obravnava kot ustvarjalen. Pri tem je treba poudariti, da je ustvarjalnost na
umetniškem področju težko merljiva.
Obstaja vrsta konceptov ustvarjalnosti, med katerimi Odena in Welch (2011) izpostavljata
tradicionalni in sodobni koncept. Ustvarjalnost, ki se vrednoti glede na doprinos k stroki in se
s tem uspešnost dosežka meri s prepoznavnostjo v skupnosti, se dojema kot tradicionalno. To
so predvsem dela uspešnih odraslih skladateljev, katerih dosežki so vir inspiracije in dostikrat
služijo kot učno gradivo v izobraževalnih institucijah zaradi zahtevnosti reprodukcije ter
kakovosti. Sodoben koncept ustvarjalnosti pa temelji na domiselnih idejah in je aplikativen tudi
na šolski kontekst, saj je poudarek na ustvarjalnem procesu in ne pričakujemo (vedno)
vrhunskih rezultatov. V tem primeru je ustvarjalnost definirana kot uspešna manifestacija
ustvarjalnih zamisli v projekt. Pri tem morata kriterij tradicionalnega pojmovanja in kriterij
novega pojmovanja ustvarjalnosti ostati strogo ločena (Odena in Welch, 2011). Od konteksta
je odvisno, s kakšnega vidika se bo na ustvarjalnost gledalo in kakšni kriteriji bodo veljali. Ali
je dosežek ustvarjalen ali ne, je odvisno od ugotovitve strokovnjaka v določenem okolju. Na
primer: učitelj v razredu odloča, ali je izdelek učenca ustvarjalen ali ne (Hargreaves, 2011).
Baer (1996) ustvarjalnost opredeljuje kot karkoli, kar je originalno za ustvarjalca in je v skladu
z namenom in ciljem ustvarjalca. Navedena opredelitev podpira dejstvo, da je vsak posameznik
bolj ali manj ustvarjalen, v kakšni meri, pa je odvisno od njegovega socialnega in kulturnega
okolja. Za učence v razredu je najbolj ustvarjalen izdelek tisti, ki je najbolj izviren, vendar je
še vedno v skladu s kontekstom tega razreda, torej nenavadnost, ki sodi v kulturno okolje.
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OPREDELITEV POJMA GLASBENA USTVARJALNOST

Ob glasbeni ustvarjalnosti najprej pomislimo na glasbeno produkcijo. Glasbeni ustvarjalec je v
tem primeru sinonim za skladatelja, ki ustvarja na podlagi prirojenih glasbenih potencialov,
razvojnih možnosti in spontanega nagnjenja h glasbenemu oblikovanju. Glasbena ustvarjalnost
pa ne temelji le na ustvarjalnih dosežkih, ampak tudi na poustvarjalnosti in recepciji, kar
imenujemo trojstvo glasbene umetnosti. Izvajanje obstoječega glasbenega dela mora biti
izvedeno na kakovostni ravni, saj ni vsaka reprodukcija nujno tudi poustvaritev. Glasbena
recepcija vpliva na aktivnost zvočne zaznave, kar pomeni, da je posameznik sposoben
estetskega doživljanja in poustvarjanja v notranji predstavi (Oblak, 2002b). I. Deliège in
Richelle (2006) dodajata, da se glasbena umetnost od drugih umetnosti razlikuje po tem, da je
glasbeni izvajalec v vlogi mediatorja, ki ustvarjalno delo skladatelja posreduje občinstvu. P.
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Burnard (2012) meni, da vključenost skladatelja, izvajalca in občinstva ne zadošča upodobitvi
kompleksnosti glasbene ustvarjalnosti. Csikszentmihalyi (2010) je opisal sistemski model
glasbene ustvarjalnosti, ki opisuje povezanost aktivnega, kulturnega in socialnega sistema, in
ga umesti v glasbeno-ustvarjalni kontekst. V aktivnem sistemu posameznik ali skupina izzivajo
obstoječe norme in predpostavke že ustaljenih praks. V skladu s sistemskim modelom
(Csikszentmihalyi, 1999) posameznik (person) ustvari glasbeno delo, ki ga stroka (domain)
znotraj socialnega sistema (field) prepozna kot ustvarjalno delo (slika 2) (Burnard, 2012).

Slika 2: Csikszentmihalyijev sistemski model ustvarjalnosti (1999, prirejeno po Burnard, 2012, str. 12)

Gardner (1995) je posameznikovo ustvarjalnost opredelil v skladu s teorijo o več inteligencah.
Glasbena inteligenca je ena izmed sedmih opredeljenih inteligenc. Glasbeno inteligenten
posameznik je sposoben ustvarjati in poustvarjati glasbo, melodično, ritmično prepoznavati in
slediti glasbenim vzorcem ter je občutljiv na jakost, trajanje, ritem in barvo.
Webster (2002) je ustvarjalno mišljenje v glasbi definiral kot dinamični mentalni proces, pri
čemer se izmenjujeta konvergentno in divergentno mišljenje. Avtor sprva izpostavi namen
ustvarjalnega dosežka (Product Intention), ki mu sledi proces mišljenja (Thinking Process), kar
ni odvisno le od konvergentnega (Convergent Thinking) in divergentnega mišljenja (Divergent
Thinking), temveč tudi od obstoječih pogojev (Enabling Conditions) in obstoječih spretnosti
(Enabling Skills). Kot zadnjo fazo navede ustvarjalen dosežek (Creative Product) in zapis tega.
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Omeni računalnik in avdio tehnologijo kot pripomoček za snemanje in za stimulacijo
ustvarjalnega mišljenja (slika 3). Websterjev model ustvarjalnega mišljenja v glasbi (2002)
velja tako za odrasle kot za otroke. Zato je lahko uporaben za učitelja kot razvojna strategija za
stimulacijo učenčeve ustvarjalnosti.

Slika 3: Websterjev model ustvarjalnega mišljenja v glasbi (Webster, 2002, str. 27)

GLASBENA
USTVARJALNOST
IZOBRAŽEVANJU

V

OSNOVNOŠOLSKEM

Glasbena umetnost je skozi vertikalo osnovnošolskega izobraževanja usmerjena v
uresničevanje ciljev skozi aktivno glasbeno komunikacijo, s katero se učencem zadovoljujejo
potrebe po lepoti in ustvarjalnosti. Cilji so zato usmerjeni k razvijanju aktivnega in kritičnega
odnosa do heterogenih glasbenih kultur ter, glasbene občutljivosti na zvočno okolje z
ustvarjalno rabo glasbenega jezika (Sicherl Kafol, Denac, Borota, 2011).
B. Oblak (1997) je glasbeno ustvarjalnost opredelila kot:
‒ metodo ustvarjalnega učenja pri pouku glasbene umetnosti in način razvijanja glasbenih
spretnosti, sposobnosti ter znanj z neposredno izkušnjo,
‒ pristop k poučevanju glasbe, s katerim učitelj na ustvarjalen način z izbiro vsebin in
metod dela premišljeno načrtuje glasbeno dejavnost,
‒ glasbeno dejavnost ustvarjanja v in ob glasbi.
A. Houmann (2017) izpostavlja, da je ustvarjalnost pri pouku glasbe prav tako kot vse ostale
človeške aktivnosti usmerjena k ciljem. Vendar je pri ustvarjanju zaželeno, da je rezultat
7

nepredvidljiv oz. nekaj novega. Torej, če učenec zares želi nekaj ustvariti, cilja ne moremo že
vnaprej natančno opredeliti, saj je za to preveč neznank. Sam proces glasbenega ustvarjanja ne
more potekati na podlagi natančno določenih ciljev in ne more biti predviden vnaprej.
Poučevanje in učenje glasbenega ustvarjanja pri glasbeni umetnosti lahko za marsikoga
predstavljata izziv, saj pogosto zahtevata zanašanje na intuicijo, hipoteze in ugibanja.
Cilj glasbenega ustvarjanja ni v izdelku z določeno umetniško vrednostjo, temveč v samem
procesu ustvarjanja. Glasbeno ustvarjalnost v šolskem obdobju razvijamo z naslednjimi
aktivnostmi:
‒ raziskovanje zvokov,
‒ vokalno in instrumentalno eksperimentiranje,
‒ ustvarjanje vokalnih vsebin (izmišljanje melodije in besedila, izmišljanje melodije na
dano besedilo in izmišljanje besedila na dano melodijo),
‒ ustvarjanje instrumentalnih vsebin,
‒ ustvarjanje instrumentalnih spremljav,
‒ ustvarjanje melodičnih in ritmičnih vprašanj in odgovorov ter zvočnih slik,
‒ nadaljevanje nedokončanih pesmi,
‒ izdelovanje in oblikovanje otroških glasbil (Denac, 2012).
B. Oblak (2002b) je ugotovila, da glasbena ustvarjalnost temelji na ustvarjalnih dosežkih,
poustvarjalnosti in recepciji tudi v šolah, zato je predstavila trojstvo glasbene umetnosti v
razredu:
‒ Glasbena ustvarjalnost kot vir glasbenih del se v šoli kaže v dejavnostih glasbenega
izmišljanja in glasbenega oblikovanja, preko katerih se učencem približuje glasbeni
jezik, njegove izrazne in oblikovne prvine.
‒ Glasbena poustvarjalnost kot kakovosten dosežek glasbenega izvajanja je v šoli v
ospredju predvsem kot petje. Pomembno je, da učitelj dopusti lastno doživetje skladbe,
saj tako učenec intenzivneje razvija občutljivost za kakovost lastnega izvajanja.
‒ Glasbena recepcija kot poustvarjanje v notranji, subjektivni predstavi v šoli sproža
domišljijo, ki spodbuja ustvarjalnost v besednih, likovnih in plesnih stvaritvah. Učenci
tako odkrivajo nove izrazne izkušnje, pridobivajo nova spoznanja o glasbi in razvijajo
razumevanje glasbenih vsebin znotraj drugih umetnostnih zvrsti.
Sodobno poučevanje pogosto še uporablja tradicionalne pristope, kjer pouk poteka tako, da
učenci v tišini poslušajo, medtem ko učitelj razlaga, učenje pa temelji na ponavljanju in
pomnjenju (Bujez in Diaz Mohedo, 2014). Šolo si lahko predstavljamo kot množično
institucijo, ki posameznika sili k povprečju in je njena glavna naloga, da posreduje faktografsko
znanje, ki se nato odraža pri ocenah in stopnji izobrazbe. Usvojeno znanje naj bi potemtakem
imelo odločilni pomen za zasedanje družbenega položaja in posameznikov status. Ustvarjalnost
je individualna in jo je zato težje izmeriti, kar pa je v navzkrižju s prej omenjeno ''birokratsko
šolo''. Učenje za življenje pa zahteva mnogo več od pomnjenja informacij, saj bodo morali biti
učenci v prihodnosti iznajdljivi, se prilagajati spremembam in imeti sposobnost reševanja
problemov (Sadar Šoba, 2014).
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V šolskem kontekstu je ustvarjalno mišljenje mogoče razvijati sistematično, zato ga je treba
vseskozi spodbujati. Učenci bodo v ustvarjalnem okolju, ki ustvarjalnost spodbuja in ceni,
uspešnejši v razvijanju ustvarjalnega mišljenja. Če učitelj prepozna motivacijsko usmerjenost
učencev, to lahko vključi v pouk. Poznati mora različne pedagoške pristope, s katerimi bo ne
glede na šolski predmet spodbujal ustvarjalnost. Bolj uspešni bodo tisti učitelji, ki bodo učne
vsebine prilagajali potrebam učencev. Znati jih morajo preoblikovati ali nadgraditi, da so
učencem zanimive in so jim v izziv. Učinkovitost učitelja je odvisna tudi od poznavanja
predznanja svojih učencev in njihovih razvojno-pedagoških ter učnih potreb. Sposoben mora
biti diferencirati in individualizirati pedagoško delo (Juriševič, 2009). Bolj je treba poudariti
razvoj ustvarjalnega procesa in se ne zgolj osredotočati na ustvarjalni dosežek. Spodbujanje
učencev, da samovoljno izražajo ideje v sproščenem ozračju, brez nenehnega pritiska analize
in ocenjevanja, pripelje do razvijanja divergentnega in konvergentnega mišljenja (Blažić,
2003).

2.1.1 Učiteljeva vloga pri spodbujanju glasbene ustvarjalnosti učencev
Učitelji predstavljajo model, ki s svojim odnosom do predmeta glasbena umetnost z zgledom
vplivajo na razsežnosti glasbenih dosežkov učencev (Sicherl Kafol, Denac, Borota, 2011).
Poučevanje glasbene ustvarjalnosti od učitelja zahteva, da usmerja, omogoča, se odziva in je
odprt za različne možnosti in vrednoti sam proces ustvarjanja tako kakor tudi ustvarjalni izid
(Houmman, 2017).
Učitelji imajo pomembno vlogo pri spodbujanju in razvijanju ustvarjalnosti, saj je prav od njih
odvisno, v kolikšni meri bodo ustvarjanje dopuščali (Štemberger, 2014). Sodeč po ugotovitvah
Evropske komisije JRC leta 2009 učitelji menijo, da je lahko vsakdo ustvarjalen na različnih
področjih življenja. Strinjajo se, da je ustvarjalnost treba spodbujati in razvijati v šoli. Skrb pa
zbujajo ugotovitve, da niso povsem prepričani, kako bi se tega lotili (Creativity in Schools in
Europe, 2009). Na podlagi navedenih izsledkov (Creativity in Schools in Europe, 2009) je T.
Štemberger (2014) preučevala stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do
ustvarjalnosti. Ugotovila je, da prevladuje prepričanje, da niso vsi ljudje ustvarjalni in da prav
tako niso ustvarjalni vsi otroci, vendar se vzgojiteljice zavedajo, da imajo pomembno vlogo pri
razvijanju ustvarjalnosti otrok v vrtcu.
Mlajši otroci spontano proizvajajo različne zvoke z mrmranjem, petjem nesmiselnih besed in
podobno. Z vstopom v šolo to spontanost sčasoma izgubijo. Zato je učiteljeva naloga, da pri
učencih spodbuja to naravno, spontano in ustvarjalno odzivanje na glasbo (Miner, 2007). J.
Tafuri (2006) na podlagi raziskav ugotavlja, da bolj kot je učencem ponujena priložnost
ustvarjanja in bolj ko se jih spodbuja, da izražajo nove ideje v okviru določenih pravil, bolj se
jim razvija ustvarjalno mišljenje. Posameznik je torej na glasbeno-ustvarjalnem področju
uspešen, če je motiviran ob kombinaciji dobro razvitih glasbenih sposobnosti, spretnosti in
znanj (Kovačič, 2007). Bistvo takšnega učenja pa ni v odkrivanju novih idej, temveč v tem, da
učencu na aktiven način približamo glasbene prvine (Oblak, 1997). Tudi učenci sami si želijo
ustvarjalnega pouka. Za njih predstavlja ugodje, sprostitev, soustvarjanje in samopotrditev
(Oblak 2002b).
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Glasbo se prevečkrat predstavlja le kot zgodovino glasbene umetnosti in manj kot ekspresivno
umetnost. Pasivno spremljanje pouka privede do mladostnikov brez doživljanja širšega
glasbenega sveta, predmet pa s tem postaja neprijetna izkušnja (Ajtnik, 2001). V hitro
spreminjajočem se svetu se je treba venomer prilagajati spremembam, pri tem pa je
ustvarjalnost ključnega pomena. Učitelj, ki se tega zaveda, bo za celostno vzgojo in
izobraževanje otrok le-to spodbujal, vendar mora zato zelo dobro poznati teoretično osnovo
ustvarjalnosti. Vedeti mora, kaj je smisel ustvarjalnosti in njenega spodbujanja, delati
samoanalizo poučevanja in poskrbeti, da se v procesu poučevanja stopi iz okvirjev. Učitelj je
učencem zgled, kar pomeni, da njegove osebnostne lastnosti in prepričanja v veliki meri
vplivajo na učence (Sadar Šoba, 2014).
Raziskava J. Črčinovič Rozman (2009) je vključevala tako učence kot tudi razredne učitelje.
Avtorica je ugotavljala zastopanost glasbene dejavnosti ustvarjanja v slovenskih osnovnih šolah
in odkrila, da glasbena ustvarjalnost v razredu obstaja, vendar je poudarek na aktivnostih, ki so
stimulirane z glasbo in ne na njenem ustvarjanju. Ugotovila je, da so razredni učitelji zadovoljni
z zastopanostjo glasbene ustvarjalnosti v razredu, vendar niso dovolj strokovno kompetentni,
da bi povsem razumeli koncept ustvarjalnega mišljenja v glasbi, da bi razumeli vse kriterije za
vrednotenje glasbene ustvarjalnosti in da niso dovolj kompetentni za poučevanje glasbene
kompozicije ter improvizacije. Odgovornost pripisuje univerzitetnim programom, ki
izobražujejo bodoče učitelje.
Ustvarjalno učenje pri glasbeni umetnosti je odvisno od odnosa učitelja, ki ga ima do predmeta
oz. natančneje do metod pri poučevanju in učenju glasbene umetnosti. Pozitiven odnos do
glasbe učitelja usmerja k raziskovanju in uporabi različnih oblik učenja, s katerimi dosega čim
boljše rezultate. Glasbeno ustvarjalnost lahko uspešno razvija samo tisti učitelj, ki je tudi sam
ustvarjalen. Poleg tega mora:
‒ razvijati zavest o veličini ustvarjalnosti v poslušanju, izvajanju in produkciji glasbe,
‒ zavedati se značilnosti ustvarjanja učencev na določenih glasbeno-razvojnih stopnjah,
‒ učne cilje dosegati z ustreznimi oblikami in postopki ustvarjalnega učenja (Oblak,
1997).
B. Kopačin (2014) je opravila raziskavo na področju glasbene ustvarjalnosti razrednih učiteljev
in povezanosti z njihovimi glasbenimi izkušnjami, in sicer z obiskovanjem glasbene šole,
petjem v pevskem zboru, sodelovanjem v plesnih skupinah in tudi njihovim družinskim
vzdušjem v času splošnega izobraževanja. Ugotovila je, da od 60 odstotkov razrednih učiteljev
lahko pričakujemo ustvarjalne metode poučevanja in učenja pri glasbenem pouku, saj so se ti
izkazali kot glasbeno ustvarjalni; najslabše so se izkazali pri melodični reprodukciji;
najmočnejšo povezavo je bilo mogoče zaznati med visoko ustvarjalnostjo in obiskovanjem
glasbene šole.
Učitelj v procesu glasbeno-ustvarjalnega poučevanja v glasbi mnogokrat skupaj z učenci
odkriva nova znanja. Je člen v procesu, ki komunikacijsko povezuje razred, motivira učence za
ustvarjalni proces in jih vodi k predvidenemu cilju. Raba ustvarjalnih metod poučevanja in
učenja od učitelja zahteva, da:
‒ glasbene elemente in sredstva zna izražati ustvarjalno in poustvarjalno,
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‒ zazna glasbene ideje učencev in logično usmerja sam proces usklajevanja,
selekcioniranja in kombiniranja idej do zaključene oblike,
‒ je sposoben poglobitve v učenčeva glasbena doživetja in predstave ter podajanja
konstruktivnih povratnih informacij z verbalno oz. neverbalno komunikacijo (Oblak,
1997).
Odena in Welch (2011) sta odkrila, da je uspešnost poučevanja glasbene ustvarjalnosti odvisna
od mnogih dejavnikov. Na podlagi raziskave o percepciji ustvarjalnosti učiteljev in o vplivu
glasbenih in profesionalnih izkušen na njihovo percepcijo sta razvila model o razmišljanju
učiteljev o ustvarjalnosti v glasbenem poučevanju in učenju, ki ponazarja interakcijo med
učencem, okoljem, procesom in glasbenim dosežkom ter na kakšen način lahko ta interakcija
potencialno vpliva na preoblikovanje učiteljevega pogleda na ustvarjalnost. V raziskavi sta
ugotovila, da so se priprave učiteljev vedno navezovale na njihovo predznanje in izkušnje
(glasbene, profesionalne) ter na lasten pogled na ustvarjalnost, vendar se vsi učitelji niso
zavedali, v kolikšni meri.

Slika 4: Model razmišljanja učiteljev o ustvarjalnosti v glasbenem izobraževanju (Odena in Welch, 2009 v Odena in Welch,
2011, str. 41)

Povezava glasbenih dosežkov (musical outcomes) in učiteljevih izkušenj (teacher experiences)
na modelu (slika 4) ponazarja, kako učitelji razvijajo didaktično znanje tekom poučevanja v
razredu. Hkrati to vpliva tudi na razvoj dojemanja glasbene ustvarjalnosti, kar prikazuje
povezava glasbenih dosežkov (musical outcomes) in dojemanje ustvarjalnosti (perception of
creativity) na modelu.
Odena in Welch (2011) sta ugotovila, da učitelji z več znanja in izkušenj na področju glasbenih
slogov in aktivnosti na področju komponiranja poznajo več različnih načinov, na katere se lahko
učenci lotijo glasbenega ustvarjanja. Izpostavljata, da znanje nadgrajujejo na podlagi lastnih
glasbenih izkušenj in izkušenj iz poučevanja, kar pomeni, da učitelji lahko iz lastne prakse
največ pridobijo, če se držijo cikličnega procesa: načrtovanje, izvajanje, opazovanje in
refleksija.
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B. Oblak (2002b) ugotavlja, da je poučevanje uspešno s postopkom skupinske ustvarjalnosti,
ki poteka ciklično. Ta poteka v že omenjenih štirih fazah: preparacija, inkubacija, iluminacija
in verifikacija. Navaja, da tak način dela vodi do sprostitve, ugodja, sodelovanja in
soustvarjanja in samopotrjevanja. Bujez in M. T. Diaz Mohedo (2014) sta s podobnim
inovativnim metodološkim pristopom spodbudila študente, ki se izobražujejo za bodoče učitelje
na razredni stopnji, da so v skupinah ustvarjali in razvijali svoje glasbene kompozicije.
Uporabljena metodologija je zasnovana na sodelovanju, refleksiji in interakciji med sošolci in
okoljem, s sodelovanjem učitelja le kot usmerjevalcem dela, učenci pa samostojno usvajajo
znanja in glasbeno ustvarjajo. Rezultati so privedli do zabavne, motivacijsko naravnane in
ustvarjalne klime v razredu, ki je študentom omogočila veselje do učenja, hkrati pa so razvijali
občutek za samokritiko.
Glasbena ustvarjalnost ima v šolskih programih relativno dolgo tradicijo, vendar kljub temu še
ne moremo trditi, da je v slovenskih šolah ustrezno obravnavana. B. Oblak (2002b) je iz raznih
raziskav povzela nekaj tipičnih mnenj učiteljev o poučevanju glasbene ustvarjalnosti:
‒ glasbena dejavnost ustvarjanja potrati preveč časa in zahteva individualen pristop,
‒ učenci se ob napovedi glasbene ustvarjalne dejavnosti ne odzovejo ali ne znajdejo,
‒ prepričani so, da je sposobnost glasbenega ustvarjanja dana le redkim posameznikom –
torej tega ne moremo zahtevati od vseh otrok,
‒ glasbene izmišljarije so brezciljne in učenca ovirajo pri vaji predpisanih tvarin (Oblak,
2002b),
‒ ustvarjalni metodi poučevanja in učenja pripisujejo stereotipnost, kaotičnost in igro, ki
nima pravega cilja in je sama sebi namen (Oblak, 1997),
‒ izogibanje glasbeni dejavnosti ustvarjanja je posledica pomanjkanja izkušenj in znanj
ter težav pri vrednotenju (Oblak, 2002b).
M. Černigoj Bizjak (2016) ugotavlja, da večina učiteljev meni, da je za izvajanje glasbene
dejavnosti ustvarjanja v razredu najpomembnejša avtonomija; hkrati trdijo, da je zaradi
zunanjih dejavnikov nimajo dovolj – s tem mislijo na učni načrt, starše in stroko. J. Trop (2010)
je o zaviralnih dejavnikih glasbene ustvarjalnosti povzela mnenja učiteljev, od katerih jih tri
četrtine meni, da je ustvarjalno učenje in poučevanje zelo zahtevno. Ugotavlja, da učitelji za
zapostavljanje glasbene ustvarjalnosti v praksi pogosto krivijo prenatrpanost učnega načrta,
pomanjkanje znanja učiteljev na tem področju, neupoštevanje otrokovih idej, mnenj, interesov
in želja ter šablonski način dela. P. Markelj (2014) ugotavlja, da učitelji na razredni stopnji pri
pouku glasbene umetnosti od glasbenih dejavnosti najredkeje izvajajo glasbeno dejavnosti
ustvarjanja.
A. Houmann (2017) ugotavlja, da učitelji glasbenega pouka usmerjajo ambiciozne,
nepredvidljive in pogosto zapletene ustvarjalne procese. Primerja jih s potovanjem v megli, saj
ustvarjalni izidi in procesi niso vnaprej določeni, uspešnih primerov, na katere se učitelj lahko
opre, pa je malo. Avtorica meni, da je ustvarjanje tvegan proces z mnogo neuspešnimi poskusi,
vendar so pozitivni učinki tega vredni.
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3

POUČEVANJE SKOZI GLASBENO DEJAVNOST USTVARJANJA

Temeljne podlage načrtovanja glasbene umetnosti v osnovni šoli so v Učnem načrtu za
glasbeno vzgojo (2011) opredeljene kot glasbene dejavnosti: glasbena recepcija (glasbena
dejavnost poslušanja), reprodukcija (glasbena dejavnost izvajanja) in produkcija (glasbena
dejavnost ustvarjanja). Povezuje jih temeljna dejavnost v umetnosti – ustvarjalnost. Učenec z
njimi pridobiva izkušnje poslušanja glasbe, glasbenega interpretiranja in skladanja glasbe. Z
razvojem glasbenega poslušanja, izvajanja in ustvarjanja se učencem razvijajo tudi glasbene
sposobnosti, spretnosti in znanja.
O. Denac (2012) navaja, da otrok z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja ustvarja v glasbi in ob njej.
Torej preko gibalne, likovne in besedne dejavnosti izraža glasbena doživetja in predstave na
ustvarjalen način. Ugotavlja, da učenec z ustvarjanjem ob glasbi daje povratno informacijo o
zaznavanju in doživljanju glasbenega dela. Učenec ustvarja v glasbi, ko na svoj način izraža
glasbene predstave in doživetja ter si izmišlja nove glasbene vsebine, vse od izmišljarij in
melodij do pesmi ter ritmično-melodičnih celot. Pod ustvarjalno dejavnost v glasbi se šteje tudi
poustvarjalno petje, ki mora biti doživeto z elementi interpretacije. Dosežek instrumentalnega
ustvarjanja pri glasbeni umetnosti je zvočna slika, glasbena spremljava ali zgolj ritmični motiv.
Ustvarjanje ob glasbi je izraženo v drugi umetniški panogi, kot so besedni, likovni in gibalnoplesni izraz, spodbujen z glasbo (Borota, 2013).
vokalno
ustvarjanje

V GLASBI

instrumentalno
ustvarjanje
poustvarjalno
izvajanje

USTARJANJE
gibalno-plesno

OB GLASBI

likovno

besedno
Slika 5: Model delitev na ustvarjanje v glasbi in ob njej (prir. po Borota, 2013, str. 25)

Glasbeno ustvarjanje je vpeto v vse glasbene dejavnosti, izrazitejše pa je v glasbi kot vokalno
in instrumentalno ustvarjanje ter poustvarjalno izvajanje in ob glasbi kot gibalno-plesno,
likovno in besedno izražanje (Borota, 2013).
Glasbene dejavnosti ustvarjanja omogočajo, da otrok izrazi lastna doživljanja in oblikovanja
glasbenih gradiv. Vključujejo pevske in instrumentalne izmišljije, besedno, gibalno ter likovno
izražanje glasbenih doživetij in zaznav ter poustvarjanje interpretacij pevskih in
instrumentalnih vsebin. Otrokom se razvija ustvarjalno mišljenje in odnos do glasbe, zato so
vodene in spontane ustvarjalne dejavnosti pomembne zlasti na začetni stopnji šolanja, saj bo
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vzpostavljen odnos do dejavnosti določal njegovo nadaljnja ustvarjalna dejanja (Sicherl Kafol,
2001).
Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja ob glasbi
ustvarjalno izražanje razvijajo predvsem skozi gibanje in rajanje ter tudi z likovnim in besednim
izražanjem. V glasbi ustvarjajo s poustvarjanjem glasbenih vsebin in oblikovanjem novih
glasbenih vsebin (Učni načrt, 2011). V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so učenci
posebej odprti za razvoj glasbene ustvarjalnosti z glasbeno dejavnostjo ob glasbi skozi likovno
sporočanje glasbenih vtisov (Učni načrt, 2004). Ustvarjalni dosežki učencev se kažejo tudi z
ustvarjanjem v glasbi, in sicer v estetskem poustvarjanju glasbenih vsebin, dopolnjevanju fraz,
oblikovanju spremljav in ustvarjanju krajših glasbenih vsebin (Učni načrt, 2011). V tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju kot ustvarjanje ob glasbi izstopa predvsem sposobnost
besednega izražanja glasbenih vtisov (Učni načrt, 2004). Z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja v
glasbi pa razvijajo ustvarjalnost s poustvarjalnim izvajanjem pevskih in instrumentalnih vsebin
ter z ustvarjanjem in dopolnjevanjem glasbenih vsebin (Učni načrt, 2011).
Glasbeno dejavnost ustvarjanja pa lahko izvajamo z glasbenimi metodami ustvarjanja. B.
Sicherl Kafol (2001) za glasbene metode ustvarjanja navaja:
‒ Estetsko oblikovanje glasbenih vsebin: poustvarjalno petje in igranje na instrumente.
‒ Ustvarjanje glasbenih vsebin: ritmično ali melodično dopolnjevanje, ritmična ali
melodična vprašanja in odgovori ter izmišljarije (pevsko izmišljanje na dano besedilo,
izmišljanje besedila na dano melodijo, izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje
instrumentalnih ali ritmični besedil, ritmizacija besedila).
‒ Gibalno, likovno in besedno ustvarjanje ob glasbi.
Tudi O. Denac (2012) opredeli glasbene metode ustvarjanja na razredni stopnji, in sicer kot
metodo dopolnjevanja in metodo improvizacije.

PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je med didaktičnimi priporočili za prvo vzgojnoizobraževalno obdobje ustvarjalnost opredeljena kot nujna sestavina glasbene umetnosti in
glasbenega razvoja, ki jo spodbuja učitelj. Navedeni so procesi in oblike ustvarjalnosti, ki
vključujejo glasbeno produkcijo, poustvarjanje glasbenih vsebin in ustvarjalno izražanje
predstav ter doživetij. Kot najpogostejša udejanjanja navedenih oblik ustvarjalnosti v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju so ustvarjanje novih glasbenih vsebin, gibno-plesno
ustvarjanje, rajanje, ples in likovno ter besedno izražanje. Pri tem je priporočeno učence
navajati na glasbeno izrazoslovje in spodbujanje ustvarjalnosti tudi na področju oblikovanja
glasbenih zapisov in raziskovanja.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je največ operativnih ciljev in vsebin povezanih z
izvajanjem in nekoliko manj s poslušanjem in ustvarjanjem (Učni načrt, 2011). V učbenikih,
delovnih zvezkih in samostojnih delovnih zvezkih za prvi, drugi in tretji razred so v skladu s
cilji in vsebinami naloge, ki se vežejo na glasbene dejavnosti, med njimi tudi na glasbeno
dejavnost ustvarjanja:
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Preglednica 1: Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja iz učnih gradiv za prvo
vzgojno-izobraževalno obdobje

Ustvarjalni cilji in
vsebine iz učnega Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo
načrta za glasbeno ustvarjanja iz učnih gradiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
vzgojo (2011)

Raziskujejo
zvočne
barve in z njimi
izražajo
zvočne
zamisli.

Slika 6: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za drugi razred (Oblak in Prelog, 2007,
str. 17).

Raziskujejo zvočnost
glasbil ter ugotavljajo
in opisujejo razlike.

Slika 7: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za prvi razred (Oblak, 2000, str. 19).

Z zvoki posnemajo
stvari, živali, jezike oz.
dogajanja v svojem
ožjem in širšem okolju
ter v naravi.

Slika 8: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za prvi razred (Pesek, 2006, str. 38, 39).

15

Poustvarjajo pesmi,
besedila
in
instrumentalne
spremljave.

Slika 9: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za drugi razred (Oblak in Prelog, 2007,
str. 25).

Ustvarjajo spremljave
in
zvočne
slike.
Oblikujejo
lastne
glasbene
zamisli:
dopolnjujejo ritmične
in melodične vzorce
ter glasbena vprašanja
in odgovore, melodije
na dano besedilo in
obratno.
Slika 10: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za tretji razred (Oblak, 2001, str. 53).

Izmišljajo si slikovne
znake,
glasbene
simbole, jih razvrščajo
in urejajo v glasbeni
slikovni zapis zvočnih
dogodkov (npr. za
oblikovne dele, za
posamezne elemente
zvoka: barvo, jakost,
trajanje in višino).
Slika 11: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za tretji razred (Oblak, 2001, str. 55).
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Ustvarjalno izražajo
glasbena
in
zunajglasbena
doživetja ter predstave
v likovni, besedni in
gibalni komunikaciji.
Slika 12: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za drugi razred (Pesek, 2007, str. 11).

Z gibanjem izražajo
zvočna doživetja ter
glasbene predstave o
tonskih trajanjih in
višinah, jakosti in
barvi
tona
ter
oblikovnih delih.

Slika 13: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za drugi razred (Pesek, 2007, str. 12).

Uvajajo
se
v
vrednotenje
ustvarjalnih dosežkov
in glasbenih doživetij
ter predstav z raznimi
komunikacijskimi
sredstvi in mediji.

Slika 14: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za prvi razred (Pesek, 2006, str. 17).
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V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011, str. 12) so navedeni standardi znanja, ki jih učenci
lahko dosežejo s poučevanjem in učenjem z glasbenimi dejavnostmi. Standardi znanja, ki jih
lahko povežemo predvsem z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju, so:
»Učenec:
‒ pri izvajanju upošteva elemente interpretacije,
‒ ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi, otroškimi, ljudskimi,
improviziranimi in Orffovimi glasbili,
‒ ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni, besedni in gibalni
komunikaciji.«

DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) so med didaktičnimi priporočili za drugo vzgojnoizobraževalno obdobje navedene temeljne oblike uresničevanja ustvarjalnosti: glasbena
produkcija z dopolnjevanjem in oblikovanjem glasbenih vsebin, poustvarjanje glasbenih vsebin
in izražanje glasbenih doživetij ob glasbi likovno, besedno in gibno. Priporočeno je, da se
ustvarjalne dosežke učencev vrednoti glede na njihove glasbene razvojne zmožnosti in da naj
bodo spodbuda za vrednotenje glasbe, izmenjavo mnenj ter pogovor. Navedeno je, da se te v
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju kažejo v dopolnjevanju glasbenih fraz kot glasbena
vprašanja in odgovori, v oblikovanju spremljav kot ostinatni motivi, borduni in osnovne
harmonske zveze ter v kratkih glasbenih vsebinah kot pesmi, rondoji in variacije.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je največ operativnih ciljev in vsebin povezanih z
izvajanjem in nekoliko manj s poslušanjem in ustvarjanjem (Učni načrt, 2011). V učbenikih,
delovnih zvezkih in samostojnih delovnih zvezkih za četrti, peti in šesti razred so v skladu s
cilji in vsebinami naloge, ki se vežejo na glasbene dejavnosti, med njimi tudi na glasbeno
dejavnost ustvarjanja:
Preglednica 2: Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja iz učnih gradiv za drugo
vzgojno-izobraževalno obdobje

Ustvarjalni cilji in
vsebine iz učnega Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo
načrta za glasbeno ustvarjanja iz učnih gradiv za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
vzgojo (2011)
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Pevsko
in/ali
z
ritmično
izreko
dopolnjujejo
in
ustvarjajo
glasbene
vsebine ter oblike.

Slika 15: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za četrti razred (Oblak, 2002a, str. 6).

Pevsko ustvarjajo v
različnih
tonskih
vrstah.

Slika 16: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za četrti razred (Kustec, 2015, str. 11).

Z ritmično izreko
ustvarjajo eno-, dvoin večglasne vsebine
ter oblike.

Slika 17: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za četrti razred (Pesek, 2012, str. 26).
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Ustvarjajo
enake,
podobne,
različne
oblikovne dele.

Slika 18: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za četrti razred (Oblak, 2002a, str. 67).

Z
inštrumenti
dopolnjujejo
in
ustvarjajo
različne
glasbene vsebine in
glasbene
oblike
(pesemska
oblika,
kanon, rondo, tema,
variacija).

Slika 19: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za peti razred (Oblak, 2003, str. 68).

Z
inštrumenti
ustvarjajo v različnih
tonskih vrstah.

Slika 20: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za peti razred (Oblak, 2003, str. 6).
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Gibalno-plesno,
likovno in besedno
izražajo glasbena in
zunajglasbena
doživetja
ter
predstave.
Slika 21: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za šesti razred (Oblak, 2004, str. 27)

Predstavijo, izvedejo
in vrednotijo lastne
dosežke.

Slika 22: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za četrti razred (Mraz Novak in Lango,
2017, str. 60).

Izkazujejo
osebno
angažiranost za glasbo
in glasbeno izražanje.

Slika 23: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za šesti razred (Kustec in Bevc, str.
21).
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V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011, str. 13) so navedeni standardi znanja, ki jih učenci
lahko dosežejo s poučevanjem in učenjem z glasbenimi dejavnostmi. Standardi znanja, ki jih
lahko povežemo predvsem z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju, so:
»Učenec:
‒ glasbena in zunajglasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom,
‒ ustvari glasbeno obliko kanon in rondo,
‒ pri petju in igranju na glasbilo upošteva elemente interpretacije.«

TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je med didaktičnimi priporočili za tretje vzgojnoizobraževalno obdobje ustvarjanje opredeljeno kot aktivna oblika učenja za uporabo glasbenega
znanja v novih glasbenih situacijah in kot pomembna glasbena dejavnost, s katero se poustvarja
pevske in instrumentalne glasbene vsebine s poudarkom na znanju in izkušnjah učencev ter
estetskem oblikovanju in doživljanju. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se z glasbeno
dejavnostjo ustvarjanja tudi ustvarja in dopolnjuje glasbene vsebine kot spremljave, različne
glasbene oblike in kot glasbeni eksperimenti z improvizacijo. V ospredju je besedno ustvarjalno
izražanje ob glasbi, aktualna pa sta še vedno tudi likovno in gibno-plesno izražanje.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je operativnih ciljev in vsebin, povezanih z
ustvarjanjem, približno enako kot s poslušanjem in izvajanjem (Učni načrt, 2011). V učbenikih,
delovnih zvezkih in samostojnih delovnih zvezkih za sedmi, osmi in deveti razred so v skladu
s cilji in vsebinami naloge, ki se vežejo na glasbene dejavnosti, med njimi tudi na glasbeno
dejavnost ustvarjanja:
Preglednica 3: Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja iz učnih gradiv za tretje
vzgojno-izobraževalno obdobje

Ustvarjalni cilji
in vsebine iz
Praktični primeri dejavnosti, ki se izvajajo z glasbeno dejavnostjo
učnega načrta za
ustvarjanja iz učnih gradiv za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
glasbeno vzgojo
(2011)
Ustvarjalno
izražajo
glasbena
doživetja
in
predstave
o
izbrani glasbi iz
obravnavanega
obdobja
v
Slika 24: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za sedmi razred (Pesek, 2018, str. 64).
posameznem
razredu.
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Ustvarjajo
pevske
in
instrumentalne
glasbene
vsebine.

Slika 25: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za deveti razred (Pesek, 2010, str. 22).

Urijo
se
v
uporabi
elementov
glasbene
improvizacije.

Slika 26: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za deveti razred (Pesek, 2010, str. 24).

Poustvarjajo
izbrana vokalna
in
instrumentalna
glasbena dela.

Slika 27: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za sedmi razred (Pesek, 2018, str. 68).
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Ustvarjalno
oblikujejo
spremljave in
ustvarjajo
glasbene oblike
ter
druge
glasbene
vsebine
z
lastnimi,
Orffovimi,
ljudskimi
in
improviziranimi
inštrumenti.

Slika 28: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za deveti razred (Pesek, 2010, str. 85).

Izkazujejo
osebno
angažiranost,
zanimanje
in
motiviranost za
glasbo
ter
glasbeno
izražanje.
Slika 29: Praktični primer ustvarjalne dejavnosti za 8. razred (Vrbanič, 2015, str. 8).

V Učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011, str. 14) so navedeni standardi znanja, ki jih učenci
lahko dosežejo s poučevanjem in učenjem z glasbenimi dejavnostmi. Standardi znanja, ki jih
lahko povežemo predvsem z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju, so:
»Učenec glede na obravnavano obdobje v posameznem razredu:
‒ […] izvede, (po)ustvari pevsko in/ali instrumentalno vsebino skladno z individualnimi
sposobnostmi in spretnostmi,
‒ pri […] ustvarjanju uporabi glasbeni zapis,
‒ v petje in igranje na glasbila smiselno vključi elemente interpretacije in jih zna
upoštevati […],
‒ pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno
izražanje,
‒ z gibanjem in plesom izraža glasbene in zunajglasbene vsebine.«
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4

GLASBENI RAZVOJ OTROK

Vsak otrok se že od rojstva naprej nagiba h glasbi. Izmed vseh umetnosti je ta najdostopnejša,
saj ima dojenček slušni aparat že povsem razvit. Dinamična živahna govorica pri njih izzove
zanimanje in veselje. Glasba vpliva na otrokov čustveni, umski, duševni, telesni in estetski
razvoj. Otroci razvijajo doživljanje melodije, ritma, dinamike zvočne barve in obliko jezika s
petjem pesmi; glasbene igrice pa razvijajo otrokovo gibanje, hojo in pravilno držo (Fratnik
Kobe, 2007).
Obstajajo splošne zakonitosti, po katerih poteka glasbeni razvoj. Ta se razvija postopno, hitrost
pa je odvisna tudi od spodbud okolja (Smolej, 1996). Glasbeni razvoj je odvisen od genskih
zasnov in vplivov zvočnega okolja. Otrok ima ob rojstvu glasbeni potencial, ki se z vpetostjo v
spodbudno učno okolje razvija ali, v nasprotnem primeru, zamira (Sicherl Kafol, 2001).
Že pri majhnih otrocih je očitno, da je prisotna želja po izvajanju glasbe. Glasbeno se izražajo,
da bi dali pomen različnim vsakodnevnim izkušnjam, jih razumeli in strukturirali. Otroci tako
rastejo kot individualne in socializirane osebe, ki umetnost dojemajo kot orodje za lastno
izražanje, ki jim osmisli svet skozi domišljijo. Tako jim je omogočena refleksija čustev, misli
in dejanj v procesu komunikacije s preostalim svetom (Pucihar, 2014).
Odzivi na glasbo se pri otroku pojavljajo že od tretjega meseca naprej. Začne se obračati k
izvoru zvoka in gibati ob glasbi. Nato nastopi glasbena vokalizacija, obdobje čebljanja in
spontanega pesnjenja. Z leti se glasbeni odzivi večajo in so kakovostnejši. Pri sedemnajstih
letih naj bi bil posameznik s sistematičnim glasbenim izobraževanjem glasbeno zrel in naj bi
imel usvojene sposobnosti višjega reda. Vsi ne dosežejo te stopnje razvoja (Smolej, 1996).
Glasbeni razvoj je odvisen od mnogih dejavnikov in pogosto odstopa od stopenjskih okvirov.
Raziskave pogosto pokažejo izključevanja glede starostnih obdobij (Sicherl Kafol, 2001).
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je med glasbeno razvojnimi dosežki v Učnem načrtu za
glasbeno vzgojo (2004) opisano kot čas zorenja elementarnih glasbenih sposobnosti, ko se
melodični in ritmični posluh v spodbudnem okolju spontano razvijata. Z razvojem glasbenega
mišljenja se ozaveščajo odnosi med tonskimi višinami in trajanji. Učenci že izkušajo barvna in
harmonska sozvočja z instrumentalnimi igrami in spremljavami. Občutek za glasbeno
oblikovne celote se spodbuja z ustvarjalno igro glasbenega dopolnjevanja in odgovorov,
glasbeni spomin pa se razvija s pozornim poslušanjem glasbenih del. V drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju se s homofonim dvo- in večglasjem v slovenski ljudski pesmi, s
kanoni, bordunskimi in ostinatnimi spremljavami razvija harmonski posluh učencev. Prav tako
napreduje njihova raven ritmičnega in melodičnega posluha z analitično zaznavo med tonskimi
trajanji, višinami in odnosi, ki poteka skozi neposredno glasbeno komunikacijo ter z metodo
dela z glasbenimi zapisi. Z analitičnim glasbenim mišljenjem se dvigne raven kakovostnega
poslušanja, pozornosti, zbranosti in glasbeni ter splošni spomin. Z ustreznimi izkušnjami in
spodbudami narašča sposobnost estetskega oblikovanja učencev. Tretje vzgojno-izobraževalno
obdobje sovpada z značilnostmi mladostniškega zorenja. Učenci s sistematičnim glasbenim
poukom poglobijo glasbeni posluh in spomin, pozornost zaznave ter estetsko občutljivost, ki
vpliva na sposobnost vrednotenja, oblikovanja, opazovanja in presoje.
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Glasbeni razvoj vključuje tudi spretnosti in znanja, ki se razvijajo skozi glasbene dejavnosti. V
učnem načrtu (2004) je predviden razvoj spretnosti in znanj, s katerimi naj bi otrok na koncu
osnovnošolskega izobraževanja usvojil:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

pravilno pevsko dihanje,
poznavanje in razvoj svojega glasovnega obsega,
pravilno oblikovanje glasov,
poznavanje in izvajanje prvin estetskega oblikovanja (pevska izreka, jakost, tempo,
fraziranje),
poznavanje pogojev za zdravo petje,
poznavanje glasbenih pojmov (izvajalske oznake, oznake za dinamiko in tempo),
znanje izreke glasov in zlogov,
sproščenost pri izvajanju in ustvarjanju,
pravilno držo in igranje glasbil,
fonomimiko (gibno nakazovanje tonskih višin) in metrum,
gibalno odzivanje v obliki plesa ob glasbi.

RAZVOJ GLASBENE USTVARJALNOSTI
Vsak otrok je potencialno lahko glasbeno ustvarjalen, vendar se mora ustvarjalnost razvijati
pod določenimi pogoji, ki so:
‒ prisotnost dispozicij,
‒ sproščeno vzdušje, ki vzgaja spontano mišljenje,
‒ treniranje in učenje ustvarjalnega mišljenja (Fratnik Kobe, 2007).
B. Rotar Pance in E. Igličar (2017) ugotavljata, da je glasbeno ustvarjalnost do določene mere
mogoče izmeriti, jo razvijati in stimulirati. V otrokovem življenju mora biti ustrezno spodbudno
okolje, ki mu zagotavlja priložnosti in ustvarjalne izzive. Glasbeno ustvarjalen je lahko
posameznik, ki ima željo po ustvarjanju, se čuti svobodnega in samostojnega, ima dober zgled
ter se ga spodbuja k izvirnosti. Za ustvarjalni proces mora imeti zgotovljen ustrezen časoven
okvir in ne sme imeti občutka strahu pred kritiko ter vrednotenjem njegovih ustvarjalnih
dosežkov.
Razvoj glasbene ustvarjalnosti je treba ustrezno načrtovati in ga ne prepuščati naključju kljub
otrokovi nepredvidljivosti in odvisnosti od trenutnega zanimanja. Glasbena ustvarjalnost se
intenzivneje začne razvijati po četrtem letu starosti. Takrat si otrok izmišlja zvočne vzorce in
glasbene dele ter celote. B. Borota (2013) je ugotovila, da si pet- in šestletni otroci znajo
izmisliti glasbeni motiv in ga razvijati z dodajanjem novih glasbenih idej. V tej starosti so torej
otroci že sposobni povezovati različne tone v smiselne celote in si že jasno predstavljajo, kje je
začetek in konec glasbe.
Razvijanje ustvarjalnih potencialov omogočajo glasbene dejavnosti, s katerimi otrok raziskuje
in spoznava svet. Že v predšolskem obdobju je pri otroku mogoče opaziti prve oblike glasbene
ustvarjalnosti, na primer petje izmišljarij. Najprej ustvarja vokalne produkcije, ki so vezane na
besedilo, šele kasneje to zmore na osnovi melodičnih predstav in ustvarja brez besedila z zlogi
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in glasovi. Zmožnosti za razvoj glasbene ustvarjalnosti se povečujejo z razvojem glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj. Otrok razvija glasbeno ustvarjalnost z razpolaganjem melodije,
ritma, oblike in ekspresivnih kakovosti (tempo, dinamika, zvočna barva) (Denac, 2012).
Za opis razvoja otroške glasbene ustvarjalnosti veliko avtorjev uporablja Taylorjevo
klasifikacijo (1959), ki zajema pet stopenj:
1.
2.
3.
4.
5.

ekspresivno stopnjo,
produktivno stopnjo,
inventivno stopnjo,
inovativno stopnjo,
emergentno stopnjo.

Z glasbeno ustvarjalno metodo poučevanja in učenja sta povezani predvsem prva in druga
stopnja. Ekspresivna stopnja se nanaša predvsem na svobodno izražanje otroka v glasbi in ob
njej. Ta ob odsotnosti motivacije ostane latentna. Na razvoj otroka v tej fazi vpliva predvsem
neposredno okolje, ki sprejema ali zavrača otrokove spontane poizkuse ustvarjanja. Druga
produktivna stopnja je osnovana na višji ravni glasbenih izkušenj. Povezana je z razvojem
glasbeno oblikovnega zavedanja. Posameznik oblikuje glasbene vsebine, ozavešča izrazne in
oblikovne prvine ter išče možnosti za ponazarjanje svojih stvaritev v drugih izraznih medijih.
Tako bodisi svojo predstavo o glasbenem delu izrazi gibalno ali likovno, ustvari melodijo iz že
znanih tonskih trajanj in višin ali oblikuje variacijo na dano temo. Obe ravni Taylorjeve
klasifikacije sta pri posameznikih prisotni ne glede na življenjsko obdobje (Oblak, 1997).
Tudi J. Tafuri (2006) je razvoj glasbene ustvarjalnosti predstavila s konceptualnim modelom
ustvarjalnosti, ki je sestavljen iz dveh dimenzij: kulture in ustvarjalnih zmožnosti.

Slika 30: Model interakcije kulture in ustvarjalnih zmožnosti (prir. po Tafuri, 2006, str. 136)

Vodoravna os od leve proti desni ponazarja, kakšen vpliv ima kultura na posameznika.
Predstavlja odraščanje posameznika in vpliv okolja nanj, pri čemer se posameznik sreča in
asimilira z navadami, normami in interpretacijo realnosti ter usvoji znanja in spretnosti na
različnih področjih. Navpična os predstavlja razvoj ustvarjalnosti posameznika od prve
manifestacije do razvoja na višji ravni. Raven je odvisna od realizacije posameznikovega
individualnega ustvarjalnega potenciala. V skrajni levi kot levega spodnjega kvadranta bi bil
lahko umeščen novorojenec, ki še ni socializiran, prav tako še ni razvil ustvarjalnega potenciala.
27

Nasproti v skrajni desni kot desnega zgornjega kvadranta pa bi bil lahko umeščen znan
ustvarjalni genij.
Glasbena psihologa Swanwick in Tillman sta oblikovala spiralni model (1986), ki ima osem
razvojnih faz, ki potekajo v štirih stopnjah razvoja. Ta opisuje okviren razvoj otrokove glasbene
ustvarjalnost po letih (Borota, 2013). Naredila sta jo na podlagi raziskave, v kateri sta
ocenjevala glasbene kompozicije otrok, starih od 3 do 11 let. Odkrila sta povezavo med
sposobnostjo ustvarjanja in psihofizičnim razvojem sodelujočih (Nieuwmeijer, 2013).

Slika 31: Spiralni model razvoja otrokove ustvarjalnosti (Nieuwmeijer, 2013, str. 16)

Otrok sprva slučajno preizkuša glasbila, ko raziskuje materiale. Nato sledi obdobje izražanja
doživetij, pri čemer uporablja kontraste jakosti (tiho/glasno) in tempa (hitro/počasi). Sledi
otrokovo nagnjenje k ponavljanju motivov in oblikovanju večjih glasbenih celot. Obdobje
vrednotenja nastopi, ko otrok oblikuje med seboj smiselno povezano glasbeno celoto s
prepoznavnim slogom glasbenega ustvarjanja. Pri tem vključuje različne tonske načine in
harmonske postope (Borota, 2013). Zadnja stopnja spiralnega modela opisuje simbolično fazo
na ravni metakognicije (Nieuwmeijer, 2013).
Pugh in L. Pugh (1998) sta primerjala različne modele glasbene ustvarjalnosti in ustvarjalni
proces predstavila v štirih fazah:
1.
2.
3.
4.

raziskovanje zvoka,
selekcioniranje/izbiranje zvoka,
preoblikovanje in snovanje glasbenih idej,
oblikovanje glasbene celote.
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Ustvarjalni proces se začne na konkretni in senzorični ravni, ki se nadaljuje z oblikovanjem
krajših glasbenih delov. Sledi selekcija in oblikovanje koherentne glasbene celote.
Kljub vse večjemu poudarku v različnih normativih na ustvarjalnosti v šolah, v procesu
socializacije in izobraževanja se mladim sposobnost izvirnosti od predšolskega do šolskega
obdobja prepolovi. Časa, ki bi dopuščal domišljijsko igro, vključevanje lastnih idej in
raziskovanje, je vedno manj. Vedno bolj je prisoten občutek ocenjevanja (Blažić, 2003).
Leta 1968 je Land izvedel raziskavo z Nasinim testom (test za izbiro inovativnih znanstvenikov
in inženirjev). Od testiranih 1600 petletnikov je sposobnost ustvarjalnega mišljenja na ravni
genija pokazalo 98 odstotkov otrok. Delež je padel na 30 odstotkov do desetega leta in na 12
odstotkov do petnajstega leta. Testiranje 280.000 odraslih je pokazalo, da jih je stopnjo
ustvarjalnosti genija doseglo le 2 odstotka. Tudi Lundrova raziskava leta 2006 je pokazala
podoben rezultat (Sadar Šoba, 2014). Raziskovalci upad ustvarjalnosti ob vstopu v osnovno
šolo utemeljujejo z dejstvom, da šola otroka s postavljanjem pravil omejuje, prav tako pa v tem
obdobju otrok prehaja iz predoperativne faze razvoja v operativno fazo razvoja (po Piagetu,
1936). Otrok ob prestopu postane bolj usmerjen v kognicijo in je manj egocentričen
(Štemberger, 2014). B. Marentič Požarnik (2003) je prepričana, da spontana radovednost v
vstopu v šolo usahne, saj učence vodi zunanja motivacija, kot so priznanja, ocene in izogibanje
negativnim posledicam.
Gardner (1995) ugotavlja, da umetnostna ustvarjalnost sledi razvojni krivulji v obliki črke U.
Ta naj bi bila v zgodnjem otroštvu zelo visoka, nato pa v času osnovnošolskega izobraževanja
upade in se vsaj pri nekaterih spet dvigne na začetno raven po puberteti. Upad ustvarjalnosti je
dokazal s serijo risb, iz katerih je razbral pešanje ustvarjalne ekspresije pri sedem- in
osemletnikih.
Baer (1996) je odkril, da za upad umetnostne ustvarjalnosti v času osnovnošolskega
izobraževanja obstaja mnogo teorij, na primer spremembe v živčnem sistemu razvijajočega se
otroka, posreden vpliv latentne faze (po Freudu, 1905), navedel je tudi vpliv šolanja. Šola
nagrajuje pravilne odgovore, ne pa zanimivih. Učence s tem odvrača od izvirnosti.
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EMPIRIČNI DEL
5

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V sodobnem poučevanju se pogosto še uporablja tradicionalne pristope in izvaja pouk, ki ni
zadosti dinamičen. Učenci v tišini poslušajo, medtem ko učitelj razlaga, učenje pa temelji na
ponavljanju in pomnjenju (Bujez, Diaz Mohedo, 2014). Problematični so izsledki raziskav
Evropske komisije JRC (2009), iz katerih je razvidno, da osnovnošolski učitelji ne vedo točno,
kako bi uresničevali ustvarjalni pouk (Creativity in Schools in Europe, 2009). Poučevanja z
glasbeno dejavnostjo ustvarjanja v praksi ne moremo posploševati, saj posamezni učitelji še
vedno poučujejo z metodami, ki so značilne za tradicionalni pristop poučevanja (Oblak, 2002b).
P. Markelj (2014) ugotavlja, da učitelji glasbenega pouka na razredni stopnji od glasbenih
dejavnosti najredkeje izvajajo glasbeno dejavnosti ustvarjanja. B. Kopačin (2014) je odkrila, da
na področju glasbene ustvarjalnosti pri pouku le od 60 odstotkov razrednih učiteljev, vključenih
v raziskavo, lahko pričakujemo ustvarjalne metode poučevanja in učenja pri glasbenem pouku.
T. Štemberger (2014) je z raziskavo stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ugotovila,
da prevladuje prepričanje, da niso vsi ljudje ustvarjalni in da prav tako niso ustvarjalni vsi
otroci. Raziskava J. Črčinovič Rozman (2009) je pokazala, da razredni učitelji niso dovolj
strokovno kompetentni, da bi povsem razumeli koncept ustvarjalnega mišljenja v glasbi, vseh
kriterijev za vrednotenje tega in za poučevanje glasbene kompozicije in improvizacije. B.
Oblak (2002b, 1997) je povzela mnenja učiteljev, ki izražajo njihov negativni odnos do
poučevanja glasbene ustvarjalnosti, iz katerih je razvidno, da glasbena dejavnost ustvarjanja
porabi preveč časa in zahteva individualen pristop; da se učenci na napoved glasbene dejavnosti
ustvarjanja ne odzovejo ali ne znajdejo; da glasbenega ustvarjanja ne bi smeli zahtevati od vseh
otrok, saj je ta sposobnost dana le redkim posameznikom; da so glasbene izmišljarije brezciljne
in učenca ovirajo pri vaji predpisanih tvarin; da je ustvarjalna metoda poučevanja in učenja
stereotipna in kaotična; da učiteljem primanjkuje izkušenj in znanj ter imajo težave pri
vrednotenju glasbene ustvarjalnosti. M. Černigoj Bizjak (2016) ugotavlja, da večina učiteljev
meni, da za poučevanje glasbene ustvarjalnosti nimajo dovolj avtonomije, s čimer mislijo na
učni načrt, starše in stroko. J. Trop (2010) je o zaviralnih dejavnikih glasbene ustvarjalnosti
povzela mnenja osnovnošolskih učiteljev, od katerih jih tri četrtine meni, da je ustvarjalno
učenje in poučevanje zelo zahtevno. Ugotavlja, da učitelji za zapostavljanje glasbene
ustvarjalnosti v praksi pogosto krivijo prenatrpanost učnega načrta, pomanjkanje znanja
učiteljev na tem področju, neupoštevanje otrokovih idej, mnenj, interesov in želja ter šablonski
način dela.
Navedena problematika zajema tudi načrtovanje glasbene dejavnosti ustvarjanja, rabo
ustvarjalnih metod učenja in poučevanja in stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali
osnovnošolskega izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja. Z našo raziskavo smo želeli
ugotoviti, kako pogosto učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
izvajajo glasbeno dejavnost ustvarjanja, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja pri tem
uporabljajo in kakšno stališče imajo do glasbene dejavnosti ustvarjanja. Zanimalo nas je, ali se
pojavljajo statistično pomembne razlike v odgovorih glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
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poučevanja, stopnjo in vrsto izobrazbe, delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja in
pogostost udeleževanja dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih.

6

CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Cilji raziskave:
1. Ugotoviti, kako pogosto učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja vključujejo glasbeno dejavnost ustvarjanja.
2. Ugotoviti zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja učiteljev glasbenega
pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja.
3. Ugotoviti stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali
izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja.

osnovnošolskega

Raziskovalna vprašanja:
1. Kako pogosto učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
vključujejo glasbeno dejavnost ustvarjanja?
1.1. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na
vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja?
1.2. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na
vrsto in stopnjo izobrazbe?
1.3. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na
delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja?
1.4. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z
dodatnimi izobraževanji ali brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
obstajajo razlike v pogostosti izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja?
2. Katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo učitelji glasbenega pouka
v vertikali osnovnošolskega izobraževanja?
2.1. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na
vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja?
2.2. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na
vrsto in stopnjo izobrazbe?
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2.3. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na
delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja?
2.4. Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z
dodatnimi izobraževanji ali brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
obstajajo razlike v zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja?
3. Kakšna so stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
do glasbene dejavnosti ustvarjanja?
3.1. Ali se stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja razlikujejo glede na vzgojnoizobraževalno obdobje poučevanja?
3.2. Ali se stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja razlikujejo glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe?
3.3. Ali se stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja razlikujejo glede na delovno dobo
na področju vzgoje in izobraževanja?
3.4. Ali se stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja z dodatnimi izobraževanji ali brez dodatnih izobraževanj na
glasbenih seminarjih do glasbene dejavnosti ustvarjanja razlikujejo?

7

METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP

Za kvantitativno raziskavo smo uporabili deskriptivno metodo in kavzalno-neeksperimentalno
metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja.

VZOREC
7.1.1 Vzorec raziskave z anketnim vprašalnikom
Kvantitativno raziskavo z anketnim vprašalnikom smo opravili na neslučajnostnem,
priložnostnem vzorcu, ki je zajemal učitelje glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja v različnih slovenskih regijah v šolskem letu 2018/19. Anketni vprašalnik je
priložnostno ustrezno izpolnilo 105 osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost.
7.1.1.1

Razred poučevanja

Ugotavljali smo, v katerem razredu oz. v katerih razredih anketirani osnovnošolski učitelji
poučujejo glasbeno umetnost.
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Graf 1: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev glede na razred poučevanja glasbene umetnosti

Od skupno 105 anketirancev jih 38 odstotkov glasbeno umetnost poučuje v sedmem razredu,
37 odstotkov anketirancev glasbeno umetnost poučuje bodisi v šestem razredu bodisi v osmem
razredu. V devetem razredu glasbeno umetnost poučuje 36 odstotkov anketirancev, 30
odstotkov anketirancev poučuje glasbeno umetnost bodisi v prvem razredu bodisi v petem
razredu. Najmanjši delež anketirancev pa glasbeno umetnost poučuje v četrtem razredu (28
odstotkov), drugem razredu (26 odstotkov) ali v tretjem razredu (17 odstotkov).
7.1.1.2

Vzgojno-izobraževalno obdobje

Ugotavljali smo, v katerem vzgojno-izobraževalnem obdobju anketirani osnovnošolski učitelji
poučujejo glasbeno umetnost. Upoštevali smo samo najvišji razred, v katerem učitelj poučuje
glasbeno umetnost, in združili razrede v vzgojno-izobraževalna obdobja zaradi preglednejše
analize raziskave v nadaljevanju.
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Graf 2: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja glasbene umetnosti

Največ anketirancev (43 odstotkov) spada v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, 36 odstotkov
anketirancev spada v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje in 22 odstotkov anketirancev spada
v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.
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7.1.1.3

Stopnja izobrazbe

Ugotavljali smo, katero stopnjo izobrazbe so dosegli anketirani osnovnošolski učitelji, ki
poučujejo glasbeno umetnost.
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Graf 3: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost glede na stopnjo izobrazbe

Največ anketirancev (49 odstotkov) ima zaključeno specializacijo po visokošolskem
strokovnem programu, univerzitetni program/magisterij stroke (2. bol. st.), VII; 26 odstotkov
anketirancev ima zaključen višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program,
VI/1.; 17 % anketirancev ima zaključeno specializacijo po višješolskem programu, visokošolski
strokovni programi/visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) VI/2. Najmanjši
delež anketirancev ima zaključeno specializacijo po univerzitetnem programu, magisterij
znanosti, VIII/1. (2. bol. st.); VII. (8 odstotkov) in 1 odstotek anketirancev ima zaključen
doktorat znanosti/doktorat znanosti (3. bol. st.), VIII/2.
7.1.1.4

Vrsta izobrazbe

Ugotavljali smo, katero vrsto izobrazbe imajo anketirani osnovnošolski učitelji, ki poučujejo
glasbeno umetnost.
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Graf 4: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost glede na vrsto izobrazbe

Največ anketirancev (52 odstotkov) ima zaključen razredni pouk oz. poučevanje na razredni
stopnji, 37 odstotkov anketirancev ima zaključeno glasbeno pedagogiko, 5 odstotkov pa
predšolsko vzgojo. Pod drugo so anketiranci navedli: razredni pouk in predšolska vzgoja (40
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odstotkov), muzikologija (20 odstotkov), profesorica glasbe (20 odstotkov) in glasbeni pouk in
zborovodstvo (20 odstotkov).
7.1.1.5

Delovna doba

Ugotavljali smo, kolikšno delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja imajo anketirani
osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost.
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Graf 5: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost glede na delovno dobo na področju vzgoje in
izobraževanja

27 odstotkov anketirancev ima več kot 30 let delovne dobe, 24 odstotkov anketirancev ima od
21 do 30 let delovne dobe, 20 odstotkov anketirancev ima od 11 do 20 let delovne dobe, 15
odstotkov anketirancev ima od 6 do 10 let delovne dobe in 14 odstotkov anketirancev ima do
pet let delovne dobe. V povprečju so imeli anketiranci 20,9 let delovne dobe.
7.1.1.6

Dodatna izobraževanja na glasbenih seminarjih

Ugotavljali smo pogostost udeleževanja dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost.
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Graf 6: Sestava vzorca osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, glede na pogostost udeleževanja dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih

Enega dodatnega izobraževanja na glasbenih seminarjih letno se udeleži 26 odstotkov
anketirancev, 22 odstotkov anketirancev se udeleži enega dodatnega izobraževanja na glasbenih
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seminarjih na več kot pet let, 19 odstotkov anketirancev pa se dodatnega izobraževanja na
glasbenih seminarjih udeleži večkrat letno. Dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih se
nikoli ne udeleži 10 odstotkov anketirancev.

7.1.2 Vzorec raziskave z metodo opazovanja
Kvantitativno raziskavo s strukturnim opazovanjem smo opravili na neslučajnostnem
priložnostnem vzorcu, ki je zajemal učitelje glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega
izobraževanja na treh osnovnih šolah znotraj osrednje slovenske regije v šolskem letu 2018/19.
S strukturnim opazovanjem brez udeležbe smo s ček listo opazovali devet učiteljev pri
poučevanju ene šolske ure glasbene umetnosti.
7.1.2.1

Vzgojno-izobraževalno obdobje

Ugotavljali smo, v katerem razredu opazovani osnovnošolski učitelji poučujejo glasbeno
umetnost, in jim določili vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja zaradi preglednejše
analize raziskave v nadaljevanju.
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Graf 7: Sestava vzorca opazovanih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost glede na vzgojno-izobraževalno
obdobje poučevanja glasbene umetnosti

Trije učitelji (33,3 odstotka) poučujejo v drugem razredu, kar je prvo vzgojno-izobraževalno
obdobje, trije učitelji (33,3 odstotka) poučujejo v petem. razredu, kar je drugo vzgojnoizobraževalno obdobje, in trije učitelji (33,3 odstotka) poučujejo v osmem razredu, kar je tretje
vzgojno-izobraževalno obdobje.

OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Podatke kvantitativne raziskave smo pridobili z avtorsko oblikovanim spletnim anketnim
vprašalnikom in s strukturiranim opazovalnim obrazcem, ki smo ju ustvarili na podlagi
teoretičnih izhodišč slovenskih in tujih avtorjev. Raziskovali smo zastopanost glasbene
dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti v osnovnih šolah. V prvem delu anketnega
vprašalnika smo uporabili neodvisne spremenljivke (razred poučevanja, vrsta in stopnja
izobrazbe, delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja, udeleževanje dodatnih
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izobraževanj na glasbenih seminarjih). V drugem delu nas je zanimala pogostost izvajanja
ustvarjalne glasbene dejavnosti, za kar smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico (1 ‒
nikoli, 5 ‒ zelo pogosto). Da smo dobili vrste ustvarjalnih metod poučevanja in učenja, ki jih
učitelji vključujejo v glasbeni pouk, smo zastavili zaprta vprašanja z več možnimi odgovori.
Na koncu smo želeli pridobiti še stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja, za kar
smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico stališč (1 ‒ se popolnoma ne strinjam, 5 ‒
popolnoma se strinjam). Podatke smo zbirali deset dni. Z metodo strukturiranega opazovanja
brez udeležbe smo s ček listo preverjali vrste ustvarjalnih metod poučevanja in učenja, ki jih
osnovnošolski učitelji vključujejo v glasbeni pouk. Vsakega učitelja smo pri poučevanju
glasbene umetnosti opazovali eno šolsko uro.

POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Pri obdelavi podatkov smo uporabili SPSS 22.0 in Microsoft Excel. Uporabili smo naslednje
statistične postopke za obdelavo podatkov:
‒
‒
‒
‒

izračun absolutnih in relativnih frekvenc,
izračun povprečnih vrednosti
Shapiro-Wilk test za izračun normalnosti porazdelitve,
testa Kruskal-Wallisov test vsote rangov (neparametrični test za ANOVO) in MannWhitney U test (neparametrični t- test).

Vsa anketna vprašanja smo prikazali s strukturnimi stolpci. Pri vseh testih smo upoštevali
stopnjo statistične pomembnosti α ≤ 0,05.

8

REZULTATI RAZISKAVE

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore na podlagi postavljenih raziskovalnih vprašanj.
Sprva smo za vse spremenljivke preverili, ali so te normalno porazdeljene. Uporabili smo
Kolmogorov-Smirnov test. Nobena spremenljivka ni normalno porazdeljena (p < 0,0001), zato
smo namesto parametričnih testov uporabili neparametrične teste – Kruskal Wallis-ov test vsote
rangov in Mann-Whitney-ev U test.

POGOSTOST
VKLJUČEVANJA
USTVARJANJA

GLASBENE

DEJAVNOSTI

Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje »Kako pogosto
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja vključujejo glasbeno
dejavnost ustvarjanja?« in na raziskovalno podvprašanje 1.1 »Ali med učitelji glasbenega
pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja obstajajo razlike v pogostosti vključevanja
glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja?«
Pogostost smo preverjali z Likertovo lestvico v anketnem vprašalniku (1 ‒ nikoli, 2 ‒ redko, 3
‒ včasih, 4 ‒ pogosto, 5 ‒ zelo pogosto).
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8.1.1 Pogostost izvajanja glasbenih dejavnosti
Ugotavljali smo pogostost izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja v primerjavi z glasbeno
dejavnostjo izvajanja in poslušanja pri poučevanju glasbene umetnosti anketiranih
osnovnošolskih učiteljev.
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Graf 8: Deleži odgovorov osnovnošolskih učiteljev o pogostosti izvajanja posamezne glasbene dejavnosti pri pouku glasbene
umetnosti

Anketiranci pogosto oz. zelo pogosto izvajajo glasbeno dejavnost izvajanja (85 odstotkov).
Glasbeno dejavnost poslušanja izvaja pogosto oz. zelo pogosto 88 odstotkov anketirancev.
Glasbeno dejavnost ustvarjanja pa pogosto oz. zelo pogosto izvaja 59 odstotkov anketirancev.
8.1.1.1

Pogostost izvajanja glasbenih dejavnosti glede na vzgojno-izobraževalno obdobje

Ugotavljali smo pogostost izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja v primerjavi z glasbeno
dejavnostjo izvajanja in poslušanja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev.
Preglednica 4: Pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti pri pouku glasbene umetnosti glede na vzgojnoizobraževalna obdobja osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
Glasbena dejavnost izvajanja.
Glasbena dejavnost poslušanja.
Glasbena dejavnost ustvarjanja.

.042
22.630
3.018

df
2
2
2

p
.979
.000
.221

Naše spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test za vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje
po χ2 porazdelitvi in variira od 0,042 do 22,630. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
glasbenih dejavnostih večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za pogostost vključevanja
glasbene dejavnosti niso enake za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, saj so skoraj vse
vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednost Kruskal-Wallis
testa je statistično pomembna pri glasbeni dejavnosti poslušanja (χ2 = 22,630, g = 2, a = 0,000).
S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri
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glasbenih dejavnostih le med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri glasbeni
dejavnosti poslušanja (a = 0,000); ter med drugim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem
pri glasbeni dejavnosti poslušanja (a = 0,006). S tveganjem 0,6 odstotka trdimo, da v osnovni
množici glasbeno dejavnost poslušanja pogosteje vključujejo učitelji tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 73,10), nato učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 49,17), zadnji pa so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 44,33).
V pogostosti izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
poučevanja glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev ni statistično pomembnih
razlik.

8.1.2 Pogostost izvajanja posameznih glasbenih dejavnosti ustvarjanja
Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev.
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Graf 9: Deleži odgovorov osnovnošolskih učiteljev o pogostosti izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri
pouku glasbene umetnosti

Pogosto oz. zelo pogosto se izvaja: gibalno ustvarjanje ob glasbi (64 odstotkov), poustvarjalno
petje (59 odstotkov), ritmizacija besedila (58 odstotkov) in likovno ustvarjanje ob glasbi (50
odstotkov). Najredkeje oz. nikoli pa anketiranci izvajajo izmišljanje besedila in melodije (43
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odstotkov), pevsko izmišljanje na dano besedilo (38 odstotkov), izmišljanje instrumentalnih
vsebin (37 odstotkov) in izmišljanje besedila na dano melodijo (35 odstotkov).
8.1.2.1

Pogostost izvajanja posameznih glasbenih dejavnosti ustvarjanja glede na
vzgojno-izobraževalno obdobje

Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na vzgojno-izobraževalno
obdobje poučevanja.
Preglednica 5: Pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti glede na
vzgojno-izobraževalna obdobja osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
16.993
5.690
3.829
2.771
.279
2.871
1.885
1.400
.296
1.093
1.265
2.083
14.267
23.632
.200

Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

p
.000
.058
.147
.250
.870
.238
.390
.497
.862
.579
.531
.353
.001
.000
.905

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,200 do 23,632. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
glasbenih dejavnostih ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za pogostost
vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja niso enake za vsa tri vzgojno-izobraževalna
obdobja, saj so skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05).
Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna pri poustvarjalnem petju (χ2 = 16,993,
g = 2, a = 0,000), gibalnem ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 14,267, g = 2, a = 0,001) in likovnem
ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 23,632, g = 2, a = 0,000). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa
smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri posameznih glasbenih dejavnostih
ustvarjanja med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri poustvarjalnem petju
(a = 0,000); med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri gibalnem ustvarjanju
ob glasbi (a = 0,000); med prvim in drugim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri likovnem
ustvarjanju ob glasbi (a = 0,003) in med prvim in tretjim vzgojno izobraževalnim obdobjem pri
likovnem ustvarjanju ob glasbi (a = 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,001 odstotka, trdimo,
da v osnovni množici poustvarjalno petje pogosteje vključujejo učitelji tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 69,44), nato učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 52,92), zadnji pa so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 42,68). S
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tveganjem, manjšim od 0,001 odstotka, trdimo, da v osnovni množici gibalno ustvarjanje ob
glasbi pogosteje vključujejo učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 65,50), nato
učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 55,75), zadnji pa so učitelji tretjega
vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 41,20). S tveganjem manjšim 0,3 % trdimo, da v
osnovni množici likovno ustvarjanje ob glasbi pogosteje vključujejo učitelji prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 71,51), nato učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 45,46), zadnji pa so učitelji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 41,95).
V pogostosti izvajanja posameznih glasbenih dejavnosti ustvarjanja glede na vzgojnoizobraževalno obdobje anketiranih osnovnošolskih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne
razlike pri poustvarjalnem petju, ki ga najpogosteje vključujejo učitelji tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja, in pri gibalnem ter likovnem ustvarjanju ob glasbi, ki ga
najpogosteje vključujejo učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

8.1.3 Pogostost vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 1.2 »Ali med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja obstajajo razlike v
pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto in stopnjo izobrazbe?«
8.1.3.1

Pogostost vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na stopnjo izobrazbe

Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na stopnjo izobrazbe.
Preglednica 6: Pogostost vključevanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na stopnjo izobrazbe
osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost

Hi-kvadrat
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df
1.382
3.617
4.731
5.651
4.098
3.111
8.323
4.219
1.668
.362
3.169
2.873
4.867
6.928
7.986

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

p
.847
.460
.316
.227
.393
.539
.080
.377
.796
.985
.530
.579
.301
.140
.092

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,362 do 8,323. Vrednost testne statistike je pri vseh posameznih
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glasbenih dejavnostih ustvarjanja večja od 0,05odstotka. Lahko torej trdimo, da so srednje
vrednosti za pogostost vključevanja glasbene dejavnosti enake za vse stopnje izobrazbe, saj vse
vrednosti Kruskal-Walliso testa niso statistično pomembne (p > 0,05).
V pogostosti izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju glasbene
umetnosti glede na stopnjo izobrazbe anketiranih osnovnošolskih učiteljev ni statistično
pomembnih razlik.
8.1.3.2

Pogostost vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto izobrazbe

Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na vrsto izobrazbe.
Preglednica 7: Pogostost vključevanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto izobrazbe osnovnošolskih
učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost

Hi-kvadrat
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

14.939
6.623
5.395
1.826
1.179
1.651
2.617
2.176
1.175
4.027
4.179
2.330
16.661
12.883
.698

df
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

p
.001
.036
.067
.401
.555
.438
.270
.337
.556
.134
.124
.312
.000
.002
.705

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,698 do 16,661. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
glasbenih dejavnostih ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za pogostost
vključevanja glasbene dejavnosti niso enake za vse vrste izobrazbe, saj so skoraj vse vrednosti
Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti Kruskal-Wallis testa so
statistično pomembne pri poustvarjalnem petju (χ2 = 14,939, g = 2, a = 0,001), poustvarjalnem
igranju instrumentalnih vsebin (χ2 = 6,623, g = 2, a = 0,036), gibalnem ustvarjanju ob glasbi
(χ2 = 16,661, g = 2, a = 0,000) in likovnem ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 12,883, g = 2, a = 0,002).
S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri
glasbenih dejavnostih ustvarjanja le med razrednim poukom oz. poučevanjem na razredni
stopnji in glasbeno pedagogiko pri poustvarjalnem petju (a = 0,001). S tveganjem 0,1 odstotka
trdimo, da v osnovni množici poustvarjalno petje pogosteje vključujejo glasbeni pedagogi (R =
65,18), nato razredni učitelji (R = 43,13), najmanj pogosto pa vzgojitelji (R = 41,90).
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V pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju glasbene umetnosti
glede na vrsto izobrazbe anketiranih osnovnošolskih učiteljev se pojavljajo statistično
pomembne razlike pri poustvarjalnem petju, ki ga najpogosteje vključujejo glasbeni pedagogi.

8.1.4 Pogostost vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno
dobo na področju vzgoje in izobraževanja
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 1.3 »Ali med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja obstajajo razlike glede
pogostosti izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno dobo na področju vzgoje
in izobraževanja?«
Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na delovno dobo na področju
vzgoje in izobraževanja.
Preglednica 8: Pogostost vključevanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno dobo na področju vzgoje
in izobraževanja osnovnošolskega učitelja, ki poučuje glasbeno umetnost

Hi-kvadrat
13.353
2.672
5.215
5.129
6.310
6.189
2.679
4.381
4.690
2.158
2.379
5.871
2.795
2.163
5.147

Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

p
.010
.614
.266
.274
.177
.185
.613
.357
.321
.707
.666
.209
.593
.706
.272

Ker se naše spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 2,158 do 13,353. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
glasbenih dejavnostih ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za pogostost
vključevanja glasbene dejavnosti niso enake za vsa leta delovne dobe, saj so skoraj vse
vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti Kruskal-Wallis
testa so statistično pomembne pri poustvarjalnem petju (χ2 = 13,353, g = 4, a = 0,010). S
pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri
glasbenih dejavnostih ustvarjanja med skupino od 6 do 10 let in skupino od 11 do 20 let delovne
dobe pri poustvarjalnem petju (a = 0,007) ter med skupino od 6 do 10 let in skupino od 21 do
30 let delovne dobe prav tako pri poustvarjalnem petju (a = 0,014). S tveganjem 0,7 odstotka
trdimo, da v osnovni množici poustvarjalno petje pogosteje vključujejo učitelji, ki imajo od 6
do 10 let delovne dobe (R = 76,25), nato učitelji, ki imajo nad 30 let delovne dobe (R = 43,13),
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sledijo jim učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe (R = 50,73), ter učitelji, ki imajo od 21 do
30 let delovne dobe (R = 47,37), zadnji pa so učitelji, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe (R
= 45,00).
V pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno dobo na področju
vzgoje in izobraževanja pri poučevanju glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih
učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike pri poustvarjalnem petju, ki ga
najpogosteje vključujejo učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe.

8.1.5 Pogostost vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na
udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 1.4 »Ali med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z dodatnimi izobraževanji
ali brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih obstajajo razlike v pogostosti izvajanja
glasbene dejavnosti ustvarjanja?«
Ugotavljali smo pogostost izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju
glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih učiteljev glede na udeleževanje izobraževanj
na glasbenih seminarjih.
Preglednica 9: Pogostosti izvajanja posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na udeleževanje dodatnih izobraževanj
na glasbenih seminarjih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto t-testa za neodvisne vzorce
uporabili neparametrični Mann-Whitney-ev U test. Za potrebe analize smo spremenljivko
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udeležba na dodatnih izobraževanjih na glasbenih seminarjih združili v dve vrednosti 1 – nikoli
se ne udeležujem dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih in 2 – udeležujem se dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih. Vidimo lahko, da se pri pogostosti izvajanja glasbene
dejavnosti ustvarjanja ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji glasbenega
pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z dodatnimi izobraževanji in učitelji
glasbenega pouka brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih, saj vrednosti MannWhitney testa niso statistično pomembne (p > 0,05). Med učitelji, ki se udeležujejo dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih, in učitelji, ki se ne udeležujejo dodatnih izobraževanj na
glasbenih seminarjih, se ne pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja posamezne glasbene
dejavnosti ustvarjanja. Ničelne hipoteze torej s tveganjem, večjim od 5 odstotkov, ne moremo
zavrniti, torej tudi v osnovni množici ni razlik med učitelji, ki se udeležujejo dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih, in učitelji, ki se ne udeležujejo dodatnih izobraževanj na
glasbenih seminarjih, glede pogostosti izvajanja glasbene dejavnosti ustvarjanja.
V pogostosti vključevanja glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju glasbene umetnosti
glede na udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih anketiranih
osnovnošolskih učiteljev ni statistično pomembnih razlik.

ZASTOPANOST
GLASBENO
POUČEVANJA IN UČENJA

USTVARJALNIH

METOD

Z analizo anketnega vprašalnika in opazovalnega obrazca smo odgovorili na drugo
raziskovalno vprašanje »Katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo učitelji
glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja?« in na raziskovalno
podvprašanje 2.1 »Ali med učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja
obstajajo razlike v uresničevanju ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na vzgojnoizobraževalno obdobje poučevanja?«
Katere vrste metod poučevanja in učenja uresničujejo anketirani osnovnošolski učitelji pri
zadnji uri glasbene umetnosti, smo v anketnem vprašalniku preverjali z zaprtima vprašanjema
z več možnimi odgovori. Katere vrste metod poučevanja in učenja pa uresničujejo opazovani
osnovnošolski učitelji pri uri glasbene umetnosti, smo s ček listo strukturiranega opazovanja
preverjali z označevanjem pojavljenih metod poučevanja in učenja.

8.2.1 Zastopanost metod poučevanja in učenja
Ugotavljali smo zastopanost metode razvijanja glasbene ustvarjalnosti v primerjavi z ostalimi
metodami poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih
učiteljev in pri opazovani uri glasbene umetnosti osnovnošolskih učiteljev.
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Graf 10: Deleži odgovorov anketiranih in opazovanih osnovnošolskih učiteljev o zastopanosti metod poučevanja in učenja
pri poučevanju ure glasbene umetnosti

Metodo poslušanja glasbe je uporabilo 74 odstotkov anketirancev, 72 odstotkov anketirancev
je uporabilo metodo izvajanja glasbe, 61 odstotkov anketirancev pa je uporabilo metodo
razgovora. Razlago je uporabilo 53 odstotkov anketirancev, 46 odstotkov anketirancev je
uporabilo metodo razvijanja glasbene ustvarjalnosti in 40 odstotkov anketirancev je uporabilo
glasbeno-didaktično igro. Najmanj anketirancev (27 odstotkov) je uporabilo metodo pisanja.
Opazovani učitelji so pri poučevanju ure glasbene umetnosti v 89 odstotkih uporabili bodisi
metodo razlage bodisi metodo razgovora. Bodisi izvajanje glasbe bodisi poslušanje glasbe
bodisi razvijanje glasbene ustvarjalnosti bodisi pisanje je uporabilo 67 odstotkov opazovanih
učiteljev . Le 33 odstotkov opazovanih učiteljev je uporabilo glasbeno-didaktično igro.
Ugotovili smo, da so opazovani osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost, v večji
meri uresničevali metodo pisanja, metodo razlage, metodo razgovora in metodo razvijanja
glasbene ustvarjalnosti.
8.2.1.1
-

Zastopanost metod poučevanja in učenja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
Analiza anketnega vprašalnika

Ugotavljali smo zastopanost metode razvijanja glasbene ustvarjalnosti v primerjavi z ostalimi
metodami poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti anketiranih osnovnošolskih
učiteljev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje.
Preglednica 10: Zastopanost metod poučevanja in učenja pri poučevanju ure glasbene umetnosti glede na vzgojnoizobraževalno obdobje poučevanja osnovnošolskega učitelja

Hi-kvadrat
Izvajanje glasbe.
Poslušanje glasbe.
Razvijanje glasbene ustvarjalnosti.
Glasbeno-didaktična igra.

df
2.349
.003
.384
11.874
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2
2
2
2

p
.309
.998
.825
.003

Razlaga.
Razgovor.
Pisanje.

8.218
7.455
13.382

2
2
2

.016
.024
.001

Naše spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,003 do 13,382. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
metodah poučevanja in učenja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za zastopanost
ustvarjalnih metod poučevanja niso enake za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, saj so
skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti
Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne pri glasbeno-didaktični igri (χ2 = 11,874, g = 2,
a = 0,003), razlagi (χ2 = 8,218, g = 2, a = 0,016), razgovoru (χ2 = 7,455, g = 2, a = 0,024) in
pisanju (χ2 = 13,382, g = 2, a = 0,001). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili,
da so statistično pomembne razlike pri zastopanosti metod poučevanja in učenja med prvim in
tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri glasbeno didaktični igri (a = 0,002), med prvim
in drugim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri razlagi (a = 0,022) in med prvim in tretjim
vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri pisanju (a = 0,001). S tveganjem 0,2 odstotka trdimo, da
v osnovni množici glasbeno didaktično igro pogosteje vključujejo učitelji prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 66,00), nato učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 51,33), zadnji pa so učitelji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 46,41). S
tveganjem 2,2 odstotka trdimo, da v osnovni množici razlago pogosteje vključujejo učitelji 2.
vzgojno-izobraževalnega obdobja (R=64,96), nato učitelji 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 59,54), zadnji pa so učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 46,78). S tveganjem
0,1 % trdimo, da v osnovni množici pisanje pogosteje vključujejo učitelji tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 65,99), nato učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
(R = 54,25), zadnji pa so učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 46,61).
V zastopanosti metod razvijanja glasbene ustvarjalnosti pri zadnji uri glasbene umetnosti glede
na vzgojno-izobraževalno obdobje anketiranih osnovnošolskih učiteljev ni statistično
pomembnih razlik.
-

Analiza opazovalnega obrazca

Ugotavljali smo zastopanost metode razvijanja glasbene ustvarjalnosti v primerjavi z ostalimi
metodami poučevanja in učenja pri opazovani uri glasbene umetnosti anketiranih
osnovnošolskih učiteljev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje.
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1. vzgojno-izobraževalno obdobje
Graf 11: Deleži odgovorov opazovanih osnovnošolskih učiteljev o zastopanosti metod poučevanja in učenja pri poučevanju
ure glasbene umetnosti glede na vzgojno-izobraževalno obdobje

Metodo pisanja so uporabili vsi opazovani učitelji (100 odstotkov) tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja in vsi učitelji (100 odstotkov) drugega vzgojno-izobraževalnega
obdobja, noben učitelj (0 odstotkov) pa je ni uporabil v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju. Metodo glasbeno-didaktične igre je uporabilo 67 odstotkov učiteljev drugega
vzgojno-izobraževanega obdobja, 33 odstotkov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in
nihče (0 odstotkov) v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Razlike se pojavljajo v zastopanosti metode razvijanja glasbene ustvarjalnosti, ki so jo
uporabili vsi učitelji (100 odstotkov) v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 67 odstotkov
učiteljev v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in 33 odstotkov učiteljev v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju.
8.2.1.2

Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja

Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani
osnovnošolski učitelji pri zadnji uri glasbene umetnosti in opazovani osnovnošolski učitelji pri
uri glasbene umetnosti.
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Graf 12: Deleži anketiranih in opazovanih osnovnošolskih učiteljev o zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja
pri poučevanju ure glasbene umetnosti

Največ anketirancev (50 odstotkov) je uporabilo gibalno ustvarjanje ob glasbi, 40 odstotkov
anketirancev je uporabilo poustvarjalno petje, 32 odstotkov anketirancev je uporabilo
ritmizacijo besedila in 30 odstotkov anketirancev je uporabilo likovno ustvarjanje ob glasbi.
Najmanj anketirancev (4 odstotki) je uporabilo izmišljanje besedila in melodije, 7 odstotkov
anketirancev pa je uporabilo bodisi pevsko izmišljanje na dano besedilo bodisi melodična
vprašanja in odgovore. Opazovani učitelji so v 33 odstotkih uporabili bodisi metodo
poustvarjalnega petja bodisi niso uporabili nobene ustvarjalne metode poučevanja in učenja.
Bodisi melodično dopolnjevanje bodisi ritmizacijo besedila bodisi gibalno ustvarjanje ob glasbi
je uporabilo 22 odstotkov opazovanih učiteljev .
Večje razlike (> 20 odstotkov) med anketiranimi in opazovanimi učitelji se pojavljajo pri
ustvarjalni metodi gibalnega ustvarjanja ob glasbi, ki jo je izvedlo 50 odstotkov anketiranih
učiteljev in le 22 odstotkov opazovanih učiteljev, ter pri ustvarjalni metodi ritmičnega
dopolnjevanja, ki je ni izvedel noben opazovani učitelj (0 odstotkov) in 23 odstotkov anketiranih
učiteljev. Nobene ustvarjalne metode ni izvedlo 33 odstotkov opazovanih učiteljev in le 11
odstotkov anketiranih učiteljev.
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8.2.1.3

Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na vzgojnoizobraževalno obdobje

Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani in
opazovani osnovnošolski učitelji pri uri glasbene umetnosti glede na vzgojno-izobraževalno
obdobje.
Preglednica 11: Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri poučevanju ure glasbene umetnosti glede na
vzgojno-izobraževalna obdobja anketiranih osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
Nobena.
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df
1.578
8.871
.938
.280
5.810
2.615
2.320
.581
3.060
3.257
.875
.907
3.144
20.403
4.227
4.888

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

p
.454
.012
.626
.869
.055
.270
.314
.748
.217
.196
.646
.635
.208
.000
.121
.087

Ker se spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,280 do 20,403. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
ustvarjalnih metodah poučevanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za zastopanost
ustvarjalnih metod poučevanja niso enake za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, saj so
skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti
Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne pri poustvarjalnem petju (χ2 = 8,871, g = 2,
a = 0,012) in gibalnem ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 20,403, g = 2, a = 0,000). S pomočjo GamesHowell post-hoc testa smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri zastopanosti
ustvarjalnih metod poučevanja med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri
poustvarjalnem petju (a = 0,007), med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem pri
melodičnem dopolnjevanju (a = 0,049) ter med prvim in tretjim vzgojno-izobraževalnim
obdobjem pri gibalnem ustvarjanju ob glasbi (a = 0,000). S tveganjem 0,7 odstotka trdimo, da
je v osnovni množici poustvarjalno petje najbolj zastopano v tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju (R = 63,90), nato v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (R = 55,70), nazadnje
pa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (R = 46,53). S tveganjem 4,9 odstotka trdimo, da
je v osnovni množici melodično dopolnjevanje najbolj zastopano v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju (R = 59,46), nato v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (R =
56,98), nazadnje pa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (R = 49,92). S tveganjem,
manjšim od 0,0001 odstotka, trdimo, da je v osnovni množici gibalno ustvarjanje ob glasbi
najbolj zastopano v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (R = 67,97), nato v drugem
50

vzgojno-izobraževalnem obdobju (R = 54,07), nazadnje pa v tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju (R = 41,29).
Z opazovanjem smo tako kot z anketo ugotovili, da sta v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju najmanj zastopani ustvarjalni metodi poustvarjalnega petja in melodičnega
dopolnjevanja, najbolj zastopana ustvarjalna metoda je gibalno ustvarjanje ob glasbi.

8.2.2 Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 2.2 »Ali se med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja zastopanost ustvarjalnih
metod poučevanja in učenja razlikuje glede na vrsto in stopnjo izobrazbe?«
8.2.2.1

Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na stopnjo izobrazbe

Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani
osnovnošolski učitelji pri zadnji uri glasbene umetnosti glede na stopnjo izobrazbe.
Preglednica 12: Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri poučevanju ure glasbene umetnosti glede na
stopnjo izobrazbe osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
.982
3.824
4.174
5.487
7.675
4.308
2.201
3.010
3.874
2.128
2.382
3.142
2.961
11.635
7.778
4.215

Nobena.
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

p
.913
.430
.383
.241
.104
.366
.699
.556
.423
.712
.666
.534
.564
.020
.100
.378

Naše spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,982 do 11,635. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
ustvarjalnih metodah poučevanja in učenja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za
zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja niso enake za stopnje izobrazbe, saj so
skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallisovega testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti
Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne le pri gibalnem ustvarjanju ob glasbi

51

(χ2 = 11,635, g = 4, a = 0,020). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da ni
statistično pomembnih razlik.
V zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti glede
na stopnjo izobrazbe anketiranih osnovnošolskih učiteljev ni statistično pomembnih razlik.
8.2.2.2

Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na vrsto izobrazbe

Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani
osnovnošolski učitelji pri zadnji uri glasbene umetnosti glede na glede na vrsto izobrazbe.
Preglednica 13: Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri poučevanju ure glasbene umetnosti glede na vrsto
izobrazbe osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
1.358
6.297
1.148
1.668
1.961
.970
2.625
.406
.471
1.095
.387
3.220
3.263
14.261
11.324
2.447

Nobena.
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

df

p
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.507
.043
.563
.434
.375
.616
.269
.816
.790
.578
.824
.200
.196
.001
.003
.294

Ker se naše spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,406 do 14,261. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
ustvarjalnih metodah poučevanja in učenja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za
zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja niso enake za vrste izobrazbe, saj so skoraj
vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti KruskalWallis testa so statistično pomembne le pri poustvarjalnem petju (χ2 = 6,297, g = 2, a = 0,043),
gibalnem ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 14,261, g = 2, a = 0,001) in likovnem ustvarjanju ob glasbi
(χ2 = 11,324, g = 2, a = 0,003). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so
statistično pomembne razlike pri zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja med glasbeno
pedagogiko in predšolsko vzgojo pri melodičnem dopolnjevanju (a = 0,031), med razrednim
poukom oz. poučevanjem na razredni stopnji in predšolski vzgoji pri ritmičnih vprašanjih in
odgovorih (a = 0,011), med razrednim poukom oz. poučevanjem na razredni stopnji in
predšolsko vzgojo pri izmišljanju ritmičnih besedil (a = 0,011), med razrednim poukom oz.
poučevanjem na razredni stopnji in glasbeno pedagogiko pri gibalnem ustvarjanjem ob glasbi
(a = 0,001), med razrednim poukom oz. poučevanjem na razredni stopnji in glasbeno
pedagogiko pri likovnem ustvarjanju ob glasbi (a = 0,006) ter med razrednim poukom oz.
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poučevanjem na razredni stopnji in predšolsko vzgojo pri likovnem ustvarjanju ob glasbi (a =
0,000). S tveganjem 3,1 odstotka trdimo, da v osnovni množici melodično dopolnjevanje
vključuje več glasbenih pedagogov (R = 55,70), nato vzgojiteljev (R = 53,35), sledijo pa jim
razredni učitelji (R = 49,90). S tveganjem 1,1 odstotka trdimo, da v osnovni množici ritmična
vprašanja in odgovore vključuje več razrednih učiteljev (R = 55,70), nato glasbenih pedagogov
(R = 51,04), sledijo jim vzgojitelji (R = 44,50). S tveganjem 1,1 odstotka trdimo, da v osnovni
množici izmišljanje ritmičnih besedil vključuje več razrednih učiteljev (R = 53,91), nato
glasbenih pedagogov (R = 48,62), sledijo pa jim učitelji, ki poučujejo predšolsko vzgojo (R =
46,00). S tveganjem 1 odstotek trdimo, da v osnovni množici gibalno ustvarjanje ob glasbi
vključuje več vzgojiteljev (R = 67,30), nato razrednih učiteljev (R = 58,16), sledijo pa jim
glasbeni pedagogi (R = 39,58). S tveganjem 0,6 odstotka trdimo, da v osnovni množici likovno
ustvarjanje ob glasbi vključuje več razrednih učiteljev (R = 58,10), nato glasbenih pedagogov
(R = 43,54), sledijo pa jim vzgojitelji (R = 37,00).
V zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti glede
na vrsto izobrazbe anketiranih osnovnošolskih učiteljev so statistično pomembne razlike pri
melodičnem dopolnjevanju, ritmičnih vprašanjih in odgovorih, izmišljanju ritmičnih besedil in
gibalnem ter likovnem ustvarjanju ob glasbi.

8.2.3 Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na delovno
dobo na področju vzgoje in izobraževanja
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 2.3 »Ali med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja obstajajo razlike v
zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na delovno dobo na področju
vzgoje in izobraževanja?«
Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani
osnovnošolski učitelji pri zadnji uri glasbene umetnosti glede na delovno dobo na področju
vzgoje in izobraževanja.
Preglednica 14: Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri poučevanju ure glasbene umetnosti glede na
delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
9.889
7.392
1.428
3.291
.742
1.871
5.099
7.693
3.070
3.888
.934
4.096
1.536

Nobena.
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
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df
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

p
.042
.117
.839
.510
.946
.759
.277
.104
.546
.421
.920
.393
.820

Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

1.893
4.305
12.747

4
4
4

.755
.366
.013

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,742 do 12,747. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
ustvarjalnih metodah poučevanja in učenja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za
zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja niso enake za vsa leta delovne dobe, saj
so skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti
Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne le pri neuporabi ustvarjalne metode poučevanja
in učenja (χ2 = 9,889, g = 4, a = 0,042) in besednem ustvarjanju ob glasbi (χ2 = 12,747, g = 4,
a = 0,013). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so statistično pomembne
razlike pri zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja med skupino od 21 do 30 let in skupino
nad 30 let pri besednem ustvarjanju ob glasbi (a = 0,022). S tveganjem 2,2 odstotka trdimo, da
v osnovni množici besedno ustvarjanje ob glasbi najpogosteje vključujejo učitelji, ki imajo nad
30 let delovne dobe (R = 64,03), nato učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe (R = 56,27), sledijo
jim učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe (R = 52,41), ter učitelji, ki imajo od 11 do 20
let delovne dobe (R = 51,48), zadnji pa so učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe (R =
49,00).
V zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti glede
na delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja anketiranih osnovnošolskih učiteljev se
pojavljajo statistično pomembne razlike pri besednem ustvarjanju ob glasbi, ki ga najpogosteje
uresničujejo učitelji, ki imajo nad 30 let delovne dobe.

8.2.4 Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja glede na
udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 2.4 »Ali med
učitelji glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z dodatnimi izobraževanji
ali brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih obstajajo razlike v zastopanosti
ustvarjalnih metod poučevanja?«
Ugotavljali smo, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja uresničujejo anketirani
osnovnošolski učitelji pri zadnji uri glasbene umetnosti glede na udeleževanje dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih.
Preglednica 15: Zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri poučevanju glasbene umetnosti glede na
udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih osnovnošolskih učiteljev

Hi-kvadrat
.046
5.449
.104
.041
1.865
.062

Nobena.
Poustvarjalno petje.
Poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin.
Ritmično dopolnjevanje.
Melodično dopolnjevanje.
Ritmična vprašanja in odgovori.
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df
1
1
1
1
1
1

p
.831
.020
.747
.840
.172
.804

Melodična vprašanja in odgovori.
Pevsko izmišljanje na dano besedilo.
Izmišljanje besedila na dano melodijo.
Izmišljanje besedila in melodije.
Izmišljanje instrumentalnih vsebin.
Izmišljanje ritmičnih besedil.
Ritmizacija besedila.
Gibalno ustvarjanje ob glasbi.
Likovno ustvarjanje ob glasbi.
Besedno ustvarjanje ob glasbi.

.144
.055
1.224
.462
1.865
3.273
.182
.081
.052
.046

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.705
.815
.268
.497
.172
.070
.670
.776
.820
.831

Spremenljivke niso porazdeljene normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,041 do 5,449. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
ustvarjalnih metodah poučevanja in učenja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za
zastopanost ustvarjalnih metod poučevanja in učenja niso enake med učitelji glasbenega pouka
z dodatnimi izobraževanji ali učitelji glasbenega pouka brez dodatnih izobraževanj na glasbenih
seminarjih, saj so skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05).
Vrednosti Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne le pri poustvarjalnem petju (χ2 =
5,449, g = 1, a = 0,831). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da so
statistično pomembne razlike pri zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja med učitelji, ki
obiskujejo dodatna izobraževanja enkrat letno, in učitelji, ki dodatnih izobraževanj nikoli ne
obiskujejo, pri poustvarjalnem petju (a = 0,004), ter med učitelji, ki obiskujejo dodatna
izobraževanje enkrat letno, in učitelji, ki dodatna izobraževanja obiskujejo enkrat na več kot 5
let, pri poustvarjalnem petju (a = 0,020). Prav tako obstajajo razlike med učitelji, ki dodatna
izobraževanja obiskujejo večkrat letno, in tistimi, ki jih ne obiskujejo nikoli, pri poustvarjalnem
petju (a = 0,024). S tveganjem 0,4 odstotka trdimo, da v osnovni množici poustvarjalno petje
vključuje največ tistih učiteljev, ki se dodatnih izobraževanj udeležujejo enkrat letno (R =
66,31), sledijo učitelji, ki se dodatnih izobraževanj udeležujejo večkrat letno (R = 63,14),
učitelji, ki se dodatnih izobraževanj udeležujejo enkrat na dve leti (R = 56,77), ter učitelji, ki se
dodatnih izobraževanj udeležujejo enkrat na 3 do 5 let (R = 53,80), nato so učitelji, ki se
dodatnih izobraževanj udeležujejo enkrat na več kot 5 let (R = 43,35), zadnji pa so učitelji, ki
se dodatnih izobraževanj ne udeležujejo (R = 36,95).
V zastopanosti ustvarjalnih metod poučevanja in učenja pri zadnji uri glasbene umetnosti glede
na udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih anketiranih osnovnošolskih
učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike pri poustvarjalnem petju, ki ga
najpogosteje uresničujejo učitelji, ki se dodatnih izobraževanj udeležujejo vsaj enkrat letno.

8.3 STALIŠČA
UČITELJEV
USTVARJANJA

DO

GLASBENE

DEJAVNOSTI

Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje »Kakšna so
stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene
dejavnosti ustvarjanja?« in na raziskovalno podvprašanje 3.1 »Ali se stališča učiteljev
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glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene dejavnosti
ustvarjanja razlikujejo glede na vzgojno-izobraževalno obdobje poučevanja?«
V kakšni meri se anketiranci strinjajo s trditvami, smo preverjali z Likertovo lestvico stališč v
anketnem vprašalniku (1 ‒ sploh se ne strinjam, 2 ‒ se ne strinjam, 3 ‒ niti se ne strinjam niti
se strinjam, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ popolnoma se strinjam).
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja.

µ=3,8
Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj
kompetenten za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.

4.19

Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost je dovolj
kompetenten za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.

3.58

Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja
glasbeno dejavnost ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri
razvoju učenčeve ustvarjalnosti.

4.10

Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno
dejavnost ustvarjanja.

3.39

Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na
glasbeno dejavnost ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.

3.59

Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni
dejavnosti ustvarjanja.

3.32

Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z
glasbeno dejavnostjo ustvarjanja.

3.97

Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno
dejavnost ustvarjanja.

3.63

Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena
dejavnost pri pouku glasbene umetnosti.

3.70

Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja
morajo biti enakovredno vključene v pouk glasbene
umetnosti.

4.16

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za
kakovosten pouk glasbene umetnosti.

4.33
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Graf 13: Prikaz povprečij strinjanja s trditvami o stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja osnovnošolskih učiteljev, ki
poučujejo glasbeno umetnost

V grafu 13 smo prikazali povprečja za strinjanje s trditvami. Anketiranci se najbolj strinjajo s
trditvami: »Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk glasbene
umetnosti« (µ = 4,33), »Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj
kompetenten za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.« (µ = 4,19), »Glasbene dejavnosti
izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti enakovredno vključene v pouk glasbene
umetnosti.« (µ = 4,16) in »Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno
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dejavnost ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.« (µ = 4,10).
Povprečna aritmetična sredina je 3,8, kar pomeni, da so se anketiranci s trditvami v večini
strinjali. Najmanj so se anketiranci strinjali s trditvama: »Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo
pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.« (µ = 3,32) in »Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja
glasbeno dejavnost ustvarjanja.« (µ = 3,39).

8.3.1 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vzgojnoizobraževalno obdobje
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje.
Preglednica 16: Stališča osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede
na vzgojno-izobraževalno obdobje

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk
glasbene umetnosti.
Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti
enakovredno vključene v pouk glasbene umetnosti.
Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri pouku
glasbene umetnosti.
Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja.
Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo
ustvarjanja.
Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.
Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno dejavnost
ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.
Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.
Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
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Ker se spremenljivke ne porazdeljujejo normalno, smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,077 do 9,235. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh stališčih
do glasbene dejavnosti ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za stališča do
glasbene dejavnosti ustvarjanja niso enake za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, saj so
skoraj vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti
Kruskal-Wallis testa so statistično pomembne pri trditvi: »Višji kot je razred v osnovni šoli,
redkeje se izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.« (χ2 = 6,328, g = 2, a = 0,042), »Inteligentnejši
učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja« (χ2 = 9,235, g = 2, a = 0,010) in
»Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje glasbene
dejavnosti ustvarjanja.« (χ2 = 7,472 g = 2, a = 0,024). S pomočjo Games-Howell post-hoc testa
smo ugotovili, da so statistično pomembne razlike pri trditvi »Inteligentnejši učenci se bolje
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izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.« med prvim vzgojno-izobraževalnim obdobjem in
tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem (a = 0,010), pri trditvi »Le glasbeno ustvarjalen
učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.« med prvim vzgojno-izobraževalnim
obdobjem in drugim vzgojno-izobraževalnim obdobjem (a = 0,046) in pri trditvi »Razredni
učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje glasbene dejavnosti
ustvarjanja.« med prvim vzgojno-izobraževalnim obdobjem in tretjim vzgojno-izobraževalnim
obdobjem (a = 0,017) ter med drugim vzgojno-izobraževalnim obdobjem in tretjim vzgojnoizobraževalnim obdobjem (a = 0,049). S tveganjem 1 odstotek trdimo, da se v osnovni množici
s trditvijo »Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja« v večji
meri strinjajo učitelji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 61,78), nato učitelji
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 55,02), zadnji pa so učitelji prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 42,64). S tveganjem 4,6 odstotka trdimo, da se v osnovni množici
s trditvijo »Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.« v večji
meri strinjajo učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 60,50), nato učitelji
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 56,83), zadnji pa so učitelji prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 44,57). S tveganjem 1,7 odstotka trdimo, da se v osnovni množic
s trditvijo »Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje
glasbene dejavnosti ustvarjanja.« v večji meri strinjajo učitelji drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja (R = 59,57), nato učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R
= 58,86), zadnji pa so učitelji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (R = 43,49).
V stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja se glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, pojavljajo statistično
pomembne razlike pri trditvi: »Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti
ustvarjanja.«, s katero se najbolj strinjajo učitelji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja;
pri trditvi: »Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.«, s
katero se najbolj strinjajo učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, in pri trditvi
»Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje glasbene
dejavnosti ustvarjanja.«, s katero se najbolj strinjajo učitelji drugega vzgojno-izobraževalnega
obdobja.

8.3.2 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 3.2 »Ali se
stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene
dejavnosti ustvarjanja razlikujejo glede na vrsto in stopnjo izobrazbe?«
8.3.2.1 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na stopnjo izobrazbe
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na stopnjo izobrazbe.
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Preglednica 17: Stališča osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede
na stopnjo izobrazbe

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk
glasbene umetnosti.
Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti
enakovredno vključene v pouk glasbene umetnosti.
Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri
pouku glasbene umetnosti.
Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja.
Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno
dejavnostjo ustvarjanja.
Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti
ustvarjanja.
Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno
dejavnost ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.
Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja.
Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.
Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten
za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
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Spremenljivke niso porazdeljene normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 1,121 do 11,245. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh
stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za stališča
do glasbene dejavnosti ustvarjanja niso enake za stopnjo izobrazbe, saj so skoraj vse vrednosti
Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti Kruskal-Wallis testa so
statistično pomembne le pri trditvah: »Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja
glasbeno dejavnost ustvarjanja.« (χ2 = 11,234, g = 4, a = 0,024) in »Inteligentnejši učenci se
bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.« (χ2 = 11,245, g = 4, a = 0,024). S pomočjo
Games-Howell post-hoc testa smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik.
V stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja se glede na stopnjo izobrazbe anketiranih
osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, ne pojavljajo statistično pomembne
razlike.
8.3.2.2 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto izobrazbe
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na vrsto izobrazbe.
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Preglednica 18: Stališča osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede
na vrsto izobrazbe

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk
glasbene umetnosti.
Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti
enakovredno vključene v pouk glasbene umetnosti.
Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri pouku
glasbene umetnosti.
Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja.
Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo
ustvarjanja.
Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.
Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno dejavnost
ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.
Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.
Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
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Spremenljivke niso porazdeljene normalno, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 0,365 do 7,768. Vrednost testne statistike je skoraj pri vseh stališčih
do glasbene dejavnosti ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za stališča do
glasbene dejavnosti ustvarjanja niso enake za vrsto izobrazbe, saj so skoraj vse vrednosti
Kruskal -Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05). Vrednosti Kruskal-Wallis testa so
statistično pomembne le pri trditvah: »Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja
glasbeno dejavnost ustvarjanja.« (χ2 = 7,768, g = 2, a = 0,021) in »Inteligentnejši učenci se
bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.« (χ2 = 6,417, g = 2, a = 0,040). S pomočjo
Games-Howellovega post-hoc testa smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik.
V stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja se glede na vrsto izobrazbe anketiranih
osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, ne pojavljajo statistično pomembne
razlike.

8.3.3 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno dobo
na področju vzgoje in izobraževanja
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 3.3 »Ali se
stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene
dejavnosti ustvarjanja razlikujejo glede na delovno dobo na področju vzgoje in
izobraževanja?«
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja.
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Preglednica 19: Stališča osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede
na delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk
glasbene umetnosti.
Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti
enakovredno vključene v pouk glasbene umetnosti.
Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri pouku
glasbene umetnosti.
Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja.
Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo
ustvarjanja.
Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.
Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno dejavnost
ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.
Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost
ustvarjanja, ima pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.
Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za
izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja.
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Spremenljivke niso normalno porazdeljene, zato smo namesto ANOVE uporabili
neparametrični Kruskal-Wallis-ov test vsote rangov. Vrednost H statistike se porazdeljuje po
χ2 porazdelitvi in variira od 1,163 do 7,328. Vrednost testne statistike je pri vseh stališčih do
glasbene dejavnosti ustvarjanja večja od 0,05 odstotka. Srednje vrednosti za stališča do
glasbene dejavnosti ustvarjanja so enake za delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja,
saj so vse vrednosti Kruskal-Wallis testa statistično nepomembne (p > 0,05).
V stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja se glede na delovno dobo na področju vzgoje in
izobraževanja anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, ne
pojavljajo statistično pomembne razlike.

8.3.4 Stališča učiteljev do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na udeleževanje
dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih
Z analizo anketnega vprašalnika smo odgovorili na raziskovalno podvprašanje 3.4 »Ali se
stališča učiteljev glasbenega pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja z dodatnimi
izobraževanji ali brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih do glasbene dejavnosti
ustvarjanja razlikujejo?«
Ugotavljali smo stališča anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede na udeleževanje izobraževanj na glasbenih seminarjih.
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Preglednica 20: Stališča osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, do glasbene dejavnosti ustvarjanja glede
na udeleževanje dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih

Spremenljivke se ne porazdeljujejo normalno, zato smo namesto t-testa za neodvisne vzorce
uporabili neparametrični Mann-Whitney-ev U test. Za potrebe analize smo spremenljivko
udeležba na dodatnih izobraževanjih na glasbenih seminarjih združili v dve vrednosti 1 – nikoli
se ne udeležujem dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih in 2 – udeležujem se dodatnih
izobraževanj na glasbenih seminarjih. Vidimo lahko, da se pri stališčih učiteljev glasbenega
pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja ne
pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji glasbenega pouka z dodatnimi
izobraževanji in učitelji glasbenega pouka brez dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih,
saj vrednosti Mann-Whitney testa niso statistično pomembne (p > 0,05). Med učitelji, ki se
udeležujejo dodatnih glasbenih seminarjev, in učitelji, ki se ne udeležujejo dodatnih glasbenih
seminarjev, se ne pojavljajo razlike v stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja. Ničelne
hipoteze torej s tveganjem, večjim od 5 odstotkov, ne moremo zavrniti, torej tudi v osnovni
množici ni statistično pomembnih razlik.
V stališčih do glasbene dejavnosti ustvarjanja se glede na udeleževanje izobraževanj na
glasbenih seminarjih anketiranih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost, ne
pojavljajo statistično pomembne razlike.
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POVZETEK REZULTATOV RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO

V raziskavi z anketnim vprašalnikom in strukturiranim opazovanjem nas je zanimala
zastopanost glasbene dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti skozi vertikalo
osnovnošolskega izobraževanja glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, vrsto in stopnjo
izobrazbe, delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja ter pogostost udeleževanja
dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno
umetnost. V vzorec, pridobljen s spletnim anketnim vprašalnikom, je bilo vključenih 105
osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost; v vzorec, pridobljen s strukturiranim
opazovanjem, pa devet osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost.
Na podlagi statistične analize raziskave smo ugotovili pogostost vključevanja glasbene
dejavnosti ustvarjanja. Osnovnošolski učitelji v glasbeni pouk redkeje vključujejo glasbeno
dejavnost ustvarjanja (pogosto oz. zelo pogosto v 59 odstotkih) kot glasbeno dejavnost
izvajanja (pogosto oz. zelo pogosto v 85 odstotkih) in poslušanja (pogosto oz. zelo pogosto v
88 odstotkih). V glasbenem pouku v osnovni šoli se najpogosteje izvajajo gibalno in likovno
ustvarjanje ob glasbi, poustvarjalo petje ter ritmizacija besedila. Najredkeje se vključujejo
izmišljarije: izmišljanje besedila in melodije, pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje
instrumentalnih vsebin in izmišljanje besedila na dano melodijo. Opazili smo, da poustvarjalno
petje najpogosteje vključujejo učitelji, ki glasbeno umetnost poučujejo v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju, najredkeje ga vključujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Gibalno ustvarjanje v glasbi in likovno ustvarjanje ob glasbi najpogosteje vključujejo učitelji,
ki glasbeno umetnost poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, najredkeje pa v
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pojavile so se razlike v pogostosti izvajanja
posamezne glasbene dejavnosti ustvarjanja pri poučevanju glasbene umetnosti osnovnošolskih
učiteljev glede na vrsto izobrazbe. Poustvarjalno petje najpogosteje vključujejo učitelji, ki so
se izobraževali na glasbeno-pedagoškem področju, nato učitelji, ki so se izobraževali za
poučevanje razrednega pouka, in najredkeje vzgojitelji.
Ugotovili smo, katere metode poučevanja in učenja so osnovnošolski učitelji vključili v zadnjo
uro glasbene umetnosti, ki so jo poučevali, in v opazovano uro glasbene umetnosti. Največ
učiteljev je uporabilo metodo poslušanja glasbe, metodo izvajanja glasbe in metodo razgovora.
Metodo razvijanja glasbene ustvarjalnosti je vključila manj kot polovica (46 odstotkov)
anketiranih učiteljev in 67 odstotkov opazovanih učiteljev. Z analizo opazovalnega obrazca
smo ugotovili, da je metodo razvijanja glasbene ustvarjalnosti uporabilo največ učiteljev, ki
glasbeno umetnost poučuje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in najmanj učiteljev
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Z analizo anketnega vprašalnika razlik glede na
vzgojno-izobraževalno obdobje nismo našli. Največ učiteljev je uporabilo sledeče ustvarjalne
metode: gibalno ustvarjanje ob glasbi, poustvarjalno petje, ritmizacijo besedila in likovno
ustvarjanje ob glasbi. Nobene ustvarjalne metode ni izvedlo 33 odstotkov opazovanih učiteljev
in 11 odstotkov anketiranih učiteljev. Poustvarjalno petje je vključilo največ osnovnošolskih
učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in
najmanj učiteljev iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Razlike so se pojavile tudi v
številu učiteljev, ki so vključili metodo melodičnega dopolnjevanja in metodo gibalnega
ustvarjanja ob glasbi. Metodo melodičnega dopolnjevanja je vključilo največ osnovnošolskih
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učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in
najmanj učiteljev iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Metodo gibalnega ustvarjanja
ob glasbi je vključilo največ osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju, in najmanj učiteljev iz tretjega vzgojno-izobraževalnega
obdobja. Glede na vrsto izobrazbe osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno umetnost,
obstajajo razlike v vključevanju ustvarjalnih metod poučevanja in učenja. Melodično
dopolnjevanje vključuje več glasbenih pedagogov kot razrednih učiteljev. Metodo ritmičnih
vprašanj in odgovorov, metodo izmišljanja ritmičnih besedil in metodo gibalnega ter likovnega
ustvarjanja ob glasbi vključuje več razrednih učiteljev kot glasbenih pedagogov. Izsledki
raziskave so pokazali, da metodo poustvarjalnega petja vključuje največ tistih učiteljev, ki se
dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih udeležujejo vsaj enkrat letno. Najmanj učiteljev,
ki je vključilo metodo poustvarjalnega petja, je tistih, ki se dodatnih izobraževanj na glasbenih
seminarjih ne udeležujejo.
Analizirali smo Likertovo lestvico stališč, s katero smo preverjali, v kolikšni meri se
osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost, strinjajo s trditvami . Ugotovili smo,
da se nadpovprečno strinjajo z vsemi navedenimi trditvami:
a) Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk glasbene
umetnosti.
b) Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti enakovredno
vključene v pouk glasbene umetnosti.
c) Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri pouku glasbene
umetnosti.
d) Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
e) Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo
ustvarjanja.
f) Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.
g) Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno dejavnost
ustvarjanja kot učenci v višjih razredih.
h) Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
i) Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja, ima
pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.
j) Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje
glasbene dejavnosti ustvarjanja.
k) Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje
glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost, se najbolj strinjajo s trditvami a), b),
i) in k), najmanj se strinjajo s trditvama f) in h). S trditvijo f) se v večji meri strinjajo učitelji, ki
poučujejo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in najmanj učitelji v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju. S trditvijo h) se v večji meri strinjajo učitelji, ki poučujejo v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju, in najmanj učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju. S trditvijo j) se v večji meri strinjajo učitelji, ki poučujejo v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju, in najmanj učitelji v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
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Učiteljeva naloga je, da pri učencih spodbuja naravno, spontano in ustvarjalno odzivanje na
glasbo (Miner, 2007). Več kot je priložnosti za glasbeno ustvarjanje pri pouku in večja je
spodbuda učitelja, bolj se bo razvijalo glasbeno ustvarjalno mišljenje učencev (Tafuri, 2006).
Ustvarjalnost je nujna sestavina glasbene umetnosti in glasbenega razvoja, ki jo z glasbeno
dejavnostjo ustvarjanja spodbuja učitelj (Učni načrt, 2011). Bistvo ustvarjalnega učenja je
učencu na aktiven način približati glasbene prvine. Ustvarjalno učenje je uspešnejše, če ima
učitelj pozitiven odnos do ustvarjalnih metod poučevanja in učenja. Samo ustvarjalen učitelj
lahko razvija glasbeno ustvarjalnost učencev (Oblak, 1997). Poučevanje in učenje ustvarjalnosti
pri pouku glasbene umetnosti za marsikaterega učitelja še vedno predstavlja izziv (Houmann,
2017). Mnogi ne vedno, kako bi uresničevali ustvarjalni pouk (Creativity in Schools in Europe,
2009). Poučevanja z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti ne moremo
posploševati, saj posamezni učitelji še vedno poučujejo z nedinamičnimi metodami poučevanja
in učenja (Oblak, 2002b). Navedena problematika zajema načrtovanje glasbene dejavnosti
ustvarjanja, rabo ustvarjalnih metod učenja in poučevanja ter stališča učiteljev glasbenega
pouka v vertikali osnovnošolskega izobraževanja do glasbene dejavnosti ustvarjanja. Zanimalo
nas je, kako pogosto osnovnošolski učitelji pri pouku glasbene umetnosti izvajajo glasbeno
dejavnost ustvarjanja, katere ustvarjalne metode poučevanja in učenja pri tem uporabljajo in
kakšno stališče imajo do glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Z raziskavo smo ugotovili, da osnovnošolski učitelji v glasbeni pouk redkeje vključujejo
glasbeno dejavnost ustvarjanja kot glasbeno dejavnost izvajanja in poslušanja. Ugotovitev se
sklada s spoznanji P. Markelj (2014). Izsledki njene raziskave so pokazali, da učitelji
glasbenega pouka na razredni stopnji od glasbenih dejavnosti najredkeje izvajajo glasbeno
dejavnost ustvarjanja. Ugotovili smo, da se od ustvarjalnih glasbenih dejavnosti najpogosteje
izvaja gibalno in likovno ustvarjanje ob glasbi, poustvarjalno petje ter ritmizacija besedila,
najredkeje pa glasbene dejavnosti izmišljanja. Do enake ugotovitve smo prišli, ko smo
učiteljem zastavili vprašanje, katere ustvarjalne metode so uporabili pri zadnji uri glasbene
umetnosti. Za redko poučevanje z glasbeno dejavnostjo izmišljanja bi dejavnik lahko bila
mnenja učiteljev, da so glasbene izmišljarije brezciljne in same sebi namen, kot je v raziskavi
ugotovila B. Oblak (2002b, 1997). Poustvarjalno petje najpogosteje vključujejo učitelji, ki
glasbeno umetnost poučujejo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in ki so se
izobraževali na glasbeno pedagoškem področju. Ugotovitvi se dopolnjujeta, saj vemo, da
glasbeni pedagogi največkrat poučujejo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Do enake
ugotovitve smo prišli, ko smo učiteljem zastavili vprašanje, katere ustvarjalne metode so
uporabili pri zadnji uri glasbene umetnosti. Ugotovili smo, da je največ učiteljev, ki poučujejo
v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, uporabilo metodo poustvarjalnega petja. Gibalno
in likovno ustvarjanje ob glasbi najpogosteje vključujejo učitelji, ki glasbeno umetnost
poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V učnem načrtu (2011) je za prvo
vzgojno-izobraževalno obdobje opredeljeno razvijanje ustvarjalnosti tudi z gibno-plesnim
ustvarjanjem, rajanjem in plesom ter likovnim izražanjem, zato se nam ugotovitev zdi smiselna.
Ugotovili smo, da je metodo razvijanja glasbene ustvarjalnosti vključilo nekoliko manj kot
polovica učiteljev. Do podobnih ugotovitev je prišla B. Kopačin (2014), ki je odkrila, da na
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področju glasbene ustvarjalnosti pri pouku le od 60 odstotkov razrednih učiteljev lahko
pričakujemo ustvarjalne metode poučevanja in učenja pri glasbenem pouku. Z opazovanjem
ure glasbene umetnosti smo ugotovili, da je metodo razvijanja glasbene ustvarjalnosti uporabilo
največ učiteljev, ki glasbeno umetnost poučuje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in
najmanj učiteljev tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Razlog za to bi lahko bilo manjše
število predvidenih ur glasbene umetnosti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni
načrt, 2011). Ustvarjalne metode bi ''potratile'' preveč časa, kar je kot enega izmed razlogov
učiteljev v eni izmed svojih raziskav navedla B. Oblak (2002b, 1997). Na vprašanje, katere
ustvarjalne metode ste uporabili pri poučevanju zadnje ure glasbene umetnosti, je, da nobene,
odgovorilo 11 odstotkov anketiranih učiteljev, kar je občutno manj, kot smo ugotovili z
vprašanjem, katere metode so uporabili pri poučevanju zadnje ure glasbene umetnosti. Raziskava J.
Črčinovič Rozman (2009) je pokazala, da razredni učitelji niso dovolj strokovno kompetentni,
da bi povsem razumeli koncept ustvarjanja v glasbi, vseh kriterijev za vrednotenje tega in za
poučevanje glasbene kompozicije in improvizacije. Zato lahko predpostavljamo, da vsi
osnovnošolski učitelji povsem razumejo koncept poučevanja z ustvarjalnimi metodami.
Metodo melodičnega dopolnjevanja je vključilo največ osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo
glasbeno umetnost v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in ki so se izobraževali na
glasbeno pedagoškem področju. Ugotovitev se nam zdi smiselna, saj smo z analizo učnih gradiv
ugotovili, da je v šolska gradiva za sedmi, osmi in deveti razred (Pesek, 2010, Pesek, 2018,
Vrbanič, 2015) pogosto vključena dejavnost melodičnega dopolnjevanja. Metodo gibalnega
ustvarjanja ob glasbi je vključilo največ osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno
umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Metodo ritmičnih vprašanj in odgovorov,
metodo izmišljanja ritmičnih besedil ter metodo gibalnega in likovnega ustvarjanja ob glasbi
vključuje več razrednih učiteljev kot glasbenih pedagogov. Izsledki raziskave so pokazali, da
metodo poustvarjalnega petja vključuje največ tistih učiteljev, ki se dodatnih izobraževanj na
glasbenih seminarjih udeležujejo vsaj enkrat letno. Z analizo stališč učiteljev do glasbene
dejavnosti ustvarjanja smo ugotovili, da se učitelji v večini zavedajo pomembnosti glasbene
dejavnosti ustvarjanja za pouk glasbene umetnosti. V veliki meri se strinjajo s tem, da morajo
biti glasbene dejavnosti enakovredno vključene v pouk glasbene umetnosti in da je glasbena
dejavnost ustvarjanja pogosto zapostavljena. Anketirani učitelji menijo, da višji kot je razred v
osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja in da se učenci v nižjih razredih
bolje odzivajo na glasbeno dejavnost ustvarjanja. V veliki meri se strinjajo s trditvijo, da so vsi
učenci sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja, kar je na
srečo v nasprotju z ugotovitvami B. Oblak (2002b, 1997), ki je z raziskavo stališč učiteljev
ugotovila, da osnovnošolski učitelji menijo, da je sposobnost ustvarjanja dana le redkim
posameznikom. Tudi T. Štemberger (2014) je z raziskavo stališč vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev ugotovila, da prevladuje prepričanje, da niso ustvarjalni vsi otroci. Zavedajo se, da
imajo kot učitelji pomembno vlogo v razvoju učenčeve ustvarjalnosti. Učitelji se najmanj
strinjajo s trditvama, da se inteligentnejši učenci bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti
ustvarjanja in da le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja. S
slednjo se v manjši meri strinjajo predvsem učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Če primerjamo rezultate strinjanja s trditvama učiteljev o kompetentnosti glasbenih pedagogov
in razrednih učiteljev, ugotovimo, da osnovnošolski učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost,
menijo, da so glasbeni pedagogi bolj kompetentni za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja
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kot razredni učitelji. S trditvijo, da so razredni učitelji, ki poučujejo glasbeno umetnost, dovolj
kompetentni za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja, se v večji meri strinjajo učitelji, ki
poučujejo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in najmanj učitelji v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Lahko se strinjamo, da mnenje, da so glasbeni pedagogi, ki poučujejo
glasbeno umetnost, bolj kompetentni za izvajanje glasbene dejavnosti ustvarjanja kot razredni
učitelji, izhaja predvsem iz manjše mere strinjanja učiteljev tretjega vzgojno-izobraževalnega
obdobja s trditvijo o kompetentnosti razrednih učiteljev.
Presenetile so nas ugotovitve, da stopnja izobrazbe, delovna doba na področju vzgoje in
izobraževanja ter pogostost obiskovanja izobraževanj na glasbenih seminarjih niso bistveno
vplivale na zastopanost glasbene dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti skozi
vertikalo osnovnošolskega izobraževanja.
Izsledki nakazujejo možnosti za nadaljnje raziskave obravnavane tematike na večjem vzorcu
učiteljev. Prav tako dajejo smernice za nadaljnje kvalitativne raziskave, v katerih bi s
strukturiranim opazovanjem ustvarjalnih metod poučevanja opazovali odziv učencev na
posamezne ustvarjalne dejavnosti.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik za osnovnošolske učitelje, ki poučujejo glasbeno umetnost
SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovana učiteljica/spoštovani učitelj,
moje ime je Maruša Traven in za temo magistrske naloge proučujem zastopanost glasbene
dejavnosti ustvarjanja pri pouku glasbene umetnosti v osnovi šoli na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Prosim vas, da izpolnite kratek anonimni spletni vprašalnik in mi s tem pomagate pri
izdelavi empiričnega dela raziskovalne naloge. Že v naprej se vam zahvaljujem za vaš čas in
sodelovanje.
Obkrožite številko ali črko pred izbranim odgovorom oz. odgovor zapišite na črto.

1. Razred, v katerem poučujete glasbeno umetnost (možnih je več odgovorov):
a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

f) 6.

g) 7.

h) 8.

i) 9.

2. Stopnja vaše izobrazbe:
a) gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno
izobraževanje, V.
b) višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program, VI/1.
c) specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi/visokošolski
strokovni in univerzitetni program (1. bol. st), VI/2.
d) specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program/magisterij
stroke (2. bol. st.), VII.
e) specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti, VIII/1.
f) doktorat znanosti/doktorat znanosti (3. bol. st.), VIII/2.

3. Vrsta vaše izobrazbe:
a) razredni pouk oz. poučevanje na razredni stopnji
b) glasbena pedagogika
74

c) predšolska vzgoja
d) drugo: ___________________________________

4. Vaša delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja:
a) do 5 let
b) od 6 do 10 let
c) od 11 do 20 let
d) od 21 do 30 let
e) nad 30 let

5. Kako pogosto se udeležujete dodatnih izobraževanj na glasbenih seminarjih?
a) nikoli
b) enega na več kot 5 let
c) enega na 3 do 5 let
d) enega na 2 leti
e) enega na leto
f) večkrat letno

6. Kako pogosto pri pouku glasbene umetnosti izvajate posamezno glasbeno dejavnost?
Dejavnosti

Nikoli

Redko

Včasih

Pogosto

Zelo pogosto

Glasbena dejavnost izvajanja

1

2

3

4

5

Glasbena dejavnost poslušanja

1

2

3

4

5

Glasbena dejavnost ustvarjanja

1

2

3

4

5

7. Kako pogosto pri pouku glasbene umetnosti izvajate posamezno glasbeno dejavnost ustvarjanja?
Dejavnosti

Nikoli

Poustvarjalno petje

Redko

Včasih

Pogosto

Zelo pogosto

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ritmično dopolnjevanje

1

2

3

4

5

Melodično dopolnjevanje

1

2

3

4

5

Ritmična vprašanja in odgovori

1

2

3

4

5

Poustvarjalno

igranje

instrumentalnih vsebin
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Melodična vprašanja in odgovori

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Izmišljanje ritmičnih besedil

1

2

3

4

5

Ritmizacija besedila

1

2

3

4

5

Gibalno ustvarjanje ob glasbi

1

2

3

4

5

Likovno ustvarjanje ob glasbi

1

2

3

4

5

Besedno ustvarjanje ob glasbi

1

2

3

4

5

Pevsko izmišljanje

na dano

besedilo
Izmišljanje besedila na dano
melodijo
Izmišljanje besedila in melodije
Izmišljanje

instrumentalnih

vsebin

8. Katere metode ste uporabili pri poučevanju zadnje ure glasbene umetnosti (možnih je več
odgovorov)?
a) izvajanje glasbe
b) poslušanje glasbe
c) razvijanje glasbene ustvarjalnosti
d) glasbeno-didaktična igra
e) razlaga
f) razgovor
g) pisanje

9. Katere metode ustvarjanja ste uporabili pri poučevanju zadnje ure glasbene umetnosti (možnih je
več odgovorov)?
a) nobene
b) poustvarjalno petje
c) poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin
d) ritmično dopolnjevanje
e) melodično dopolnjevanje
f) ritmična vprašanja in odgovori
g) melodična vprašanja in odgovori
h) pevsko izmišljanje na dano besedilo
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i)

izmišljanje besedila na dano melodijo

j)

izmišljanje besedila in melodije

k) izmišljanje instrumentalnih vsebin
l)

izmišljanje ritmičnih besedil

m) ritmizacija besedila
n) gibalno ustvarjanje ob glasbi
o) likovno ustvarjanje ob glasbi
p) besedno ustvarjanje ob glasbi

10. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami?
(1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 –
popolnoma se strinjam)

l)

Vključenost glasbene dejavnosti ustvarjanja je nujna za kakovosten pouk glasbene umetnosti.
1

2

3

4

5

m) Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja morajo biti enakovredno vključene v
pouk glasbene umetnosti.
1

2

3

4

5

n) Glasbena dejavnost ustvarjanja je pogosto zapostavljena dejavnost pri pouku glasbene
umetnosti.
1

2

3

4

5

o) Višji kot je razred v osnovni šoli, redkeje se izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.
1

2

3

4

5

p) Vsi otroci so sposobni razvijati glasbeno ustvarjalnost z glasbeno dejavnostjo ustvarjanja.
1

2

3

4

5

q) Inteligentnejši učenci se bolje izkažejo pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja.
1

2

3

4

5
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r) Učenci v nižjih razredih osnovne šole se bolje odzivajo na glasbeno dejavnost ustvarjanja kot
učenci v višjih razredih.

1

2

3

4

5

s) Le glasbeno ustvarjalen učitelj lahko izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja.

1

t)

2

3

4

5

Osnovnošolski učitelj, ki pri pouku dosledno izvaja glasbeno dejavnost ustvarjanja, ima
pomembno vlogo pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti.

1

2

3

4

5

u) Razredni učitelj, ki poučuje glasbeno umetnost je dovolj kompetenten za izvajanje glasbene
dejavnosti ustvarjanja.

1

2

3

4

5

v) Glasbeni pedagog, ki poučuje glasbeno umetnost, je dovolj kompetenten za izvajanje glasbene
dejavnosti ustvarjanja.

1

2

3

4

5
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Priloga 2: Opazovalni obrazec za opazovanje osnovnošolskih učiteljev, ki poučujejo glasbeno
umetnost
OPAZOVALNI LIST

PODATKI O UČITELJU
razred

VRSTE UPORABLJENIH METOD PRI OPAZOVANI URI
a) izvajanje glasbe
b) poslušanje glasbe
c) razvijanje glasbene ustvarjalnosti
d) glasbeno-didaktična igra
e) razlaga
f) razgovor
g) pisanje
VRSTE UPORABLJENIH METOD USTVARJANJA PRI OPAZOVANI URI
a) nobena
b) poustvarjalno petje
c) poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin
d) ritmično dopolnjevanje
e) melodično dopolnjevanje
f) ritmična vprašanja in odgovori
g) melodična vprašanja in odgovori
h) pevsko izmišljanje na dano besedilo
i)

izmišljanje besedila na dano melodijo

j)

izmišljanje besedila in melodije

k) izmišljanje instrumentalnih vsebin
l)

izmišljanje ritmičnih besedil

m) ritmizacija besedila
n) gibalno ustvarjanje ob glasbi
o) likovno ustvarjanje ob glasbi
p) besedno ustvarjanje ob glasbi
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