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IZVLEČEK
Fonološko zavedanje je zelo pomemben dejavnik zgodnjega opismenjevanja v predšolskem
obdobju, zato njegova slabša razvitost lahko za otroke pomeni veliko težavo. Raziskave
potrjujejo povezavo med razvitostjo glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja
predšolskih otrok in jo utemeljujejo predvsem z vzporednim mehanizmom slušnega
procesiranja, ki zajema obe področji. Tako glasbena percepcija kot fonološko zavedanje
temeljita na slušni percepciji in manipulaciji slušnih dražljajev ter zajemata segmentacijo
govornih ali glasbenih elementov na manjše dele. Delita si tudi zvočne parametre, ki jim
sledimo v zvočnem spektru in časovnem poteku, ter nekatera nevroanatomska področja. Skupne
karakteristike percepcije glasbe in jezika tako omogočajo, da lahko pri predšolskih otrocih z
razvijanjem enega področja povratno vplivamo na drugo. S pomočjo usmerjanja glasbenega
razvoja se otroci lažje osredotočajo na različne zvočne dražljaje in strukturo jezika, izboljšujejo
slušno zaznavanje ter metakognitivne in metajezikovne spretnosti.
Cilj teoretičnega dela naloge je predstaviti dognanja o skupnih karakteristikah elementov glasbe
in jezika, ki tovrstno povezavo omogočajo, raziskava pa je namenjena preučevanju povezanosti
razvojne stopnje glasbenih sposobnosti (dojemanje ritma in melodike) z razvojno stopnjo
fonološkega zavedanja v povezavi z ustvarjalnostjo na glasbenem in jezikovnem področju
predšolskih otrok. Pozitivni rezultati bi lahko predstavljali temelj načrtovanja glasbenih
dejavnosti, ki bi izboljšale fonološko zavedanje pri predšolskih otrocih in s tem procesu
opismenjevanja odvzele težavnost ter mu dodale nove osvetlitve ter razvojna jedra. Povezave
na področju ustvarjalnosti pa prinašajo nov vidik vključevanja ustvarjalnega mišljenja, ki lahko
sproži nastanek novih orodij za razvijanje jezikovne domene v vsej celovitosti.

KLJUČNE BESEDE: predšolsko obdobje, slušno procesiranje, fonološko zavedanje, glasbene
sposobnosti, ustvarjalnost

ABSTRACT
Phonological awareness plays a very important role in early literacy in the preschool period.
Therefore, the lack of phonological abilities could cause serious problems for the children later.
Researches confirmed a positive relation between phonological awareness and musical abilities,
especially in the field of auditory processing mechanisms they both share. Music perception as
well as phonological awareness are based on auditory perception and manipulation of auditory
stimuli. Both encompass segmentation of speech and music elements into smaller units. They
also share temporal and spectral parameters of sound and some of the neuroanatomical areas.
Shared perceptual characteristics of music and language enable us to use one domain to affect
the other, especially in preschool children. With musical developmental training it is easier for
children to focus on different auditory stimuli and structure of language, helping them to
improve auditory perception as well as metacognitive and metalingual skills. Theoretical part
of the thesis aims to present the knowledge of common characteristics of elements that music
and language share and that make the connections between them possible. The empirical part
is researching the connection between the developmental level of musical abilities (perception
of rhythm and melody) and the developmental stage of phonological awareness in relation to
creativity in musical and linguistic fields of preschool children.
Positive results of this research may form the basis for planning musical activities, which would
improve phonological awareness in preschool children, thereby simplifying the literacy process
and adding a new perspective and developmental basis. Relations in the field of creativity,
however, bring a new dimension to the integration of creative thinking, which could trigger an
emergence of new tools for developing language domain.

KEY WORDS: preschool, auditory processing, phonological awareness, musical ability,
creativity
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UVOD
Otrokova glasbena percepcija in fonološko zavedanje sta med seboj povezana, temeljita na
slušni percepciji in manipulaciji slušnih dražljajev ter zajemata segmentacijo govornih ali
glasbenih elementov na manjše dele (Anvari, Trainor, Woodside in Levy, 2002; Bolduc in
Montésinos-Gelet, 2005; Patel, 2008). Fonološko zavedanje pomeni občutljivost za glasovno
strukturo besed maternega jezika, je sposobnost prepoznavanja in manipuliranja z glasovi,
osnovnimi gradniki jezika, ki se razlikujejo po relativni višini, poteku tona in trajanju. Sprva
otroci prepoznavajo besede in zloge, kasneje so sposobni manipulacije z najmanjšimi členi,
fonemi. V kolikor je glasovno zavedanje pomanjkljivo in se zato otrok ne zaveda odnosa med
tiskano besedo in njeno reprezentacijo, lahko to povzroči moten proces opismenjevanja v
šolskem obdobju (Ažman, 2011).
Tudi pri glasbi gre za prepoznavanje pomena in pomembnosti nizov različno visokih tonov v
določenem ritmičnem zaporedju (Gardner, 1993). Gre za procesiranje glasbenega zvoka, ki se
odvija skozi čas in katerega sestavne komponente (višino, ritem in melodiko) otroci sprva
dojemajo kot celoto, kasneje pa so sposobni zaznati manjše glasbene enote, kot so npr. razlike
v višini tonov. Skupne zaznavne zmogljivosti glasbene percepcije in fonološkega zavedanja so
torej možne zaradi skupnih mehanizmov slušnega procesiranja. Občutljivost za ritmične in
melodične spremembe, tako v govoru kot glasbi, pa je posledica urejanja in razvrščanja slušnih
informacij po principih »gestalt« teorije (Božič, Habe in Jerman, 2007). Glasba in govor imata
skupne tudi zvočne parametre, ki so zajeti v zvočnem spektru in časovnem poteku, kar
pojasnjuje prekrivanje nevronskih sistemov (Patel in Peretz, 1997). Pogosto najdemo določene
nevroanatomske zgradbe, ki sodelujejo tako pri percepciji glasbenih kot govornih zvokov, ki
so pomembni za fonološko zavedanje (Joanisse in Gati, 2003). Skupne karakteristike glasbe in
jezika omogočajo, da lahko pri predšolskih otrocih z razvijanjem enega področja povratno
vplivamo na drugo (Božič, Habe in Jerman, 2007). Raziskave kažejo na to, da je aktivno
glasbeno udejstvovanje pozitivno povezano s celostnim razvojem otroka. Prav tako je lahko
tudi močna podpora pri razvoju fonološkega zavedanja in s tem pri procesu opismenjevanja, saj
se otroci osredotočajo na različne vidike zvoka, strukturo jezika in izboljšujejo slušno
zaznavanje, metakognitivna dojemanja in metajezikovne spretnosti (Bolduc in Fleuret, 2009).
Raziskave v mednarodnem (Lamb in Gregory, 1993; Bolduc, 2009; Gromko, 2005; Anvari,
Trainor, Woodside in Levy, 2002; Flaugnacco idr., 2015; Tallal in Gaab, 2006; Tierney in
Kraus, 2013; Dege in Schwarzer, 2011) ter slovenskem prostoru (Božič, Habe in Jerman, 2007;
Zrimšek, 2003) zaključujejo, da obstaja povezava med glasbenimi sposobnostmi in fonološkim
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zavedanjem, ki se lahko kaže

tudi v pozitivnih učinkih glasbenih dejavnosti na razvoj

glasovnega zavedanja. Rezultati takšnih raziskav nam omogočajo natančno načrtovanje
glasbenih dejavnosti, ki predstavljajo intervencijsko orodje, s katerim spodbujamo razvoj
fonološkega zavedanja. Usmerjane glasbene dejavnosti uporabljamo kot preventivo ali kurativo
pri otrocih s primanjkljaji na govorno-jezikovnem področju (Dege, Kubicek in Schwarzer,
2015).
V magistrski nalogi sem navedene povezave glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja
raziskovala na vzorcu petinsedemdesetih predšolskih otrok, starih od 4 do 6 let. Poleg povezav
med danimi sposobnostmi me je zanimala tudi povezanost stopnje ustvarjalnosti na glasbenem
in jezikovnem področju. Za ta namen so bili pod mentorskim vodstvom izr. prof. Brine Jež
Brezavšček in doc. dr. Saše Živanovića oblikovani posebni avtorski testi za merjenje
ustvarjalnosti obeh področij.
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I. TEORETIČNI DEL
1 JEZIK
Z izrazom »jezik« lahko opredelimo vsak sistem, s katerim je mogoče komu kaj sporočiti.
Takšne sisteme zato srečamo tudi drugje v naravi, ne samo pri človeku. Kar ločuje izjemen
človeški jezik od preprostejših sistemov sporočanja, so številne lastnosti, izmed katerih najbolj
izstopata poljubnost (arbitrarnost, nemotiviranost) ter tvorbenost (sestavljenost, neskončnost).
Pri poljubnosti gre za to, da je razmerje med glasovno verigo in njej pridruženim pomenom
nepredvidljivo, poljubno in dogovorno. Tvorbenost pa je tista lastnost sistema človeškega
jezika, ki nam omogoča, da ob upoštevanju pravil iz končnega števila prvin tvorimo neskončno
število daljših izrazov, ki so v našem jezikovnem izkustvu lahko popolnoma novi. Poleg
poljubnosti in tvorbenosti so za prepoznavanje naravnega človeškega jezika značilne tudi druge
lastnosti, in sicer neodvisnost od dražljaja (človek lahko govori o predmetih in dogodkih, ki
niso trenutno prisotni in odvisni od dražljaja), dvoravninskost (glasovi so sami zase brez
pomena in le z njihovim sestavljanjem tvorimo pomenonosne jezikovne izraze) ter
razlikovalnost (razlike med prvinami so absolutne, kar pomeni odločitev za da ali ne). Človeški
jezik je posledično edinstven, zapleten in bogat sistem sporočanja, ki nas ločuje od drugih živih
bitij. Vsak jezik je sistem zase, s svojo lastno zgradbo, prvine vsakega jezika pa je treba določiti
z razmerji do drugih prvin iste ravnine preučevanega jezika. (Golden, 1996).
F. de Saussure jezik opredeli kot skupek treh stvari:


kot družbeni pojav, ker je vezan na obstoj govorne skupnosti; kot družbena entiteta je
jezik množica dogovorov, zaradi katerih lahko posameznik uresniči svojo jezikovno
zmožnost;



kot psihološko entiteto, vezano na človekov um; v celoti obstaja le v skupnosti in nihče
ga ne obvlada do popolnosti;



kot sredstvo sporazumevanja, v tej vlogi ga je treba videti kot koherenten sistem znakov;
jezik je v sporazumevalni vlogi kod, govor pa je raba tega koda (Golden, 1996).

Golden, Mogford in Bishop (1993, v Nettelbladt, 1995) jezik definirajo kot sistem, ki je
organiziran in predvidljiv na tak način, da je zanj mogoče napisati nabor pravil, ki opisujejo
pravilnosti danega sistema. Kamhi (1989, v Buckley, 2003) pravi, da je jezik kompleksen in
dinamičen sistem simbolov, ki se uporablja v različnih modelih za izražanje misli in
komunikacijo. Na podlagi tega Kamhi združi sodobne poglede in definicije jezika s skupnimi

3

teoretičnimi izhodišči, ki zaobjemajo trditve, da se jezik razvija znotraj zgodovinskega,
kulturnega in socialnega konteksta:


jezik določajo pravila petih parametrov: fonologije, morfologije, sintakse, semantike in
pragmatike;



učenje in uporaba jezika sta določena z uporabo bioloških, kognitivnih, psihosocialnih
in okoljskih faktorjev;



uporaba jezika za komunikacijo zahteva široko poznavanje človeških interakcij,
vključno z neverbalnim jezikom, motivacijo in družbeno-kulturnimi vlogami.

Jezik (langue) je primarna, neskončna in homogena struktura, medtem ko je govor (parole)
sekundaren, trenuten in heterogen. F. de Saussure opredeljuje govor kot psihološko-fizikalno
entiteto. Govorec je v govoru aktiven, uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svoje misli, voljo
in razum. V odnosu do jezikovnega sistema pa je govorec pasiven, saj ga ne more niti ustvariti
niti spreminjati (Golden,1996).
Marjanovič Umek (1990) in Omerza (1959) opredeljujeta govor kot sistem, ki dosledno in
koristno povezuje pomene znotraj jezika z glasovi, preko katerih se jezik komunicira, in kot
kompleksen psihofizični proces, ki je izjemnega pomena za človekov osebnosti razvoj in
komunikacijo z zunanjim svetom. Žnidaršič (1993, v Pograjc, 2017) pravi, da je govor
komunikacija s pomočjo jezika in se – za razliko od jezika – realizira na subjektivni podlagi. Je
pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika, je orodje za prenos znanja in osnovno
sredstvo sporazumevanja. Lasten je samo človeku, saj je oblika človeškega vedenja.

1.1 Govorno-jezikovni razvoj otroka
Govorni razvoj otroka se začne v predjezikovnem obdobju s poslušanjem oz. zaznavanjem
jezika. Nadaljuje se z razumevanjem govora, besed in slovnice, ki mu omogočajo govorno
izražanje in komunikacijo. Govorno-jezikovni razvoj ima velik pomen za ostala področja
jezikovnega sistema, kot sta branje in pisanje (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).
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1.1.1 Predjezikovna faza
Predjezikovna faza otrokovega govornega razvoja je namenjena zaznavanju in razumevanju
govora. Vključuje jok, vokalizacijo in posnemanje glasov, katerih pomena otrok še ne pozna.
V prvem letu otroci v komunikacijo vstopajo prek svojih dejanj z gestami in tonom glasu,
začnejo tudi kombinirati glasove, ki sčasoma postanejo podobni dejanskim besedam. Otrok se
za komunikacijo in uveljavljanje svojih želja pri šestih mesecih poslužuje gest in kretenj, ki jih
spremlja tudi neposreden očesni kontakt. Prva beseda je največkrat izgovorjena med osmim in
petnajstim mesecem starosti. Opredelitev prve besede se nanaša na njeno ponovitev v
večkratnem zaporedju za poimenovanje ene in iste stvari, ki se največkrat nanaša na osebo ali
predmet v otrokovi bližini (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).

1.1.2 Obdobje malčka
Govorni razvoj v tem obdobju ne poteka enakomerno, ampak vsebuje tako obdobja hitrega
razvoja kakor tudi obdobja zastojev. Zastoji največkrat pomenijo, da ima prednost pridobivanje
drugih spretnosti ali sposobnosti otroka, npr. napredovanje v gibanju oz. hoji. Med petnajstim
in osemnajstim mesecem se začne obdobje »pravega« govora, ko otrok spoznava, da ima vsaka
beseda svoj pomen. Otrok težje glasove substituira z lažjimi, izreka predvsem poudarjene zloge
in uporablja onomatopeje. Med osemnajstim in dvajsetim mesecem ponavadi pride do velikega
napredka v govoru. Malček se poslužuje predvsem samostalnikov in glagolov, medtem ko
predlogov, veznikov in zaimkov še ne uporablja. S svojo okolico je že sposoben zavestno
komunicirati in izražati svoje potrebe. Med štiriindvajsetim ter sedemindvajsetim mesecem so
malčki že sposobni oblikovati večbesedne izjave, ki so vse bolj strukturirane in upoštevajo tudi
slovnična pravila. V obdobju malčka otrok usvaja tudi besedni red (Marjanovič Umek idr.,
2006).

1.1.3 Zgodnje otroštvo
Med tremi in šestimi leti se govor slovnično in uporabnostno razvija hitro in v povezavi z
drugimi psihičnimi funkcijami (kot so čustva, socialna interakcija, socialna kognicija,
mišljenje, metakognicija). Na otrokov govorni razvoj v tem obdobju pomembno vplivajo
dejavniki okolja, ki mu ponujajo platformo za širjenje in primerno uporabo besednega zaklada.
Med petim in šestim letom ima otrok razvito osnovno strukturo govora in razume večino
sporočil zunanjega sveta. Njegov govor in način komunikacije postane razumljiv tudi za ljudi
izven ožjega družinskega kroga. V tem obdobju otroci razvijejo tudi zmožnost izmišljanja
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zgodb, pretiravanja, govor podkrepijo z mimiko ali kretnjami, kar pozitivno vpliva na njihov
besedni zaklad. Slovnična in besedna raven se v obdobju srednjega in poznega otroštva
intenzivno razvija (Marjanovič Umek idr., 2006).

1.1.4 Usvajanje fonologije in artikulacije
Govorna artikulacija ima korenine v vokalizaciji otroka in služi kot predpriprava na usvajanje
fonološkega sistema. Zelo pomembna enota v zgodnjih glasovnih vzorcih je zlog.
Zlog je akustična enota v besedi, povezana z zakonitostmi tvorjenja besed in z zakonitostmi
poslušanja. Glasovi se v besedah razvrščajo po določenih načelih – soglasniki se zbirajo okrog
samoglasnikov, glasovi pa skupaj tvorijo zloge. Soglasniki se ob samoglasnikih zbirajo po
vzorcu nezvočnik + zvočnik + samoglasnik + zvočnik + nezvočnik. Nezvočnikov in zvočnikov
je v istem zlogu na isti strani samoglasnika lahko tudi več. Soglasniških zvez, pri kateri ima
prvi večjo in drugi manjšo polnost, ni mogoče izgovoriti (Toporišič, 2000).
Najpreprostejša oblika zloga je konzonant + vokal (CV), ki je osnovna artikulacijska enota
govora, znana vsem svetovnim jezikom. Zaradi svoje preprostosti je zlog CV optimalna enota
za učenje zaznavnega razlikovanja pri dojenčkih. Izmenični vzorec zloga povečuje sposobnost
za razlikovanje med različnimi lokacijami in načinom nastanka zvočnosti in s tem krepi
zaznavo govora (Blaži, b. d.). Zlogovna organizacija pa je pomemben okvir za govorni razvoj
(Oller, 1986).
Blaži (b. d.) na podlagi tega izpostavlja pomembnost zloga in našteva pomembne korake pri
njegovem nastanku:


neprekinjena fonacija v dihalnem ciklu zagotavlja osnovni fonacijski vzorec, na podlagi
katerega se lahko razvije fina artikulacija;



prekinitvena fonacija v dihalnem ciklu prekine osnovni vzorec neprekinjene fonacije in
je zato predhodnica zlogovnih enot;



artikulacijski (supraglotisni) gibi, ki prekinjajo ali so povezani s fonacijo, zagotavljajo
zgodnjo izkušnjo hkratnega nadzora nad fonacijo in artikulacijo;



predkanonični zlogi so zgodnja oblika zloga, ki kljub pomanjkljivi podrobni strukturi
dejanskih zlogov namigujejo na obliko osnovnega zloga;



kanonični zlogi so lahko zelo pomembni pri otroškem dojemanju govora odraslih in
njegovem povezovanju z lastnimi vzorci proizvajanja govora;



ponavljanje zlogovnih vzorcev otroku ponuja izkušnjo prozodije (zlasti ritma).
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1.2 Fonološki razvoj
Fonologija se za razliko od fonetike, ki raziskuje zvočno plat jezika in vlogo artikuliranih
zvokov v jezikovnem sporazumevanju, ukvarja z našo nezavedno reprezentacijo glasov, s tem
kako jih naši možgani dojemajo, sistemsko urejajo (združevanje v večje sistemske enote ali
zloge) in med seboj primerjajo. Zanimajo jo nezavedni avtomatski procesi, ki povzročajo
spremembe glasov v različnih okoljih (Marušič, 2008).

1.2.1 Zgodnji fonološki razvoj
Zgodnji fonološki razvoj se običajno šteje od otrokove prve smiselne besede naprej. Otroci, ki
so izpostavljeni različnim jezikom v obdobju bebljanja, skoraj vsi zvenijo enako, zato je
razlikovanje med jeziki na začetku nemogoče. Francescato (1968, v Devi, Lyngkhoi, Chanu in
Hmangte, 2018) glede zgodnjega fonološkega razvoja ponuja dve možni hipotezi. Prva
predpostavlja, da si vsi otroci vseh jezikov na začetku svoje jezikovne dejavnosti delijo isti
jezik, druga hipoteza pa pravi, da vsak otrok (ne glede na jezikovno pripadnost) že od samega
začetka govori povsem svoj jezik. Otroci v različnih jezikovnih okoljih uporabljajo isti
univerzalni nabor zlogov in glasov, iz katerega vsak otrok pri razvoju svojega fonološkega in
komunikacijskega sistema ustvari edinstveno podmnožico glasovnih nastavitev in vzorcev.
Postopoma se ti edinstveni vzorci prilagodijo ali pa jih nadomesti jezikovni sistem odraslih, ki
mu je otrok izpostavljen. V zelo kratkem času večina otrok razvije govor, ki ga oblikujejo
fonetične značilnosti jezika, kot ga uporabljajo odrasli govorci.

1.2.2 Modeli fonološkega razvoja
Modeli fonološkega razvoja poskušajo razložiti različne načine učenja fonoloških prvin otrok.

1.2.2.1 Otrok kot aktiven učenec
Otrok je, zaradi želje in cilja, da bi zvenel kot odrasel, aktivno udeležen v učnem procesu
usvajanja jezika. Pred tem modelom je strukturalistični model predvideval le majhen del
otrokove lastne pobude pri učenju.

1.2.2.2 Vedenjski model
Behavioristi so poudarjali pomembnost sporazumevanja med mamo in otrokom kot načina
pogojene okrepitve pri sprejemanju govora (Zrimšek, 2003). Ko starš ali skrbnik otroka med
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vsakdanjimi aktivnostmi, kot sta hranjenje in preoblačenje, nenehno ogovarja, otrok njegovo
vokalizacijo povezuje s primarnimi oporami, kot so udobje in oblačila. Na ta način vokalizacija
tako odraslega kakor tudi otroka (zaradi podobnosti z materino vokalizacijo) pridobi vrednost
sekundarne utemeljitve. Vedenjska teorija žal ne vključuje sposobnosti ustvarjanja novih
vzorcev, ki pa je temeljna značilnost človeškega jezika (Blaži, b.d.).

1.2.2.3 Strukturalistični model
Jezikoslovec Roman Jakobson razvoj govornih glasov razlaga v okvirih strukturalistične teorije
jezika. Jakobson je menil, da fonološki razvoj sledi univerzalnemu in prirojenemu zaporedju
učenja, in predpostavljal, da med otroškim bebljanjem in začetkom govora ni povezave (Blaži,
b. d.). Dojenčkov sistem soglasnikov in samoglasnikov naj bi se po njegovem razvijal korak za
korakom. Otrok naj bi začel z razlikovanjem največ dveh kontrastnih glasov, zapornika /p/ in
nizkega vokala /a/. Temu naj bi sledilo sprejemanje razlik med ustničnimi zaporniki in nosniki,
tj. /p/ proti/m/. Naslednja razlikovalna značilnost, ki jo usvojijo, naj bi bila delitev na ustne in
nosne soglasnike (/p/, /m/) ter zobniške pare (/t/, /n/). Zaradi jasnih dokazov, da v govornem
vzorcu predjezikovnega obdobja obstajajo pravilnosti in da vokalizacija v fazi bebljanja
postopoma tvori besedne oblike, je bila teorija diskontinuitete opuščena (Blaži, b. d.).

1.2.2.4 Generativni model
Generativni ali naravni modeli fonologije poudarjajo vidike univerzalnosti in zorenja
fonološkega zavedanja. Otrok se rodi z univerzalnim naborom fonoloških procesov, ki
spreminjajo, brišejo ali kako drugače poenostavljajo fonološke enote. Chomsky je mnenja, da
je jezik prirojena struktura, ki jo oblikuje okolje (Marjanovič Umek, 1990). Ta model odraža
naravne omejitve in sposobnost človeškega glasovnega ustvarjanja in dojemanja. Model
generativne fonologije je imel pomembno vlogo v klinični praksi zdravljenja fonoloških motenj
v 70. letih prejšnjega stoletja. Model predpostavlja, da otrok natančno zaznavana in shranjuje
govorne elemente, t. i. naravna fonologija pa omogoča poenostavljanje otroške oblike izreke
(Blaži, b. d.).

1.2.2.5 Spoznavni model ali model reševanja problemov
Pri zgodnjem sprejemanju fonologije se otrok poslužuje različnih strategij, ki so odvisne od
njegovih naravnih predispozicij (od npr. motoričnega zorenja, fonetične občutljivosti) in
zunanjih dejavnikov (npr. načina komunikacije v družini, števila sorojencev; Lieven, Pine in
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Baldwin, 1997). Reševanje problemov (četudi nezavedno) ima pomembno vlogo tako v
kognitivnem kot tudi v fonološkem razvoju (Karmiloff-Smith, 1992 v Blaži, b. d.).
Dokaze za to mnenje so avtorji našli v selektivnem izboru zgodnjih besed v zgodnjem razvoju
hitrega obvladovanja besedišča, ko je videti, da otroci selektivno poskušajo izreči odrasle
besede določenih oblik in se izogibajo glasovom, ki so zunaj njihovega otroškega repertoarja.
Poleg tega avtorji navajajo, da različni otroci začenjajo obvladovati različne artikulacijske
obrazce in zato poskušajo izgovoriti različne odrasle besede, ki jih je mogoče tudi prepoznati.
Pri obvladovanju dolgih besed otroci razvijejo idiosinkratske strategije za tvorbo dolgih besed.
Čeprav besedne oblike v smislu segmentov ne sovpadajo popolnoma z oblikami odraslih, se
vseeno ujemajo v številu zlogov (npr. slika – sika). Utemeljitev za to naj bi bila v regresiji, ko
se otrok s pravilno oblikovane besede vrne nazaj na poenostavljeno obliko. To namreč bolj
odgovarja ustvarjanju lastnega fonološkega sistema. Omenjeni model se osredotoča predvsem
na najzgodnejše obdobje ustvarjanja besed, ko otrok cilja predvsem na celotne besede in ne na
segmente, kar nudi tudi dobro ponazoritev individualnosti v zgodnjem fonološkem razvoju
(Blaži b.d.).

1.2.2.6 Biološki model
Zagovornik biološkega modela fonološkega razvoja je bil John Locke, ki navaja, da so osnova
fonološkega sprejemanja prirojene zaznavne preference ali nagnjenost k določenim motoričnim
aktivnostim (Blaži, b. d.). V času bebljanja je otrokov fonetični repertoar univerzalen in omejen
z biološkimi dejavniki, kot sta velikost in oblika otrokovega govornega trakta in razvitost
nevromotorične kontrole, ki jo zahtevajo različne oblike artikulacije. V skladu z biološkim
modelom tako zorenje (naravni biološki razvoj in spremembe) kot praksa (gibalne vaje)
vplivata na učenje in usvajanje fonološkega sistema. Pomanjkljivost biološkega sistema je
neupoštevanje možnosti individualnih razlik v razvoju otroka (Vihman, 1993).

1.3 Fonološko zavedanje
Fonološko zavedanje je kompleksen pojav, ki poteka v več stopnjah in na katerega vplivajo
različni dejavniki.

1.3.1 Fonološko procesiranje
Fonološko procesiranje vključuje tri vrste sposobnosti: fonološki spomin, fonološki dostop do
leksikalne shrambe in fonološko zavedanje.
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Sposobnost fonološkega spomina vključuje kratkoročni spomin slušnih informacij, kot je
otrokova sposobnost priklica zvokov ali besed. Je sposobnost začasnega vzdrževanja
informacij, povezanih z govorom. S teoretičnega vidika se fonološki spomin tvori iz posebne
namenske shrambe kot skupek znanja, pridobljenega iz dolgoročnega spomina, ki je v stalni
pripravljenosti. Nastaja kot lastnost interaktivnega mehanizma za zaznavanje in produkcijo
govora (Fiez, 2016).
Fonološko poimenovanje ali fonološki dostop do leksikalne shrambe se nanaša na sposobnost
hitrega priklica in produkcije glasov s pomočjo različnih dražljajev (Whitehurst in Lonigan,
2001). Gre za priklic izgovorjave posameznih delov besed ali celih besed iz dolgoročnega
spomina. Učinkovitost, s katero lahko otroci pridobijo fonološke kode, povezane s
posameznimi fonemi, besednimi segmenti ali celotnimi besedami, vpliva na stopnjo uspešnosti
pri dekodiranju (Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons in Rashotte, 1994).
Fonološko zavedanje je občutljivost na glasovno strukturo govorjenega jezika in je v okviru
fonološkega procesiranja sposobnost, ki ima največjo vlogo pri zgodnjem opismenjevanju.
Posamezniki, ki bodo imeli težave z zaznavanjem ali manipuliranjem zvokov v besedah, bodo
imeli težave tudi pri učenju branja (Anthony in Francis, 2005). Fonološka občutljivost vsebuje
zaznavo in manipulacijo zvokov govora. Otroci z dobro razvito fonološko občutljivostjo
prepoznajo besede, ki se rimajo, združujejo zloge in foneme ter iz njih postopoma sestavljajo
nove besede. Ta spretnost je pomembna za kasnejši razvoj dekodiranja in vključuje procesiranje
dinamičnih in hitro spreminjajočih se slušnih informacij, kot je razlikovanje med podobnimi
glasovi (Forgeard, Winner, Norton in Schlang, 2008).
Vse tri sposobnosti so pomembni gradniki branja, najpomembnejšo vlogo pri trojčku pa ima
fonološko zavedanje ali občutljivost na zvočno strukturo jezika (Anthony in Francis, 2005).

1.3.2 Definicije fonološkega zavedanja
Obstaja veliko definicij fonološkega zavedanja, od katerih ima vsaka razmeroma dobro
teoretično in empirično podlago. Yopp in Yopp (2009) definirata fonološko zavedanje kot
občutljivost posameznika za strukturo lastnega jezika, ki vključuje zavedanje glasov v govoru,
brez ozira na pomen besed, ki se pojavljajo. Če otrok ve, da je beseda gosenica daljša od besede
vlak, je zmožen ločiti glasovno podobne besede.
Rayner, Pollatsek in Binder (1998) opredelijo fonološko zavedanje kot zavedanje glasov, iz
katerih so sestavljene besede, Stahl in Murray (1999) pa kot zavedanje glasov govorjenega
jezika.
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Kljub številnim razlagam so strokovnjaki enotni pri definiciji fonološkega zavedanja kot
sposobnosti prepoznavanja, razčlenjevanja in manipulacije posameznih glasov govorjenega
jezika (Božič, Habe in Jerman, 2007; Lane in Pullen, 2004; Anthony in Francis, 2005).
Proces se lahko izkaže kot težaven za otroke, ki imajo težave s procesom zaznavanja in
kognitivnimi sposobnostmi, ki jih potrebujejo za segmentacijo in manipulacijo glasov.
Segmentacija je delitev struktur na manjše dele, tj. stavke na besede, besede na zloge in na
posamezne foneme; manipulacija pa se nanaša na odvzemanje, dodajanje in zamenjavo zlogov
ali fonemov, s katerimi lahko spremenimo pomen besede.
Fonološko zavedanje je torej celota več sposobnosti, ki se manifestira v različnih fonoloških
veščinah, ki potekajo v določenem zaporedju glede na otrokov razvoj. Te, skupaj z genetiko,
kognitivnimi sposobnostmi, spominom, besediščem ter izkušnjami ustnega in pisnega jezika,
vplivajo na posameznikovo stopnjo in raven fonološkega zavedanja (Anthony in Francis, 2005).
Pomembno vlogo pri razvoju fonološkega zavedanja igra tudi stimulativno okolje, v katerem
otrok odrašča (Jerman, 2000).
Sposobnosti fonološkega zavedanja služijo kot zanesljiv napovedovalec zgodnjega
opismenjevanja (Bradley in Brayant, 1983).

1.3.3 Razvojna zaporedja fonološkega zavedanja
Yopp in Yopp (2009) trdita, da fonološko zavedanje poteka od preprostejših operacij
glasovnega procesiranja do bolj zapletenih, hkrati pa zaobjema dve dimenziji. Prva dimenzija
je velikost glasovnih enot (zlogi, rime ali fonemi), druga dimenzija pa predstavlja način
manipulacije glasovnih enot. Pri slednji ne gre samo za prepoznavanje, ampak tudi za zmožnost
manipuliranja, substitucije glasov, dodajanja, odvzemanja in združevanja glasov.
Nekatere veščine fonološkega zavedanja, npr. primerjavo ali sposobnost razlikovanja besed, ki
zvenijo podobno, otroci pridobijo popolnoma neformalno (Lane in Pullen, 2004). Otroci najprej
zmorejo prepoznati besede kot enake, šele kasneje pa so sposobni manipulacije z glasovi v
besedah. Tudi združevanja glasov v besede so sposobni prej kot razdruževanja besed na manjše
enote, kot so zlogi in glasovi (Anthony in Francis, 2005).
Dodajanje in odvzemanje glasov ter segmentacija so zelo kompleksni procesi, ki jih otroci
postopoma usvajajo pred in med vstopom v šolo. Razvijajo se po določenih stopnjah, od
dojemanja večjih glasovnih enot do manjših, od besed do fonemov (Anthony in Francis, 2005;
Carroll, Snowling, Hulme in Stevenson, 2003). Otrokova sposobnost deljenja besed na manjše
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segmente in njihovega obvladovanja je povezana z otrokovim razvojem in obsegom njegovega
besedišča.
Chard in Dickson (1999) opredelita petstopenjski model fonološkega zavedanja:
1. rime in aliteracije: otrok slušno zaznava in prepoznava rime in aliteracije z
razločevalnim poslušanjem, zna poiskati besede, ki se rimajo ipd.;
2. členjenje povedi na besede: otrok se zaveda, da se lahko poved členi na manjše enote;
3. členjenje besed na zloge in združevanje zlogov v besede: otrok lahko deli besede na
zloge, npr. ra-ca;
4. členjenje in spajanje besed na besedno vzglasje in rime ter obratno: otrok členi besedo
na dva dela, tvori nove besede z danimi začetki ali konci ter povezuje začetke in konce
v besede.
5. fonemsko zavedanje: otrok se zaveda, da so besede sestavljene iz posameznih glasov,
ki jih lahko izpušča, nadomešča ali dodaja in s tem ustvarja nove besede.
Tudi Adams (1990) poda petstopenjsko težavno lestvico fonološkega razvoja, ki se začne s
posluhom za zvočne segmente besede (sposobnost pomnjenja rim). Druga stopnja je usmerjena
sposobnost, ki omogoča razvrščanje in prepoznavo rim. Kot tretjo stopnjo navaja sposobnost
razčlenjevanja zlogov na glasove in sintetiziranje ali vezavo glasov. Četrto stopnjo predstavlja
sposobnost popolne razčlenitve besed na glasove. Zadnja, peta stopnja pa je sposobnost otroka,
da dodaja, odstranjuje glasove, manipulira z njimi in na takšen način preoblikuje besede.

1.3.4 Dejavniki razvoja fonološkega zavedanja
Jerman (2000) je v raziskavi, v kateri je zajel predšolske otroke, analiziral stopnje glasovnega
zavedanja in ugotavljal vpliv dejavnikov na razvoj glasovnega zavedanja. Največjo napovedno
moč za razvoj glasovnega zavedanja so pokazale naslednje spremenljivke: splošna
inteligentnost otroka, pozorno poslušanje, koncentracija za samostojno delo, zgovornost otroka,
discipliniranost otroka, učenje pisanja in branja otroka v družini. Fonološko zavedanje se poleg
tega pomembno povezuje še z dejavniki, kot so kratkoročni spomin, verbalni faktor, motnje v
nevrološkem razvoju otroka in sociokulturna raven družine (Jerman, 2000).
Anthony in Francis (2005) kot dejavnika, ki vplivata na fonološko zavedanje, izpostavita tudi
oralni in pisni jezik. Čeprav stopnje fonološkega zavedanja načeloma potekajo v vseh jezikih
po načelu od »velikega k majhnemu«, se napredek in znanje različnih govorcev na različnih
stopnjah zavedanja razlikuje. Sistematične jezikovne razlike in dejstvo, da se zgodnje oblike
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fonološkega zavedanja razvijajo pred opismenjevanjem, kažejo na to, da imajo izkušnje z
govorjenim jezikom pomembno vlogo pri razvijanju fonološkega znanja.
Številni dejavniki jezikovne zapletenosti govorjenega jezika (pomembnost in zapletenost
besednih struktur, položaj fonemov in artikulacijski dejavniki) vplivajo na razvoj fonološkega
zavedanja (Anthony in Francis, 2005). Raziskovalci so pri uporabnikih različnih govorjenih
jezikov začeli odkrivati posebnosti. Otroci, ki prihajajo iz jezikovnih okolij, kjer so zlogi močno
poudarjeni, zlog prej ozavestijo kot otroci iz jezikovnih okolij, pri katerih ni tako zelo jasnih
meja med zlogi. Raziskave so pokazale, da naj bi se otroci, ki govorijo turško, grško ali
italijansko, zloga začeli zavedati hitreje kot otroci, ki govorijo francosko ali angleško. Turščina,
grščina in italijanščina imajo namreč sorazmerno preproste strukture zlogov in bolj omejen
samoglasniški repertoar kot francoščina in angleščina (Cossu, Shankweiler, Liberman, Katz in
Tola, 1988; Demont in Gombert, 1996). Tudi pomen in zapletenost vzglasja (onset) v govornem
jeziku lahko vplivata na razvoj in zavedanje fonemov. V raziskavi Caravolasa in Brucka (1993)
so bili angleško govoreči predšolski otroci boljši od češko govorečih otrok pri izolaciji zlogov
z enim soglasnikom, kar se šteje za začetek spretnosti obvladovanja rim. Nasprotno pa so bili
češko govoreči predšolski otroci uspešnejši pri izolaciji vzglasij z več kot enim soglasnikom.
Te ugotovitve sovpadajo z značilnostmi obeh jezikov, saj ima češki jezik več različnih vzglasij
z več soglasniki, ki se pojavljajo bolj pogosto kot v angleškem jeziku (Caravolas in Bruck,
1993).
Prav tako naj bi na fonološko zavedanje vplivala harmonija samoglasnika in soglasnika.
Samoglasniška in soglasniška harmonija je fonološko pravilo v nekaterih jezikih, po katerem
samoglasniki ali soglasniki znotraj besede pripadajo določenemu razredu. Samoglasniška in
soglasniška harmonija obstaja v jezikih, v katerih je več oblik predpon in pripon, ki se
uporabljajo glede na glasovno obliko osnove. V turškem jeziku se kolektivna oblika tvori tako,
da se osnovi doda pripona, ki je odvisna od tega, ali je samoglasnik v osnovi sprednji ali zadnji.
Neprekinjeno spremljanje in manipuliranje s fonemi, ki so potrebni za samoglasniško in
soglasniško harmonijo, lahko prisili zelo majhne otroke, da postanejo bolj fonemsko občutljivi
(Anthony in Francis, 2005).
Poleg posebnosti govorjenega jezika, kjer gre predvsem za zavedanje posameznih fonemov,
vpliva na fonološko zavedanje tudi pisni jezik. Govorimo o jezikih, ki se zapisujejo s črkovnimi
pisavami, v katerih torej obstajajo dosledna razmerja med glasovi in črkami Vzajemnost
fonološkega zavedanja in učenja branja je recipročna.
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1.4 Fonemska struktura in značilnosti glasov slovenskega jezika
Slovenski knjižni jezik ima 29 pomensko razločevalnih glasovnih enot ali fonemov, ki se delijo
na samoglasnike in soglasnike, slednji pa se še dodatno členijo na zvočnike in nezvočnike
(Toporišič, 2003). Glasilki se pri glasnem govorjenju treseta pri vseh slovenskih samoglasnikih
in pri večini soglasnikov – take glasove imenujemo zveneče. Pri soglasnikih /p/, /f/, /t/, /s/, /c/,
/š/, /č/, /k/, /h/ sta glasilki čisto razmaknjeni, zato ne ustvarjata osnovnega tona – te glasove
imenujemo nezveneče (Toporišič, 2000).
Fonemi v slovenščini:
– samoglasniki: /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/, /u/, /ə/;
– soglasniki – zvočniki: /v/, /j/, /r/, /l/, /m/, /n/;
– soglasniki – nezvočniki: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /š/, /z/, /ž/, /c/, /č/, /dž/, /h/;
– zveneči nezvočniki: /g/, /d/, /b/, /z/, /ž/, /dž/;
– nezveneči nezvočniki: /p/, /f/, /t/, /s/, /c/, /š/, /č/, /k/, /h/ (Toporišič, 2003).

1.4.1 Samoglasniki
Samoglasniki so glasovi največje odprtostne stopnje. Glede na dvig jezične ploskve in
tonskost, so visoki in razpršeni (/i/ in /u/), sredinski (obe vrsti /e/-ja in /o/-ja ter polglasnik) ali
nizki (/a/); ozki /e/ in /o/ sta srednje visoka, široki /e/ in /o/ pa srednje nizka. Glede na to,
kateremu delu neba se jezična ploskev najbolj približa, so samoglasniki sprednji (/i/ in oba /e/ja), srednji (/a/ in polglasnik) in zadnji (/u/ in oba /o/-ja; Toporišič, 2003).
Slika 1: Samoglasniški trikotnik (pridobljeno s http://www2.arnes.si/~vlapuh/samoglasniski_trikotnik.html)
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1.4.2 Prozodične lastnosti samoglasnikov
Poleg opisanih osnovnih ali segmentalnih lastnosti, izhajajočih iz položaja govoril v ustni
votlini, imajo samoglasniki še prozodične ali nadsegmentne lastnosti (trajanje, jakost, ton). Po
dolžini trajanja so samoglasniki dolgi ali kratki, po jakosti naglašeni ali nenaglašeni, po tonu pa
visoki (cirkumflektirani) ali nizki (akutirani). Jakostno in tonsko izrazitost samoglasnikov
imenujemo naglas, izrazitost po trajanju pa kolikost (kvantiteta). Obe vrsti naglaševanja sta
enakovredni, vendar sta vezani na pokrajinski izvor. Tonemsko naglaševanje poleg kratkih in
dolgih ter ozkih in širokih glasov loči tudi melodijo, ki je lahko rastoča ali padajoča. Pri
jakostnem naglaševanju naglašeni glas izgovorimo glasneje in z drugačno tonsko višino kot
sosednje samoglasnike.
Slovenščina spada k jezikom s prostim naglasom, ki ga zaznamuje nestalno mesto v besedi.
Naglasa se naučimo skupaj z besedo, naglašeni samoglasniki so načeloma dolgi, nenaglašeni
pa kratki. Slovensko jezikoslovje sicer običajno ločuje tudi med kratkimi in dolgimi
naglašenimi samoglasniki (slovar in pravopis), vendar teh razlik govorci slovenščine večinoma
ne zaznavajo (Toporišič, 2000).

1.4.3 Soglasniki
Soglasniki so glasovi z manjšo stopnjo odprtosti kakor samoglasniki. Samoglasniki so nosilci
zloga, soglasniki pa (v knjižni slovenščini) ne morejo biti zlogotvorni. Po odprtosti jih delimo
na zvočnike in nezvočnike. Zvočniki (glasovi srednje stopnje odprtosti) so: nosnika /m/ in /n/,
jezičnika /r/ in /l/ ter drsnika /v/ (ustničnik) in /j/ (trdonebni). Nezvočniki (glasovi najmanjše
odprtostne stopnje) so parni glede na zvenečnost. Brez ustreznega zvenečega fonemskega para
so samo /f/, /h/ in /c/ (njihov zveneči par lahko nastane samo s prilikovanjem). Pred nezvenečim
nezvočnikom stoji v govoru lahko le nezveneči, pred zvenečim pa le zveneči. Pri nezvočnikih
poznamo tri načine izgovora: zapornike, ko se govorna cev popolnoma zapre in nato po
določenem času sunkovito odpre, prim. /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/; pripornike, ko se spodnja ploskev
govorne cevi približa ustnemu delu zgornje ploskve, prim. /f/, /s/-/z/, /š/-/ž/, /h/; zlitnike, ko se
govorna cev sicer popolnoma zapre, vendar se njena spodnja ploskev kmalu nato začne od
zgornje počasi odmikati, prim. /c/, /č/, /dž/ (Toporišič, 2003).
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2 GLASBA
Glasba ima velik vpliv na človeško bivanje, je univerzalna lastnost človeške izkušnje, ker jo
lahko najdemo v vsaki družbi in kulturi. Glasba ima glede na različne pristope in teorije različne
funkcije. Z evolucijske perspektive je glasba lahko sredstvo, ki kaže na fizično kondicijo
organizma. Sposobnost vokalizacije oz. proizvajanja glasbe z glasom kaže na dobro biološko
kondicijo posameznika in tako na boljšo možnost reprodukcije (Miller, 2000). Drugi teoretiki
glasbo definirajo kot medij družbene kohezije, družbeni »cement«, ki vpliva na storilnost
določenih družbenih skupin. Vojaške ali delavske pesmi, uspavanke in himne združujejo
družine, skupine in celotne narode (Huron, 2001).
Glasba vpliva na zmanjšanje aktivnosti v možganskih strukturah, povezanih s tesnobo (Blood
in Zatorre, 2001). Schubert (2009) utemeljuje osnovno funkcijo glasbe kot potencial za
ustvarjanje užitka pri poslušalcu in izvajalcu, vse druge funkcije, ki jih izpostavljajo predhodno
omenjeni avtorji, pa šteje za njej podrejene.
Nekateri raziskovalci se namesto evolucijskih špekulacij, povezanih z glasbo, raje osredotočajo
na funkcije glasbe v vsakdanjem življenju. T.i. pristop rabe in zadovoljstva poskuša razložiti,
kako ljudje izbirajo in uporabljajo medije, kot je glasba (npr. za potrebe in morebitne težave oz.
skrbi). Arnett (1995) med nameni glasbe navaja zabavo, oblikovanje identitete, iskanje senzacij
in kulturno identifikacijo. Pristop »eksperimentalne estetike« raziskuje subjektivno izkušnjo
lepote (naravne ali umetne) in zadovoljstva, ki izhaja iz nje. Bullough (1921, v Schäfer,
Sedlmeier, Städtler in Huron, 2013) razlikuje več vrst poslušalcev in razlaga, da se glasba lahko
uporablja za aktiviranje asociacij, spominov, izkušenj, razpoloženj in čustev.
Glasba zajema celostni razvoj človeka. Vpliva tako na čustva in kognicijo kot tudi na motorični
razvoj posameznika. Otrok se s pomočjo glasbe intelektualno gradi, pridobiva in širi jezik ter
krepi razvijanje besednih in zvočnih vzorcev.
Pristopi k razumevanju glasbenih sposobnosti in njihovih merjenj so različni, kljub temu pa vsi
opredeljujejo glasbeno sposobnost kot naravni talent ali sposobnost hitrega učenja in
razumevanja glasbenih informacij. Glasbena sposobnost ni edini dejavnik končnega uspeha,
lahko pa zagotavlja informacije o človekovem potencialu za doseganje in zmožnosti glasbenega
dojemanja (Gordon, 1979).Vsak človek se rodi z določeno stopnjo glasbenih sposobnosti in
potencialom za učenje glasbe, ki jo imenujemo razvojna glasbena sposobnost. Ta se spreminja,
se giblje navzgor in navzdol, nanjo pa vplivajo zunanji dejavniki, npr. različna glasbena
doživetja, stimulativno družinsko okolje (Culp, 2017). Stevens (1987, v Gordon, 2012) in
Gordon (2012) opredeljujeta merjenje glasbenih sposobnosti otrok kot iskanje otrokovega
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potenciala, zmožnosti, ki se lahko razvije v nekaj večjega. Oba sta mnenja, da od potenciala do
visokih dosežkov pridemo z individualnim programom, izdelanim na podlagi meritev glasbenih
sposobnosti, in da so za razvoj glasbenih sposobnosti pomembna predvsem zgodnja leta
otrokovega življenja.

2.1 Razvoj in interpretacije glasbenih sposobnosti
Glasbene sposobnosti se začnejo kazati že zelo zgodaj, vendar v primerjavi z govornim
razvojem pri glasbenih sposobnostih obstajajo večje individualne razlike.
Že takoj na začetku novorojenčki ob glasbi spreminjajo motorične aktivnosti, pri dihanju ritem
in globino. V prvem mesecu se kot reakcija na akustične dražljaje pojavi inhibicija aktivnosti,
pri treh mesecih pa se otrok že obrača k izvoru zvoka in se nanj odziva z gibanjem telesa. V
petem mesecu starosti lahko pri otroku kot posledico akustičnih dražljajev zaznamo spremembe
v ritmičnih sekvencah bitja srca (Melson in McCall, 1970 v Smolej, 1996). Devetmesečni otrok
je že sposoben ustrezno reagirati na njemu prijetno in neprijetno glasbo (Smolej, 1996). Zelo
pomemben korak v glasbenem razvoju otroci naredijo v drugem letu starosti, ko začnejo
oddajati nize ločenih tonov, si izmišljajo spontane melodije in imitirajo pesmi, ki jih slišijo v
svojem okolju (Gardner, 1993). Glasbene sposobnosti otroka naj bi se stabilizirale okrog
devetega leta (Gordon, 2012).
Hargreaves in Galton (1992, v Denac, 2012) razdelita glasbeni razvoj otroka na pet faz:
1. senzomotorična faza (do 2. leta): otroci vokalizirajo in se gibajo v ritmu, ob tem uživajo, kar
jih dodatno motivira,
2. figuralna faza (od 2. do 5. leta): otroci že dokaj lepo artikulirajo pesmice;
3. shematična faza (od 5. do 8. leta): otrokovo ustvarjanje preprostih melodičnih in ritmičnih
spremljav, razvije se občutek za intervale in tonaliteto;
4. faza pravil (od 8. do 15. leta): učenci poznajo glasbena pravila in jih tudi uporabljajo,
spoznavajo nove glasbene stile;
5. profesionalna faza (po 15 letu): razvije se abstraktno in metakognitivno mišljenje,
generalizacija in primerjava z drugimi glasbenimi stili (Hargreaves 1996, v Denac, 2012).
Med pogledi na strukturo glasbenih sposobnosti prevladujeta predvsem dva. Seashore, ki je bil
eden od glavnih predstavnikov atomistične smeri, zagovarja stališče večplastnosti glasbenega
talenta, ki je sestavljen iz hierarhije različnih talentov. Kot ključne elemente hierarhije navaja
lastnosti zvoka, kot so višina, glasnost, trajanje in barva. Ne izključuje pa tudi ostalih področij
glasbenih sposobnosti, kot so glasbena predstavljivost, pomnjenje, glasbena inteligenca in
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senzorne sposobnosti (Smolej, 1996). Unitaristična smer na drugi strani zagovarja glasbene
sposobnosti kot enovito lastnost, na katero vpliva splošna inteligenca. Kljub različnim
pogledom obe teoriji vključujeta merjenje (združeno ali ločeno) melodičnih, ritmičnih,
estetsko-ekspresivnih in interpretativnih kvalitet. Strinjata se, da se glasbene sposobnosti
udejanjajo skozi subjektivno in objektivno razumevanje glasbe.

2.2 Zaznavanje glasbe
Glasbeno zaznavo lahko definiramo kot sprejemanje in procesiranje glasbenih zvokov, ki se
odvijajo v času (Krumhansl, 2000).
Zvoki so sestavljeni iz različnih komponent: ritma, višine in melodije. Skozi proces glasbene
zaznave te komponente dojemamo kot celoto. Ta sposobnost izhaja iz prepoznavanja vzorcev
v zaporedju ločenih tonov. Sposobnost procesiranja ritma, višine in melodije zajema dojemanje
združenih vzorcev tonov skozi čas, kar nam omogoča dojemanje glasbe. Glasbena zaznava se
opira na časovno procesiranje, vsak dogodek je vpet v čas in je v odnosu z dogodki, ki ga
obkrožajo. Časovna struktura glasbe se od kulture do kulture razlikuje, zato se pogosto
domneva, da se bo specifično izvajanje zaznavnih in kognitivnih časovnih procesov razlikovalo
v odvisnosti od posameznikove kulturne izpostavljenosti in doživljanja (Drake in Bertrand,
2003).
Kljub vsemu pa naj bi bili – po Draku in Bertrandu (2003) – nekateri časovni procesi
univerzalne narave; raziskovalca jih razdelita na pet principov, izmed katerih bomo podrobneje
opisali prve štiri.
1. Prvi princip temelji na segmentaciji in združevanju. Zaznavne enote, ki imajo podobne
fizične lastnosti in/ali so si časovno blizu, združujemo. Da lahko presežemo omejitve skupnega
procesiranja dogodkov, jih porazdelimo v majhne zaznavne enote. Te so rezultat primerjalnega
procesa, ki obdeluje prihajajoče dogodke in jih primerja z dogodki, ki so že shranjeni v
spominu. Če je nov dogodek podoben tistim, ki so že prisotni, se bo z njimi izenačil. Če se nov
dogodek od njih preveč razlikuje (po zvočnih in/ali časovnih značilnostih), bo zaporedje
segmentirano. Ta segmentacija vodi do zaključevanja določene enote in odpiranja naslednje.
Elementi, ki so združeni, bodo obdelani skupaj v eni zaznavni enoti in bodo tako lahko
postavljeni drug na drugega.
2. Drugi princip je nagnjenost k pravilnosti (stalen utrip in pravilnost tempa). Naš zaznavni
sistem namreč, namesto da bi natančno določil trajanje vsakega časovnega intervala, primerja
vsak novo prispeli interval s predhodnimi. Če je novi interval po dolžini podoben prejšnjim
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intervalom (znotraj sprejemljivega časovnega odpiranja oz. tolerančnega okna), bo razvrščen v
kategorijo »enako«, v kolikor je novi interval daljši ali krajši od predhodnih intervalov (onkraj
tolerančnega okna), bo kategoriziran kot »drugačen«. Posledica takšne obdelave (tudi če je
zaporedje nepravilno, ker ima vsak interval različno trajanje in intervali ostanejo znotraj
tolerančnega okna) je, da bomo to zaporedje dojemali kot zaporedje enakih intervalov.
3. Tretji princip je iskanje pravilnosti v časovnih zaporedjih. Poslušalci so nagnjeni k iskanju
pravilnega utripa v določeni skladbi, kar služi kot okvir za organizacijo glasbenega dogodka v
času.1
4. Četrti princip slušnega časovnega procesiranja je hitrost časovnih zaporedij. Območje
optimalne obdelave časovne informacije je med 300 do 800 ms interonset (IOI) intervala (čas
med zaznanim začetkom ene note in časom naslednje). Odrasli kažejo večjo občutljivost za
spremembe tempa ali časovne nepravilnosti, če so udarci od 300 do 800 ms narazen. Otroci,
stari od štiri do deset let, imajo območje optimalne časovne obdelave osredotočeno na 600 ms
(Lathroum, 2011).

3 JEZIK IN GLASBA
Govor in glasba sta najbolj impresivna primera naših sposobnosti, da iz zvoka oblikujemo
smiselno celoto. Gre za zapletena sistema, ki vključujeta veliko različnih procesov in
značilnosti – nekatere si delita, drugi so specifični za vsakega posebej (Slevc, 2012).
Najbolj očitna značilnost, ki si jo govor in glasba delita, je kompleksna akustična analiza zvoka.
Sprejem informacij in analiza zvoka potekata po isti slušni poti. Večina njunih akustičnih
značilnosti je podobnih, čeprav so obdelane drugače (Wolfe, 2002). Tako jezikovno kot
glasbeno domeno zaznamuje hierarhična organizacija diskretnih zvočnih elementov, kot so toni
in glasovi, percepcija in kodiranje višine tonov, časovna razporejenost, zaznavanje ritma ter
slušni spomin (Fritz, Schmude, Jentschke, Friederici in Koelsch, 2013). Analogijo med glasbo
in jezikom lahko iščemo predvsem na ravni ritma, tonskih višin in melodije (Kraus in Slater,
2015; Patel, 2008), mogoča pa je zaradi skupnih kognitivnih mehanizmov, ki jih možgani
uporabljajo za procesiranje akustičnih informacij.
Jezik in glasba si delita omrežje nevronskih virov, vendar so elementi vsake domene zastopani
in shranjeni posamezno, kar pomeni, da škoda povzročena elementom ene domene ne vpliva

1

Mentorica, akad. glasbenica-komponistka izr. prof. Brina Jež Brezavšček pravi, da je pri tem principu potrebno izpostaviti
sledeče; posamezniki, ki se ukvarjajo s sodobno umetniško glasbo, ne iščejo vselej pravilnega utripa, ampak razumejo tudi
zvrsti, ki pravilnega utripa ne uporabljajo.
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na elemente druge (Patel, 2011). Procesiranje strukture v jeziku in glasbi si deli mehanizme
kognitivnega nadzora in vključuje tako procesiranje glasbenih elementov kot tudi ustvarjanje
glasbenih napovedi in pričakovanj (Slevc in Okada, 2015). Kateri viri so dejansko deljeni pri
procesiranju jezika in glasbe, ostaja nedorečeno. Poglavje, ki sledi, je namenjeno pregledu
skupnih elementov glasbe in govora.

3.1 Skupni elementi
Med elemente, ki zaznamujejo tako glasbo kot jezik, sodijo zvok (s svojimi različnimi vidiki),
višina (frekvenca), ritem in prozodija.

3.1.1. Zvok, njegove vrste in spektri
Zvok zaznavamo s pomočjo sluha. Sluh je eno najpomembnejših čutil, ki nas skupaj z ostalimi
čutili povezuje z naravo, s celoto lastnega telesa in tudi s celotnostjo teles, ki nas obdajajo.
Mehansko valovanje, ki ga povzroči zvok, se prenese in ojači po zunanjem in srednjem ušesu,
v notranjem ušesu pa Cortijev organ mehansko energijo s kemičnimi posredovalci spremeni v
električne impulze, imenovane akcijski potenciali. Ti se po osrednjem živčevju prevajajo do
slušne možganske skorje, kjer zvok »zaslišimo« (Battelino, 2017).
Zvok je eden ključnih elementov, ki povezuje glasbo in jezik, saj opredeljuje zvočno
komunikacijo. Tako v glasbi kot pri jeziku možgani predelujejo kompleksne zvočno-akustične
informacije in oblikujejo njihove pomene, ki so za življenje posameznika bolj ali manj
pomembni (Patel, 2008).
Vsak slušni vtis povzročajo nihanja v zraku ali v vodi, skratka v prožnem sredstvu, ki nas
obdaja. Takšna nihanja so določena s frekvenco in amplitudo. Frekvenca nam podaja število
nihljajev na sekundo in določa tonsko višino. Amplituda določa glasnost zvoka.
Področje prožnega sredstva, kjer fizika meri obstoj, velikost in način širjenja zvočne energije,
imenujemo zvočno polje. V glasbeni akustiki je zvočno polje območje prožnega sredstva, ki
poslušalcem prinaša zvočne občutke.
Vsa zvočna nihanja lahko razdelimo v štiri skupine, ki se med seboj razlikujejo. Zvok, ki zaniha
delce v zvočnem polju po sinusni krivulji, imenujemo ton in je najpreprostejši zveneči zvok.
Ta definicija tona pa velja le v fiziki, saj v glasbi imenujemo ton vsak zvok, ki ima določeno
višino in bi mu v fiziki ustrezal izraz tako ton kot tudi zven. Območje slišnih tonov sega od
16Hz do 20.000Hz (približno). Frekvenco označujemo z enoto hertz (Hz); število hertzov
pomeni število nihajev zvočnega vira na sekundo. Poleg frekvence je za ton značilna še jakost,
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ki jo le-ta povzroči na določenem mestu zvočnega polja. Če ton oddajajo glasbene vilice, je
jakost tona na določenem mestu zvočnega polja odvisna od moči udarca na glasbene vilice.
Zven je zvočni pojav, ki nastane ob pravilnem in periodičnem nihanju prožne snovi. Z nihanjem
ne oblikuje sinusne krivulje, zato za razliko od tona, ki zveni preprosto in prazno, z besedo zven
označeni zvok zveni polno in bogato ter tudi samosvoje in značilno za inštrument ali osebo.
Enako visoki zveni, ki jih zaigrajo glasbeniki na enakih glasbilih ali zapojejo različne osebe, se
med seboj razlikujejo tudi takrat, ko je njihova jakost povsem enaka. Zato pri zvenu poleg višine
in jakosti ločimo še tretji, le njemu lasten atribut, barvenost. Barva zvoka je osnovni glasbeni
pojem, je tisto, zaradi česar ločimo enako visok zvok violine od npr. zvoka flavte. Barvo zvoka
določa delež višjih harmonskih frekvenc, ki zazvenijo hkrati z danim tonom. Te frekvence
imenujemo tudi alikvotni toni.
Naslednja vrsta zvočnega pojava je šum. Primer šuma je gibanje zraka v vetru, šelestenje listja,
bučanje morja, brnenje motorjev ipd. Tudi soglasniki, živalski glasovi in nekateri zvoki glasbil
imajo pogosto značaj šumov. Šumi so sestavljeni iz nepregledne množice tesno si sledečih,
običajno precej različno glasnih tonov. Spekter šuma je sestavljen iz nepretrgane množice tonov
v nekem frekvenčnem območju zato pravimo, da je kontinuiran ali zvezen. Ker šume med seboj
lahko ločujemo (bobnanje od brnenja motorja), tudi njim pripisujemo barvenost in jakost.
Prav posebne vrste zvočnega pojava je pok. Slušno zaznamo zvočni pojav kot pok le tedaj, ko
ta traja največ do 1/150 sekunde. Običajno je sestavljen iz močne menjave zvočnega tlaka, ki
mu hitro sledi nekaj drobcenih nihanj. Poke v bližini vira čutimo v nekoliko nižji barvi zvena,
kakor daleč od njega. Barvenost poka odvisi od okolice, saj se v zaprtih prostorih pok močno
odbija (Adlešič, 1964).
Pri opisovanju zvoka si pomagamo s spektrom zvoka, ki opisuje porazdelitev zvočne energije
po frekvencah. Spekter prikazuje zvočni signal v dveh dimenzijah, glede na frekvenco (os x) in
amplitudo (os y). Spektralna zvočna analiza je postopek, s katerim se zvočni val, ki je sestavljen
iz večih frekvenc, zabeleži na sestavne frekvence.
Za vizualni prikaz signala v skupnem časovno-frekvenčnem prostoru se uporablja spektrogram.
Prikazuje nam, kako se kratkočasovni amplitudni spekter signala spreminja v odvisnosti od
časa. Primarno se uporablja za prepoznavanje fonetičnih zvokov, prav tako pa se ga uporablja
tudi na drugih področjih, npr. v glasbi, obdelavi govora in seizmologiji (Clark in Yallop, 1990).
Lep primer zapletenega zvoka, ki ga sestavlja kombinacija zvokov z različnimi spektralnimi
značilnostmi (zven, šum, pok), je človeški govor. Samoglasniki so npr. podobni zvenom
glasbenih inštrumentov. Zvočno valovanje samoglasnikov je periodično, različni samoglasniki
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pa se med seboj razlikujejo po različnih poudarjenih višjih frekvencah (formantih), kar
omogočijo določene resonance v človeškem vokalnem traktu. Soglasniki (predvsem
nezvočniki) se po spektralnih lastnostih približujejo šumu in vsebujejo relativno večji delež
višjih frekvenc (Derganc, 2017). Sposobnost dojemanja jezikovno relevantnega zvoka je
močno odvisna od povezave med avditivnim sistemom in drugimi kognitivnimi in senzornimi
sistemi (Kraus in Slater, 2015).

3.1.2 Višina (frekvenca)
Po Patelu (2008) je frekvenca tista značilnost zvoka, ki omogoča, da umestimo zvok na lestvico
od nižjih do višjih. Je slušna zaznava, pri kateri poslušalci glasbenim tonom dodelijo relativne
položaje na glasbeni lestvici, ki temeljijo predvsem na njihovem dojemanju frekvence (Plack
in Oxenham, 2005).
Govorčev razpon osnovne frekvence je odvisen od njegove oblike grla, še posebej od dolžine,
debeline in širine glasilk (Hočevar Boltežar, 2010). Pri odraslem moškem razpon sega od 80 do
200 Hz (približno), pri odraslih ženskah od 150 do 300 Hz (približno) in otrocih od 200 do 500
Hz (približno) (Clark in Yallop, 1990).
V glasbi je višina glasbenega tona neposredno povezana z njegovo frekvenco. Interval med
dvema tonoma, katerih frekvenci se razlikujeta natanko za dvakratnik, se imenuje oktava.
Inštrumenti so uglašeni na komorni ton a1 s frekvenco 440 Hz, eno oktavo višji ton pa je a2 s
frekvenco 880 Hz. Obseg osnovnih tonov glasbil in petih glasov sega do frekvenčne meje 4000
Hz (približno). Za barvnost instrumentalnih zvenov značilne frekvence pri godalih, pihalih,
harfi in nekaterih trobilih sodijo v frekvenčno območje do 16000 Hz (Adlešič, 1964). Vsaka od
lastnosti zvoka (višina, glasnost, trajanje) je neodvisna v odnosu do drugih in človeški um je
sposoben razlikovanja več kategorij v katerikoli od teh dimenzij (Miller, 1956 v Patel, 2008).
Različne frekvence v urejenih tonskih strukturah oblikujejo melodijo, harmonije in tonovske
načine. Ko poslušamo glasbo, zaznavamo frekvence na vseh teh ravneh, kar nam omogoča
večdimenzionalno zaznavanje strukture glasbe. Za najpomembnejši element zvoka v glasbi
velja višina (Patel, 2008).
Temeljna višina glasu (F0), ki jo merimo v hertzih (Hz), je določena s številom nihajev glasilk
v sekundi. Odvisna je od dolžine, napetosti, mase in elastičnosti glasilk ter subglotisnega tlaka.
Bolj kot so glasilke kratke, tanke, napete in manjša kot je njihova masa, tem višji je glas
(Hočevar Boltežar, 2010).
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Vsi govorjeni jeziki uporabljajo modulacijo višine za prenašanje informacij, tako jezikovnih
kot nejezikovnih. Višina zvoka ima v govorjenem jeziku različne jezikovne naloge, npr.
označevanje poudarkov in stavčnih mej, v tonemski jezikih pa modulacija višine določa in
spreminja tudi pomen besede (Patel, 2008). Višina tona ima torej jezikovno (razločuje npr.
pomen besede v tonemskih jezikih) in nejezikovno vlogo (izraža npr. identiteto in čustva
govorca; Kraus in Chandrasekaran, 2010). Spreminjanje višine glede na različna občutenja
velja za univerzalno – občutek sreče se povezuje s širokim, žalost pa z ožjim območjem višine.

3.1.3 Ritem
Ritem je osnovna časovna komponenta glasbe, ki skupaj s tempom, utripom in metrumom
vpliva na to, kako je glasba časovno organizirana (Patel, 2008).
Univerzalne definicije ritma ni. Patel (2008) ga definira kot sistematično vzorčenje zvoka glede
na čas, poudarek in razvrščanje. V glasbi sta ritem in harmonija strukturna podpora
kompozicije. Čeprav je ponavljanje pomemben aspekt ritma, je potrebno poudariti, da ni nujno,
da so vsi ritmični vzorci periodični, periodičnost je namreč lahko samo ena vrsta ritmične
organizacije (Patel, 2008). Osnovo ritma v glasbi predstavljajo različno dolgo trajajoči toni
(celinke, polovinke, četrtinke, osminke, šestnajstinke itd.), ki sestavljajo enakomerne ali
neenakomerne časovne intervale, ritem pa se tvori iz zaporedja določenih časovnih intervalov.
Vsak ritem ima določeno hitrost izvajanja ritmične enote, ki se imenuje tempo. Ritmične enote
se organizirajo v večje enote, takte, ki v taktovskih načinih sledijo neprestanim metričnim
poudarkom.
Ritem v govoru je del prozodije jezika; v primerjavi z ritmom v glasbi je manj določen,
sistematičen, enakomeren in zato manj predvidljiv.
Da lahko govorjeno sporočilo razumemo, moramo poslušalci najprej dojeti časovno sosledje
fonemov, zlogov, besed in stavkov iz spontanega govora (Kotz in Schwartze, 2010; Patel, 2011;
Peelle in Davis, 2012). Škarić (1988, v Frangež, 2014) opredeli govor kot triritemski.
Najpočasnejši je ritem intonacijskih lokov, ki označuje nizanje stavkov; nekoliko hitrejši je
ritem nizanja naglasov, ki deli besede, najhitrejši ritem pa besede deli na zloge.
Ritmične strukture se od jezika do jezika razlikujejo, zaradi njih so si torej jeziki med seboj
podobni ali različni. Vzorčenje govornega ritma v primerjavi z glasbenim vzorčenjem
časovnega poteka in poudarkov ni zavestno, ampak je v večji meri stranski produkt strukture
zlogov, redukcije vokalov in naglasnega mesta (Abercrombie, 1967).
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Glede na izohronijo (tj. interni ritem in njegovo porazdelitev na enake dele) jeziki pripadajo
različnim kategorijam. Če imajo enako dolgo trajajoče zloge, spadajo v zlogovno kategorijo
(francoščina, italijanščina); če imajo enako dolgo trajajoče more (prozodijske enote glede na
trajanje – kratki samoglasnik ali soglasnik trajata eno, dolgi pa dve dobi; Toporišič, 1992), pa
pripadajo morovski kategoriji (japonščina). Ko imajo enak interval med naglašenima zlogoma,
pripadajo naglasni kategoriji (angleščina, nemščina).
Ritem v govoru določa trajanje vsakega fonema in njegovih značilnosti posebej. Odvisen je od
hitrosti zvoka, trajanja soglasniškega sklopa in odprtostne stopnje. Zadnji samoglasniki so
akustično nižji od sprednjih, zveneči soglasniki so krajši od nezvenečih, priporniki so daljši od
zapornikov. Ritem določa tudi trajanje zloga – zlog, ki je daljši od sosednjih, dojemamo kot
naglašenega (Frangež, 2014).

3.1.4 Prozodija v govoru in melodika v glasbi
V jezikoslovju so prozodične lastnosti tiste fonološke lastnosti, ki niso vezane na posamične
segmente (soglasnike in samoglasnike), temveč pripadajo zlogom in večjim govornim enotam.
Tako kot pri glasbi so tudi pri prozodiji pomembni naslednji akustični parametri: spekter zvoka
(porazdelitev energije v različnih delih slušnega frekvenčnega območja), osnovna frekvenca
(F0), intenzivnost in trajanje (Magne idr., 2004). Tovrstni elementi so znani kot
suprasegmentalni parametri govora. Občutljivost za intonacijo kot namerna in afektivna
iztočnica je del dojemanja govora.
Prozodija ima poleg jezikovne tudi nejezikovno vlogo. Z njo izražamo čustvena stanja govorca,
ironijo ali sarkazem, različne oblike izreke (izjave, vprašanja ali ukaze), poudarke in kontraste.
Toporišič našteje sedem parametrov prozodije v slovenščini, in sicer kolikost zlogovnikov,
naglašenost, mesto prozodema, tonemskost, naglasno jakost, naglasno krepkost ter
večnaglasnost (Toporišič, 2006, v Rebernik in Gilbers, 2017, str. 582). Ferreira (2006) deli
prozodijo na metrično in intonacijsko komponento. Metrična prozodija vključuje dolžino in
stavčni naglas (zvočne lastnosti, zaradi katerih ima izgovor izrazit ritem), intonacija pa se
nanaša na spremembe v višini ali temeljni frekvenci izreke.
Jeziki, za katere sta pomembna poudarek in ton, delimo na tonemske (mandarinščina), kjer
sprememba tona spremeni pomen besede, tonalne, pri katerih je naglas izražen s tonom
(japonščina), in naglasne jezike (angleščina), kjer na pomen besede lahko vpliva sprememba
naglasnega mesta. Prozodične lastnosti (intonacija, ritem, tonska višina) najlažje primerjamo z
glasbenimi lastnostmi, vendar pa je prozodija odvisna tudi od narečja ter od posameznika in
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njegovega idiolekta (nabor lastnosti, ki so značilne za posameznikov govor; Rebernik in
Gilbers, 2017). Prozodija je proces, ki se začne razvijati že v otroštvu in traja več let. Prenaša
čustvene in vedenjske informacije v okviru določene jezikovne skupine in je pomembna za
razvoj ostalih elementov govora (Boutsen, 2003).
V mnogih glasbenih tradicijah, vključno z zahodno glasbo, imajo melodije ključno strukturno
vlogo. Splošne in natančne opredelitve glasbene melodije ni, gre pa v bistvu za zaporedje
zvokov, organiziranih z višino tona in ritma (Cousineau, McDermott in Peretz, 2012). Je
linearno zaporedje tonov, ki jih poslušalec dojema kot celoto. Patel (2008) pravi, da je melodija
več kot samo zaporedje tonov, je mreža medsebojno povezanih vzorcev v umu, ki izhajajo iz
zaporedja izbranih tonov.
Melodija je kombinacija tonskih višin in ritma, v širšem pomenu pa lahko vključuje tudi druge
glasbene elemente, npr. barvo (timbre) zvoka. Pomembno je, da se zvočna barva v osnovni
definiciji ne pojavlja, ker melodija ostane enaka tudi, ko jo zapojemo z različnimi besedami ali
ko igramo na različna glasbila. To kaže, da imata višina in barva zvoka (timbre) v glasbi različne
vloge.
Poleg podobnosti pa med melodijo v glasbi in govoru obstajajo tudi razlike. Melodija glasbe je
v primerjavi z melodijo govora zgrajena okoli nabora tonskih intervalov, ki so stabilni in
omogočajo oblikovanje osrednjega tona, ki deluje kot zaznavni center, proti kateremu glasbena
melodija stremi. Čeprav se natančen nabor intervalov v glasbenih melodijah od kulture do
kulture razlikuje, predstavlja organizacija tonskih višin glede na intervale in glasbene lestvice
pomembno razliko med glasbo in običajnim govorom (Patel, 2008).
Patel (2008) navaja tudi nevropsihološke razlike med govorno in glasbeno zaznavo in
produkcijo. Čeprav imajo posamezniki lahko težave pri natančnosti izvajanja tonskih višin v
glasbi ali pri razločevanju in prepoznavanju glasbenih melodij, njihova govorna prozodija in
produkcija ostajata neprizadeti.
V govoru je najboljši približek melodični konturi temeljna frekvenca (F0), ki jo imenujemo
intonacija (Patel, Peretz, Tramo in Labreque, 1998). Intonacija je osnovni del organizacije in
dojemanja govorjenega jezika, ki prispeva k označevanju meja strukturnih enot, pri čemer se
razlikujejo pragmatične kategorije izreke in signalizacija pomembnosti. Že pri komunikaciji z
dojenčkom mame uporabljajo zelo izrazite intonacijske vzorce za sporočanje pozornosti,
odobravanja, neodobravanja in pomirjanja.

3.2 Slušna časovna obdelava
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Slušna časovna obdelava zajema zaznavo in integracijo slušnih informacij, ki jih centralni
živčni sistem sprejema v hitrem časovnem zaporedju (Tallal, Miller in Fitch, 1993). Časovna
slušna obdelava zahteva sposobnost procesiranja akustičnega signala skozi čas in vključuje
razčlenitev slušnih informacij (Tallal in Gaab, 2006). Proces slušnega časovnega procesiranja
je vključen v človeško percepcijo avditornih signalov, naj si bodo jezikovni ali nejezikovni.
Posledično slušna časovna obdelava vpliva na zaznavanje vseh vidikov glasbe, govora in
splošnih nalog poslušanja. Posebej otroci morajo biti zmožni hitrega procesiranja slušnih
impulzov, da lahko razvijejo sposobnost poslušanja jezika, ki se ga učijo, in slušne dražljaje
ločijo od nejezikovnih zvokov (Boets, Wouters, Wieringen in Ghesquiere, 2007).
Sprejem pomembnih informacij se odvija istočasno v več časovnih okvirih, tako pri glasbi kot
pri jeziku, od raznovrstnih ritmov do naglasov in poudarkov (Kraus in Slater, 2015).
Najpomembnejši del slušnega procesiranja je kontrola nad časovnimi vzorci, še posebej pri
zaznavi govora. Govorjeni jezik je sestavljen iz dveh različnih vrst akustičnih dogodkov:
dinamičnih slušnih signalov, ki vsebujejo časovno spremenljive kratke akustične dogodke, in
nespreminjajočih se akustičnih dogodkov, ki vsebujejo relativno stabilne spektralne
komponente. Na primer zlog /pa/ je sestavljen iz časovnega kazalnika s hitro časovno
komponento /p/ in spektralnega kazalnika, sestavljenega iz stabilnejšega samoglasnika /a/
(Lathroum, 2011). Frekvenčna ovojnica zlogov, kot so npr. /pa/, /ba/, /da/, /ga/, /ka/, /ta/, je zelo
kratka in traja deset milisekund. Zato je časovno procesiranje bistveno za natančnost zaznavanja
govora in razlikovanje soglasnikov in drugih govornih zvokov (Tallal in Gaab, 2006). Slušna
časovna obdelava je v fonološkem smislu še posebej pomembna pri detekciji, izolaciji in
manipulaciji posameznih fonemov v besedi. Natančnost časovnega procesiranja je pomembna
tudi za senzomotorično koordinacijo.
Slušna obdelava ne deluje izolirano, ampak v kombinaciji z nevronskimi mrežami, ki sodelujejo
pri percepciji in produkciji komunikacijskih zvokov (Kraus in Slater, 2015).
Motorični sistem ni aktiven samo pri produkciji govornih in glasbenih zvokov, temveč tudi med
percepcijo glasbe in govora, še posebno ritma. Povezanost motoričnega in slušnega sistema, ki
jo omogoča aktivacija motoričnih in slušnih delov možganov, je še posebej močna pri procesu
petja (Brown, Martinez, Hodges, Foxin Parsons, 2004).

3.3. Nevroanatomija fonološke in glasbene zaznave
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Zaznava glasbe in govora vključuje obe možganski hemisferi. V vsaki poteka obdelava
določenih vidikov zvoka. Naši možgani črpajo te akustične elemente z dekodiranjem
spektralnih, časovnih in prostorskih informacij, da bi zvoke prepoznali in razumeli. Zvok
govora ali glasbe določenih frekvenc se prenaša po zraku, vodi oz. prožnem sredstvu in preko
zunanjega ušesa do bobniča, preko slušnih koščic srednjega ušesa in po tekočini notranjega
ušesa do Cortijevega organa (Šel, 2018). Tektorialna membrana se premakne in z njo tudi
dlačnice, celice notranjega ušesa, ki zvok zaznajo. Njihova naloga je kompleksna pretvorba
mehanskega dražljaja v akcijski potencial, ki se prevaja naprej po živčevju (Battelino, 2017).
Vlakna slušnega živca se končajo v večdelnem jedru slušnega živca v možganskem deblu, ki je
organiziran tonotopično (glede na višino tona). Skoraj vse zaznavne in gibalne živčne povezave
gredo do možganske skorje (korteksa) skozi talamus, kjer se združujejo tudi s čustvenimi stanji.
Talamus pošilja svoje aksone v primarno slušno skorjo (Brodmannovo področje, areal 41), ki
se nahaja v sprednji temporalni vijugi, ki je organizirana tonotopično. Sestavlja jo šest plasti,
ki tvorijo nadaljnje povezave z različnimi deli možganov, tudi s sekundarno slušno skorjo
(Brodmannovo področje, areal 42). Tonotopične mape slušnega korteksa predstavljajo nize
tonov različnih višin. Korteks zaznava tudi glasnost tonov. Primarna slušna skorja je povezana
z nižje ležečimi deli poti, predvsem z jedrom talamusa in olivokohlearnim snopom, ki se
nadaljuje do dlačnic notranjega ušesa. Takšne povezave so pomembne za usmerjeno slušno
pozornost (Battelino, 2017). Sekundarna slušna skorja prenaša sprejete podatke v angularno
vijugo možganske skorje po parietotemporookcipitalni asociacijski poti, ki povezuje Brocovo
(motorično) in Wernickejevo (senzorično) področje skorje.
Obstajata dva vzporedna komplementarna sistema za procesiranje zaznave glasbe in govora:
sistem za hitro časovno procesiranje, ki se odvija v levi hemisferi, in sistem za spektralno
procesiranje v desni hemisferi. Leva hemisfera je odgovorna za predelavo ritma v glasbi in
določenih aspektov govora, recimo fonološkega procesiranja, vključno s prepoznavanjem rim
(Zatorre in Baum, 2002). Živčne strukture v desni hemisferi pa so še posebej pomembne za
dojemanje višine zvoke in za določene vidike govora, kot je prozodija (Patel, 2008).
Študije o razlikah v aktivaciji hemisfer pri procesiranju časovnih in spektralnih značilnosti
glasbe in govora so pokazale, da ne glede vrsto zvoka (prim. glasbeni ali govorni zvok),
možgani procesirajo slušne zaznave na podoben način, ki temelji na časovni ali spektralni
značilnosti signala (Joanisse in Gati, 2003; Schönwiesner, Rübsamen in von Cramon, 2005).
Overy in drugi (2004) so s funkcionalno magnetno resonanco (fMR) testirali aktivacijo
hemisfer pri otrocih, starih od 4 do 6 let. Ugotovili so, da je aktivacija hemisfer v primerjavi z
odraslimi, katerih desna hemisfera je bolj občutljiva za melodijo, leva pa za ritem, drugačna.
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Joanisse in Gati (2003) sta raziskovala aktivacijo hemisfer pri obdelovanju hitrih časovnih
informacij pri govoru in glasbi. Ugotovila sta, da se pri procesiranju govornih in glasbenih
časovnih značilnosti nevronskih sistemov aktivaciji hemisfer prekrivata.
Rogalsky, Rong, Saberi in Hickok (2011) so raziskovali razlike v aktivaciji hemisfer s
predvajanjem stavkov, odlomkov govora in glasbo. Pričakovali so, da se bodo območja, ki se
aktivirajo v obeh domenah, prekrivala. Vendar pa so multivariantne analize razvrščanja vzorcev
pokazale, da se v območjih prekrivanja pri govoru in glasbi pojavljajo različni vzorci aktivacije
v superiornem temporalnem girusu.
Schönwiesner, Rübsamen in von Cramon (2005) so z uporabo funkcionalne magnetne
resonance raziskovali nevronsko aktivacijo v primeru dražljaja, podobnega šumu, ki je
omogočal izolacijo in spreminjanje spektralnih in časovnih komponent signala. Slušna skorja
je pokazala aktivacijo med spremembami spektralne sestave signala, medtem ko se je levi
superiorni časovni girus (STG) aktiviral med spremembami časovne komponente. Ustrezno
STG območje desne hemisfere je pokazalo odziv le med povečanjem spektralne zasičenosti.
Rezultati kažejo, da specializacija hemisfer ni posledica tega, ali je dražljaj sestavljen iz govora
ali glasbe, temveč je posledica obdelave zvočnih značilnosti signala, zlasti hitrih časovnih in
spektralnih komponent.
Če povzamemo: za zaznavanje glasbe in govora obstajajo vzporedne nevroanatomske strukture,
saj imata glasba in govor skupne akustične – časovne in spektralne – značilnosti (Lathroum,
2011).

3.4 Mehanizem prenosa
Nevrološke raziskave kažejo na to, da glasbene dejavnosti pozitivno vplivajo na nevronsko
kodiranje govora, ki se dogaja v možganskem deblu, kjer se odvija del centralnih slušnih
procesov. Izkazalo se je, da je kodiranje bolj natančno pri glasbenikih kot pri posameznikih, ki
se z glasbo ne ukvarjajo. Na podlagi raziskav predvidevajo, da je eno od sredstev vpliva glasbe
na kodiranje jezika z izkušnjami podprta plastičnost možganskega debla. V kakšni meri glasba
vpliva na pozitiven prenos, pa je odvisno od količine glasbenega udejstvovanja. Do možganske
prilagodljivosti prihaja zaradi kortikofugalnih nevronskih povezav, ki vodijo nazaj v
subkortikalne strukture. V slušnem sistemu namreč obstaja več živčnih povezav, ki vodijo iz
korteksa kot v korteks, kar omogoča signalom, da uravnavajo podkortikalne strukture. Kvaliteta
kodiranja govora v možganskem deblu je še posebej pomembna za jezikovne sposobnosti, kot
sta branje in boljše razumevanje govora v hrupu. Strokovnjaki na podlagi raziskav sklepajo, da
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lahko na jezikovne aktivnosti vplivamo z nejezikovnimi aktivnostmi, in sicer tako pri
posameznikih z določenimi odstopanji na govorno jezikovnem področju kot pri posameznikih
brez tovrstnih odstopanj (Patel, 2011).
Kraus in Chandrasekaran (2010) razlagata, da aktivno glasbeno udejstvovanje sproži
možgansko prilagodljivost pri procesiranju govora, saj govor tako kot glasba za prenos
informacij uporablja frekvenco, čas in zven tona ali glasu. Pozitivni vplivi dolgotrajne obdelave
teh elementov v glasbi se lahko kažejo tudi na področju govora. Na tej osnovi je Patel (2011)
razvil hipotezo OPERA (prim. overlap ali prekrivanje, precison ali natačnost, emotion ali
čustva, repetition ali ponavljanje, attention ali usmerjena pozornost), po kateri naj bi se z glasbo
pogojena možganska prilagodljivost v strukturah za obdelavo govora pojavila, ko je izpolnjenih
pet pogojev. To ne pomeni, da vsako glasbeno procesiranje zadosti vsem petih pogojev, lahko
pa glasbene dejavnosti zasnujemo tako, da bi se pogoji lahko izpolnili in tako privedli do
boljšega nevronskega kodiranja govora. Pogoji, ki jih predvideva hipoteza OPERA, so:
1. prekrivanje: da bi aktivno glasbeno udejstvovanje vplivalo na nevronsko kodiranje govora,
je potrebna obdelava akustične značilnosti, ki je skupna tako glasbi kot govoru;
2. natančnost: da bi aktivno glasbeno udejstvovanje vplivalo na nevronsko kodiranje govora,
mora glasba predvidevati bolj natančno procesiranje kot govor, saj že majhna sprememba v
višini glasbe lahko vpliva na razliko v njeni percepciji; nasprotno pa govor ne temelji na tako
natančnih razlikah pri višini zvoka, ki bi npr. lahko spremenile pomen besede;
3. emocije: natančnost je v okviru glasbenih izvedb posameznika ali skupine povezana z
nagrajevanjem in pozitivnimi odzivi, kot so notranje zadovoljstvo, pohvala drugih in užitek ob
poslušanju dobro odigrane glasbe; čustva, ki jih povzroča glasba, v tem primeru niso ključnega
pomena, pomembno je, da je celotna izkušnja glasbenega dogodka čustveno bogata;
4. ponavljanje: glasbene dejavnosti se pogosto ponavljajo; ponavljanje je obvezni del
glasbenega učenja;
5. pozornost: pozornost je usmerjena na podrobnosti zvoka med glasbenim udejstvovanjem;
doživljanje zvokov je aktivno in ne samo pasivno.
Ko je izpolnjenih vseh pet pogojev, nevronska plastičnost omogoči, da določena omrežja
delujejo z večjo natančnostjo, kot je potrebna za navadno govorno komunikacijo. Ker si govor
in glasba ta omrežja delita, takšna natančnost dobro vpliva tudi na govor (Patel, 2011).
Tierney in Kraus (2013) kot okvir za razumevanje vpliva glasbe na branje na podlagi pogojev
hipoteze OPERA predlagata hipotezo slušno-časovne točnosti PATH (precise auditory timing
hypothesis). Avtorja trdita, da slušno-motorična sinhronizacija (odziv organizma na zunanje
ritme, glasbo ali ples) in fonološko zavedanje, ki je predpogoj opismenjevanja oz. branja,
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temeljita na natančnem časovnem poteku slušnega sistema in usklajevanju časovnih informacij
z motoričnimi in kognitivnimi strukturami. Natančna slušna točnost je samo ena od značilnosti,
ki si jo glasba in govor delita, ki lahko prenaša pozitivne učinke glasbe na branje in predstavlja
okvir za razumevanje, kako deluje mehanizem prenosa. Avtorja na podlagi hipoteze OPERA
utemeljujeta, kako natančni časovni potek ustreza pogojem transferja.
1. Prekrivanje: natančna časovna zaznava zvočnih dogodkov, ki so pomembni tako za fonološke
spretnosti kot za slušno-motorično sinhronizacijo z glasbo, temelji na natančnem procesiranju
zvoka v slušnem sistemu.
2. Natančnost: tako fonološko zavedanje kot slušno-motorična sinhronizacija temeljita na
natančni slušni točnosti, pri čemer slušno-motorična sinhronizacija zahteva večjo natančnost.
3. Emocije: slušno-motorična sinhronizacija z glasbo je pozitivna čustvena izkušnja, krepi
socialne vezi med posamezniki, kar pomeni nagrajevanje.
4. Ponavljanje: proces slušno-motorične sinhronizacije z glasbo je eden najbolj ponavljajočih
se vidikov glasbenih dejavnosti. Sinhronizacija vključuje nenehno nadzorovanje povezave med
gibi človeka in časovnim potekom zvoka (ki spremlja gibe). Je sposobnost, ki se nenehno krepi
s skupinsko vadbo in nastopi.
5. Pozornost: uspešna slušno-motorična sinhronizacija zahteva usmerjeno pozornost na čas
slušne točnosti (Tierney in Kraus, 2013).

3.5 Povezave med fonološkim zavedanjem in glasbenimi sposobnostmi
Številni avtorji so preučevali povezave med sposobnostmi fonološkega zavedanja in glasbenimi
sposobnostmi pri predšolskih otrocih, starih od 4 do 7 let. Raziskovali so povezave med
prvinami fonološkega zavedanja in glasbenimi elementi tonalitete, višine tonov, melodike,
percepcije in produkcije ritma ter pozitivnega vpliva aktivnih glasbenih dejavnosti na glasovno
zavedanje (Lothroum, 2011).
Manjša raziskava Lamba in Gregoryja (1993) je pokazala, da so otroci, ki so bolje prepoznavali
višino tonov na glasbenem testu, dosegli tudi boljše rezultate na testu fonološkega zavedanja.
Prav tako je bila ugotovljena povezava med prepoznavanjem višine tonov ter sposobnostjo
ugotavljanja rim, zlogov in fonemov (Bolduc in Fleuret, 2009).
Anvari idr. (2002) so pokazali, da obstaja statistično pomembna povezava med zmožnostjo
razlikovanja glasbene dolžine (trajanja) in kategorizacijo ali prepoznavanjem fonemov v
besedi. Standley in Huges (1997) sta z raziskavo potrdila pozitivne vplive aktivnih glasbenih
dejavnosti tako na veščini branja in pisanja kakor tudi na splošno fonološko zavedanje.
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Bolduc (2009) je raziskoval učinek dveh različnih glasbenih programov na opismenjevanje
predšolskih otrok. Obe skupini, vključeni v glasbene programe, sta napredovali. Še posebej
pozitivno je na razvijanje spretnosti pisanja, lažjo manipulacijo zlogov in fonemov,
prepoznavanje besed ter črkovanje vplival glasbeni program, ki sta ga izoblikovala Standley in
Huges (Bolduc in Fleuret, 2009).
Gromko (2005) je s svojo raziskavo podkrepil hipotezo, da glasbene dejavnosti vplivajo na
segmentacijo fonemov. Rezultati so pokazali povezavo med aktivnim glasbenim
udejstvovanjem in segmentacijo besed na foneme.
Dege in Schwarzer (2011) sta na podlagi teorije mehanizmov slušnega procesiranja, ki so
skupni glasbeni percepciji in fonološkemu zavedanju, testirala učinke aktivnih glasbenih oz.
fonoloških dejavnosti na fonološko zavedanje. Otroci so, ne glede na to, ali so bili vključeni v
glasbeni ali fonološki program za izboljšanje sposobnosti fonološkega zavedanja, pokazali
napredek pri zavedanju večjih fonoloških enot.
Bolduc in Lefebvre (2012) sta izvedla študijo, v kateri sta razvoj fonoloških in glasbenih
sposobnosti testirala na učenju otroških pesmic. Skupinam otrok so bile kot pomoč pri učenju
otroških pesmi dodeljene različne aktivnosti. Prva skupina se je otroških pesmi učila s pomočjo
glasbe, druga s pomočjo jezikovnih aktivnosti, tretja skupina se je posluževala tako glasbenih
kot jezikovnih aktivnosti, otroci v četrti (kontrolni) skupini pa so bili pasivni poslušalci. Pri
otrocih v prvih treh skupinah so se glede na teste (prej in potem) fonološko zavedanje in
sposobnosti črkovanja bistveno izboljšali. Pri otrocih v prvi, tretji in četrti skupini so se okrepile
tudi ritmične in tonalne sposobnosti. Študija je pokazala, da dopolnjevanje otroških pesmic z
jezikovnimi dejavnostmi pozitivno vpliva na razvoj opismenjevanja, glasbene dejavnosti pa
lahko pripomorejo k boljšim sposobnostim fonološke obdelave.
Bolduc in Montésinos-Gelet (2005) sta raziskovala povezavo med dojemanjem višine in ritma
ter fonološkim zavedanjem. Otroci, ki so bolje zaznavali višino na glasbenem testu, so dosegali
boljše rezultate na testih fonološkega zavedanja. Pri otrocih, ki imajo boljši ritmični posluh, pa
nista opazila izrazitega vpliva na fonološko zavedanje. Dege, Kubicek in Schwarzer (2017) so
raziskovali povezave med glasbeno zaznavo in produkcijo ter prediktorji branja. Raziskava je
pokazala, da sta tako glasbena produkcija kot percepcija povezani s fonološkim zavedanjem, ki
je eden pomembnejših napovedovalcev branja. Fonološko zavedanje pri ugotavljanju rim in
besed je povezano s percepcijo ritma, manj izrazito pa tudi s sposobnostjo razpoznavanja višine
in trajanja glasu. Fonološko zavedanje pri prepoznavanju fonemov je povezano s sposobnostjo
percepcije trajanja tona. Raziskava je pokazala, da je povezava med fonološkim zavedanjem in
glasbenimi zmožnostmi močnejša na ravni besed kot pa na ravni fonemov.
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O povezavi glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja sta bili v domačem prostoru
opravljeni dve raziskavi. N. Zrimšek (2003) je ugotovila, da so otrokove glasbene sposobnosti
najbolj povezane s kategorizacijo fonemov in fonemsko segmentacijo. Božič, Habe in Jerman
(2007) so prav tako odkrili povezavo med glasbenimi sposobnostmi in fonološkim zavedanjem
– najmočnejša je bila povezava med melodičnim posluhom in prepoznavanjem začetnega in
končnega glasu ter ritmičnim posluhom in sposobnostjo povezovanja glasov.
Na podlagi pregledanih raziskav in drugih virov lahko zaključimo, da povezave med glasbenimi
sposobnostmi in fonološkim zavedanjem obstajajo. Zaradi skupnih značilnosti glasbe in jezika
je torej možno, da pri predšolskih otrocih z razvijanjem enega področja vplivamo tudi na drugo
(Božič, Habe in Jerman, 2007). Glede na številne raziskave (npr. Lamb in Gregory, 1993; Božič
idr., 2007; Zrimšek, 2003; Bolduc, 2008; Jerman, 2007) se otrokov melodični posluh v največji
meri povezuje s fonemsko kategorizacijo in segmentacijo, ritmični posluh pa s fonemsko
analizo.
Ker se različne raziskave osredotočajo na različne vidike fonološkega zavedanja (npr. na
prepoznavanje rim, zlogov ali besed, na segmentacijo na foneme, izpuščanje ali manipulacijo
fonemov v besedi), je rezultate povezav med sestavinami fonološkega zavedanja in glasbenimi
elementi težko posploševati.

4 USTVARJALNOST
Bohm (1998) pravi, da ustvarjalnosti preprosto ne moremo opisati z besedami. Umetniški ali
znanstveni ustvarjalni vzgibi stremijo k celovitosti in popolnosti, na takšen način pa ustvarjajo
harmonijo, ki jo občutimo kot lepoto. Da umetnik ali znanstvenik odkrijeta enotnost in
celovitost, morata ustvariti nove celovite idejne strukture, ki so potrebne za izražanje harmonije
in lepote. Vsi umetniki, skladatelji, znanstveniki čutijo osnovno potrebo, da bi odkrili in
ustvarili nekaj novega, vendar je le redkim dana možnost, da to izkusijo, kaj šele uresničijo.
Cannatella (2004) pravi, da je potreba po ustvarjalnosti biološko, fizično in psihološko
pomemben del človekove narave in da je nujno potrebna za človeško reprodukcijo, rast in
kulturno prizadevanje.
Ustvarjalnost ni samo stvar nadarjenosti (obstaja namreč veliko posameznikov, ki so nadarjeni,
vendar ne izstopajo), ampak zahteva tudi posedovanje izvirnosti. Predpogoj izvirnosti je, da je
posameznik sposoben sprejemanja in učenja novih stvari, kar je odvisno od njegovega
splošnega stanja duha. Učenje najbolje deluje takrat, ko je človek z vsem svojim zanimanjem
popolnoma predan delu. Tako razum dobi potrebno energijo, da prepozna, kaj je drugačno in
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novo, še posebej v primeru, ko to izpodbija stvari, ki so nam znane, dragocene in varne (Bohm,
1998).
Bloomberg (1973, v Dere, 2019) kreativnost opredeli kot skupek sposobnosti v kategoriji
divergentnega razmišljanja, pri čemer med sposobnosti uvršča fluentnost, fleksibilnost,
izjemnost in izvedbo. Fluentnost se nanaša na produkcijo in število idej o določeni temi,
fleksibilnost je zmožnost spreminjanja perspektive v zvezi z določenim problemom, izjemnost
se nanaša na produkcijo novih idej, izvedba pa na njihovo natančno dodelavo.
Vygotsky (1962, v Dere, 2019) izpostavlja pomen kreativnega okolja v zgodnjem otroštvu in
razvije koncept »cone bližine«, ki predstavlja vrstnike in odrasle, s katerimi otroci delijo
izkušnjo učenja. Interakcija z vrstniki in odraslimi ponuja vzpodbudno okolje in priložnost za
razvoj ustvarjalnosti. Ideje otrok, ki se pri tej starosti ne bojijo delati napak in tvegati, so sprejete
pozitivno in se spoštujejo, kar vzpodbuja njihovo izvirno produkcijo (Dere, 2019).
Torrance (1965) ustvarjalnost opredeli kot proces, pri katerem posameznik postane občutljiv na
probleme, pomanjkljivosti, vrzeli v znanju, manjkajoče dele, disharmonije, išče rešitve, ugiba
in zastavlja hipoteze glede pomanjkljivosti, dane hipoteze preverja in po potrebi nadgrajuje ter
ponovno preverja in na koncu rezultate deli z ostalimi. Torranceva definicija ustvarjalnosti
opisuje naravni človeški proces, ki na vsakem koraku vključuje močne potrebe človeka. Če
začutimo neko nepopolnost ali disharmonijo, se v nas vzbudi napetost. Počutimo se nelagodno
zato poskušamo napetost zmanjšati. Običajnim, očitnim vendar napačnim rešitvam se
izogibamo tako, da začnemo raziskovati, diagnosticirati, ocenjevati in ugibati. Nelagodnost
traja vse do takrat, ko hipoteze ali ugibanja niso povsem preizkušena in dokler novih odkritij
ne delimo še z nekom.
Dietrich (2018) o ustvarjalnosti pravi, da je temelj naše civilizacije in ena od odločilnih
značilnosti, ki nas ločuje od drugih bitij. Ustvarjalnost je zapleten in večplasten konstrukt, ki se
lahko manifestira na nešteto različnih načinov. Kljub izjemnemu pomenu ustvarjalnosti pa je
zelo malo znanega o nevronskih in kognitivnih mehanizmih, ki kreativne ideje ustvarjajo. Z
nevroznanstvenega vidika Dietrich ustvarjalnost deli v štiri kategorije:


namerna in kognitivna;



namerna in čutna;



spontana in kognitivna;



spontana in čutna.

Namerna in kognitivna ustvarjalnost prihaja iz prefrontalnega korteksa, ki je odgovoren za
usmerjeno pozornost in ustvarjanje povezav iz informacij, skladiščenih v možganih. Spontana
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in čutna ustvarjalnost pa izhaja iz amigdale, dela možganov, ki predeluje osnovna čustva.
Posameznikova ustvarjalnost lahko sodi v različne kategorije.
Ustvarjalnost se v različnih disciplinah obravnava na različne načine, zato se tudi ustvarjalna
vrednost nekega izdelka ocenjuje v skladu s pristopi, pravili in dojemanjem ustvarjalnosti, ki
so veljavni v posameznih disciplinah. Ustvarjalnost vsakega posameznika je drugačna, prav
tako je drugačen njegov kreativni proces. Sternberg (2001) pravi, da ustvarjalni posameznik
probleme redefinira, prepričuje ostale, tvega, išče nove in nenavadne povezave, ki jih ostali ne
iščejo in se zaveda, da znanje ni absolutno.
Raziskave so pokazale, da ima pozitiven vpliv na ustvarjalnost tudi glasba. Simpson (1969, v
Hallam, 2010) je s svojo raziskavo ugotovil, da so vsi učenci, ki so hodili v glasbeno šolo, bolje
reševali teste ustvarjalnosti. Wolff (1979, v Hallam, 2010) je raziskoval, kakšen vpliv ima na
otroke prvega razreda 30-minutno vsakodnevno poučevanje glasbe čez celo leto. Otroci so
pokazali pomemben napredek v kreativnosti in perceptivnih motoričnih sposobnostih v
primerjavi s kontrolno skupino. Kalmar (1982, v Hallam, 2010) je preiskoval, kako petje in
igranje v glasbeni skupini, ki potekata dvakrat tedensko neprekinjeno tri leta, vplivata na
predšolske otroke, stare 3 do 4 leta. Ugotovil je, da so ti otroci bolj ustvarjalni in sposobni bolj
abstraktnega razmišljanja pri pripravi improvizirane lutkovne predstave kot otroci v kontrolni
skupini.
Koutsoupidou in Hargreaves (2009) sta raziskovala vpliv improvizacije na glasbeno
ustvarjalnost otrok, starih 6 let. V eksperimentalni skupini so pouk glasbe obogatili z
improvizacijskimi dejavnostmi, kontrolna skupina pa je bila deležna običajnega didaktičnega
pristopa. Otrokom v eksperimentalni skupini je bila ponujena možnost improvizacije z glasom,
gibi in glasbili. Rezultati so pokazali, da improvizacijske dejavnosti bistveno vplivajo na razvoj
ustvarjalnega mišljenja, predvsem na izvirnost, fleksibilnost in sintakso v otroškem glasbenem
ustvarjanju.
Ustvarjalnost je zelo kompleksen psihološki fenomen. Opredelimo, razumemo in raziskujemo
jo lahko z vidika sposobnosti, mišljenja, osebnostnih značilnosti ter procesa učenja in/ali
ustvarjalnih dosežkov. Pomembno vrednost pa ima spodbujanje razvoja in negovanje
ustvarjalnosti posameznikov na vseh področjih (Juriševič, 2009).
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II. EMPIRIČNI DEL
5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI
RAZISKAVE
Fonološko zavedanje je zelo pomemben dejavnik zgodnjega opismenjevanja v predšolskem
obdobju in njegova slabša razvitost lahko pomeni veliko težavo za otroke.
Predstavljene raziskave kažejo na pozitiven odnos med fonološkim zavedanjem in uvajanjem
usmerjenih glasbenih dejavnosti pri predšolskih otrocih, starih od 4 do 6 let. Raziskave
potrjujejo predvsem pozitivno povezavo med fonološkim zavedanjem in procesiranjem višine
tona, medtem ko je vpliv ritma na fonološko zavedanje manj izrazit. Ker je rezultate raziskav
zaradi različnih spremenljivk in velikosti vzorcev težko posploševati, pričujoča raziskava
omogoča podkrepitev že obstoječih ugotovitev in iskanje morebitnih novih povezav med
glasbenimi sposobnostmi in fonološkim zavedanjem. Poleg tega je namen raziskave ugotoviti,
ali pri predšolskih otrocih prihaja tudi do povezave med ustvarjalnostjo na glasbenem in
jezikovnem področju, kar predstavlja novo raziskovalno področje.
Cilj raziskave je bil na vzorcu 75 predšolskih otrok (4–6 let) raziskati stopnjo povezanosti med
glasbenimi sposobnostmi (prim. razpoznavanje ritmičnih in melodičnih vzorcev) in prvinami
fonološkega zavedanja (kot so iskanje rim, razdruževanje besed na zloge, združevanje zlogov,
identifikacija glasu, slušno razločevanje prvega glasu, fonemsko razčlenjevanje in združevanje
ter izločanje prvega glasu iz smiselnih besed) ter analizirati stopnjo povezanosti med glasbeno
in jezikovno ustvarjalnostjo. Glede na cilje raziskave sem zastavila štiri hipoteze, predstavljene
v nadaljevanju.
H1: Otroci z bolj razvitim melodičnim posluhom dosegajo boljše rezultate pri nalogah podtesta
identifikacije glasu, slušnega razločevanje prvega glasu in izločanja prvega glasu iz smiselnih
besed.
H2: Otroci z bolj razvitim ritmičnim posluhom dosegajo boljše rezultate pri nalogah podtestov
glasovne sinteze (zlogovanja), segmentacije (glaskovanja) in iskanja rim.
H3: Otroci, ki so glasbeno bolj ustvarjalni (prim. ritem in melodiko, originalnost), so uspešnejši
tudi na področju jezikovne ustvarjalnosti.
H4: Mlajši otroci so bolj ustvarjalni tako na glasbenem kot na jezikovnem področju.
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6 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA
V raziskavi sem uporabila vzročno-neeksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni
pristop.

6.1 Opis vzorca
V raziskavo je bilo vključenih 75 otrok iz vrtca gorenjske regije, ki sodijo v dve starostni
skupini: od 4 do 5 let (N = 36) ter od 5 do 6 let (N = 39).

6.2 Opis merskega inštrumentarija
V raziskavi sem uporabila nestandardiziran fonološki test, ki sem ga oblikovala na podlagi
standardiziranih fonoloških testov v slovenskem prostoru pod mentorstvom doc. dr. Saša
Živanovića. Test zajema osem podtestov sledečih fonoloških prvin: iskanje rim, razdruževanje
besed na zloge, združevanje zlogov, identifikacija glasu, slušno razločevanje prvega glasu,
fonemsko razčlenjevanje, fonemsko združevanje in izločanje prvega glasu iz smiselnih besed.
Vsak pravilni odgovor otroka sem ovrednotila z eno točko in vse točke skupaj seštela
(priloga_1).
Za preverjanje glasbenih sposobnosti sem uporabila standardiziran test osnovnih mer glasbene
avdiacije (Gordon, 1986). Test je namenjen preizkusu melodičnega in ritmičnega posluha otrok,
starih od 5 do 8 let. Izvirni test vsebuje 40 nalog, ki jih je izr. prof. Brina Jež Brezavšček skrčila
na pet za vsak podtest. V raziskavi sem uporabila melodični in ritmični podtest, ki se nanašata
na primerjanje in razlikovanje melodičnih in ritmičnih motivov po načelu enako-različno, tj.
otroci poslušajo po dva melodična ali ritmična motiva in ugotavljajo, ali sta enaka ali različna.
Vsak pravilni odgovor sem ovrednotila z eno točko in nato seštela točke, zbrane na
posameznem podtestu (priloga_ 2).
Za testiranje in primerjanje glasbene in jezikovne ustvarjalnosti sem uporabila nestandardiziran
avtorski test, ki je nastal pod mentorstvom izr. prof. Brine Jež Brezavšček ter doc. dr. Saša
Živanovića.
Za merjenje glasbene ustvarjalnosti na področju ritma in melodike, ki je nastal pod
mentorstvom izr. prof. Brine Jež Brezavšček, so otroci igrali na boben in melodične,
metalofonske resonatorje. Za merjenje melodike (z vključenim ritmom) so otroci igrali na štiri
melodične, metalofonske resonatorje, označene z določenimi barvami (d1-rumena, e1 -zelena,
fis1-rjava, a1-modra). Izbrani toni so v obsegu otrokovega petja in nudijo dovolj možnosti za
boljše prepoznavanje ustvarjalnosti. Otroku smo najprej razložili rokovanje z inštrumentom in
ga prosili, naj zaigra skladbico za svojo najljubšo igračo. Otrokovo glasbeno ustvarjanje smo
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posneli, pri čemer so otroci ustvarjali od 30 sekund do ene minute. Za ocenjevanje glasbene
ustvarjalnosti na področju ritma so otroci igrali na boben djembe z rokami. Otrokovo glasbeno
ustvarjanje smo zopet posneli v enakem časovnem obsegu 30 sekund do ene minute.
Posnetke z glasbeno ustvarjalnostjo otrok na melodičnem in ritmičnem področju je ocenila za
to usposobljena oseba, izr. prof. Brina Jež Brezavšček.
Izbrane in predvidene kategorije za ocenjevanje glasbene ustvarjalnosti pri obeh nalogah otrok
so bile struktura, oblikotvornost, uporaba dinamike in originalnost.
Pri melodičnem in ritmičnem ustvarjanju je bila uporabljena ocenjevalna lestvica od 1 do 4:
1 = vse kategorije dokaj nerazvite, ne odstopa od standardnih vzorcev,
2 = vse kategorije zaobsežene v manjši meri, nekoliko odstopa od standardnih vzorcev,
3 = vse kategorije razvite v dovoljšni meri, prepoznavanje novih vzorcev,
4 = vse kategorije dobro razvite, popolnoma novi vzorci.
V primeru pozornosti in namerne nadvlade ene izmed kategorij se lahko dodeli več točk ne
glede na manjšo prisotnost ostalih kategorij.
Za merjenje ustvarjalnosti na jezikovnem področju sem uporabila ilustracije štirih namišljenih
bitij, pošasti, ki so jih otroci poimenovali. Pred tem sem jim predstavila prvo, vzorčno ilustracijo
pošasti z imenom Nevi. Za poimenovanje so imeli otroci na voljo od 30 do 60 sekund. Zapisana
imena sem ocenila pod mentorstvom doc. dr. Saša Živanovića. Predvidene kategorije za
ocenjevanje ustvarjalnosti na jezikovnem področju so fluentnost (da/ne), izvirnost (1 =
ponavljanje ali posnemanje obstoječih imen, 2 = poimenovanje po lastnostih, 3 = popolnoma
novo ime) in stopnja uporabe fonoloških sredstev (1 = nizka, 2 = srednja, 3 = visoka; priloga_4).
Objektivnost merskih pripomočkov oz testov je bila dosežena tako, da so za vse testirane
skupine veljali enaki pogoji testiranja z istim testatorjem, navodila pa so bila podana jasno in
nedvoumno.
Preverjena je bila vsebinska veljavnost merskih pripomočkov tako, da so jih preverili trije
strokovnjaki na jezikovnem in glasbenem področju. Na jezikovnem področju so teste ocenili
doc. dr. Sašo Živanović, red. prof. dr. Tatjana Marvin in asist. dr. Matic Pavlič ter potrdili, da
vsebina ustrezno preverja fonološke sposobnosti in ustvarjalnost predšolskih otrok. Na
glasbenem področju so merske pripomočke ocenile akad. glasbenica- komponistka, izr. prof.
Brina Jež Brezavšček, akad. skladateljica in prof. glasbe Bojana Šaljić Podešva ter prof. glasbe
in ravnateljica centra GCEW Mateja Tomac Calligaris ter potrdile, da vsebina ustrezno preverja
glasbene sposobnosti (ritem in melodiko) in ustvarjalnost predšolskih otrok.
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Zanesljivost testa je bila preverjena s Cronbachovim alfa koeficientom, ki meri notranjo
konsistentnost vprašalnika. Zaradi tega je ta test potrebno izvesti za vsak del ankete ali
eksperimenta posebej – torej za vsa vprašanja ali trditve, ki preverjajo en konstrukt. Fonetični
test je sestavljalo osem vprašanj, katerih Cronbach alfa znaša 0,707. Ta vrednost je večja od
minimalne 0,7, ko še lahko govorimo o dobro zastavljenem skupku meritev za en konstrukt
(DeVellis, 2003; Kline, 2005). Tudi za izvirnost je bilo več posamičnih meritev, točno štiri.
Cronbach alfa test je pokazal, da vse štiri meritve uspešno merijo konstrukt izvirnosti, saj je
alfa vrednost testa 0,846, kar je nad minimalno mejo sprejemljivosti 0,7. Ustvarjalnost sem
merila s štirimi meritvami, katerih alfa vrednost znaša 0,832, kar je ponovno nad minimalno
sprejemljivo mejo 0,7. Rezultati Cronbach alfa testa kažejo, da so vse meritve v raziskavi dobro
zastavljene.

6.3 Opis poteka raziskave
Pred izvedbo testiranja sem v vrtcu pridobila ustno dovoljenje ravnateljice in pisno dovoljenje
staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. Testiranje je potekalo tako skupinsko kot individualno.
Najprej so otroci reševali test fonološkega zavedanja (vaje, za katere je predvideno skupinsko
reševanje) in test glasbenih sposobnosti s podtesti ritma in melodike. Podteste testa fonološkega
zavedanja, ki zahteva individualno testiranje otroka, in podtest testa glasbenih sposobnosti, s
katerim testiramo otrokovo glasbeno ustvarjalnost, sem izvedla istočasno pri vsakem otroku
posamezno. Skupinski del testiranja je trajal predvidoma 10 do 15 min, individualni del
približno enako dolgo.

6.4 Splošni vtis opravljene raziskave
Vsi otroci v raziskovalnih skupinah so zelo pozitivno pristopali k opravljanju testnih nalog.
Testirance so na sodelovanje zelo dobro vnaprej pripravile strokovne delavke, zato je bilo
vzdušje v skupinah sproščeno in polno zanimanja. Starejše skupine otrok so bile pri skupinskem
delu glasbenega testiranja ritmičnih in melodičnih sposobnosti disciplinirane in dojemljive za
navodila, zato je testiranje potekalo zbrano in hitro. V skupinah mlajših otrok pa sem, zaradi
slabše koncentracije in potrebe po artikuliranju prilagojenih navodil, merjenje sposobnosti
ritma in melodike testirala individualno. Po pričakovanjih so otroci pokazali največji interes za
ustvarjalni del testiranja, in sicer za spoznavanje inštrumentov, ravnanje z njimi in seveda
prosto ustvarjanje oz. igranje. Razen nekaj testirancev, predvsem mlajših, ki so igranje na
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inštrument odklonili, so vsi z veseljem in brez kakršnekoli zadrege skladbico odigrali. Pri eni
od udeleženk sem zavoljo boljšega počutja in posledično manjše treme zapustila prostor, da je
lahko ustvarjalni del opravila sama. Pri nekaterih otrocih je bilo opaziti prav poseben odnos do
inštrumentov – zanimivo je bilo, kako so z njimi ravnali, jih raziskovali in poskušali nanje igrati
na različne načine (s prstki, z dlanjo, s palčkami). Tudi pri testiranju ustvarjalnosti na
jezikovnem področju je bilo zanimanje za poimenovanje ilustriranih pošasti zelo veliko, lahko
bi rekla, da je bilo pri fantih nekoliko večje kot pri puncah. Čeprav je bilo primerov, ko otroci
niso našli imena za pošasti zelo malo, me je nezmožnost poimenovanja vseeno presenetila.

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJE TESTIRANJA
Ker sem v nalogi raziskovala povezave med različnimi spremenljivkami (prim. hipoteze), sem
uporabila t. i. statistične teste povezanosti (korelacije), ki prikažejo, kako sta dve statistični
spremenljivki povezani. Vrednost statistične značilnosti p, ki jo dobimo s statističnimi testi,
pove, kolikšna je verjetnost, da je povezanost med statističnima spremenljivkama zgolj
naključna oz. da v realnem svetu ne obstaja. Če ponazorim: ko je p = 0,15, obstaja 15%
možnost, da povezanosti med spremenljivkama v realnem svetu ni.

7.1 Hipoteza H1
H1: Otroci z bolj razvitim melodičnim posluhom dosegajo boljše rezultate pri nalogah podtesta
identifikacije glasu, slušnega razločevanja prvega glasu in izločanja prvega glasu iz smiselnih
besed.
Pri hipotezi H1 me je zanimalo, ali obstajajo povezave med melodičnim posluhom (meritev,
poimenovana Melodika) ter identifikacijo glasu, slušnim razločevanjem prvega glasu in
izločevanjem prvega glasu iz smiselnih besed. Vse štiri meritve so razmernostnega tipa
(številske vrednosti), zato so bile najprej pregledane z vrednostmi opisne statistike, ki so
prikazane v spodnji tabeli.
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Tabela 1: Opisno statistične vrednosti melodike v povezavi z identifikacijo glasu, slušnim razločevanjem prvega
glasu in izločevanjem prvega glasu iz smiselnih besed

Melodika

N

Identifikacija
glasu

Slušno

Izločevanje prvega

razločevanje

glasu iz smiselnih

prvega glasu

besed

75

75

75

75

3,27

3,13

2,17

0,240

3

3

2

0

0,977

1,73

1,47

0,898

Minimum

1

0

0

0

Maksimum

5

6

5

5

Asimetričnost

-0,386

-0,562

0,0825

4,45

Sploščenost

-0,407

-0,599

-0,924

20,7

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Povprečje
Mediana
Standardni
odklon

Shapiro-Wilk p

Pri pregledu štirih meritev je Shapiro-Wilkov test pokazal, da nobena ne ustreza normalni
porazdelitvi. Shapiro-Wilkov test namreč preverja, ali se porazdelitve meritev statistično
značilno razlikujejo od hipotetične normalne porazdelitve; statistična značilnost (vrednost p)
istega testa pa pove, ali obstajajo razlike. V zgornjem primeru je statistična vrednost p v vseh
štirih meritvah manjša od meje statistične značilnosti 0,05. To pomeni, da se vse štiri
porazdelitve statistično značilno razlikujejo od normalne porazdelitve, torej nobena od njih ni
normalno porazdeljena. S tem je kršena ena izmed zahtev za uporabo parametričnega testa
povezanosti (Pearsonova korelacija), kar pomeni, da bo za pregled povezanosti uporabljen
neparametrični Spearmanov test korelacije. Spodaj se najprej nahajajo trije grafi raztrosa, ki
grafično prikazujejo povezanosti treh meritev z meritvijo melodike, sledijo pa jim rezultati
Spearmanovega testa korelacije.
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Slika 2: Graf raztrosa identifikacije glasu in melodike

Slika 3: Graf raztrosa slušnega razločevanja prvega glasu in melodike

41

Slika 4: Graf raztrosa prvega glasu iz smiselnih besed in melodike

Tabela 2: Rezultati Spearmanovega testa povezanosti med melodiko ter meritvami identifikacije glasu, slušnega
razločevanja prvega glasu in izločevanja prvega glasu iz smiselnih besed

Melodika
Identifikacija glasu

Slušno razločevanje prvega glasu

Izločevanje prvega glasu iz smiselnih besed

Spearmanov rho

0,367

p

0,001

Spearmanov rho

0,061

p

0,603

Spearmanov rho

0,146

p

0,211

Rezultati Spearmanovega testa korelacije kažejo, da obstaja statistično značilna povezanost
(korelacija) le v enem paru meritev – med melodiko in identifikacijo glasu. Do tega zaključka
pridemo na podlagi vrednosti statistične značilnosti p, ki je pod mejo statistične značilnosti 0,05
(p=0,001; poudarjena vrednost v zgornji tabeli). Povezanost med melodiko in identifikacijo
glasu je pozitivna (koeficient korelacije, Spearmanov rho, je namreč pozitiven) in srednje
močna (rho je med 0,3 in 0,5). V ostalih dveh parih (melodika-slušno razločevanje prvega glasu
in melodika-izločevanje prvega glasu iz smiselnih besed) ni statistično značilne povezanosti,
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saj vrednost statistične značilnosti ni pod mejo statistične značilnosti. Ker obstaja statistično
značilna povezanost le v enem paru meritev, hipoteze H1 ne sprejmemo.

7.2 Hipoteza H2
H2: Otroci z bolj razvitim ritmičnim posluhom dosegajo boljše rezultate pri nalogah podtestov
glasovne sinteze (zlogovanja), segmentacije (glaskovanja) in iskanja rim.
Pri hipotezi H2 me je zanimalo, ali obstaja pozitivna povezanost med ritmičnim posluhom
(meritev, poimenovana Ritem) in glasovno sintezo, segmentacijo in iskanjem rim. Ker so vse
štiri meritve ponovno razmernostne, najprej sledi pregled njihovih opisno statističnih vrednosti
v spodnji tabeli.

Tabela 3: Opisno statistične vrednosti ritma v povezavi z glasovnim združevanjem, razdruževanjem besed na
zloge in ritmom

Ritem
N

Glasovno

Razdruževanje

združevanje

besed na zloge

Rime

75

75

75

75

3,16

0,333

5,05

3,65

3

0

6

4

1,15

0,963

1,48

1,76

Minimum

1

0

1

0

Maksimum

5

5

6

6

Asimetričnost

-0,213

3,19

-1,64

-0,369

Sploščenost

-0,891

10,3

1,59

-0,641

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Povprečje
Mediana
Standardni
odklon

Shapiro-Wilk p

Pred analizo povezanosti sem ponovno najprej pregledala, ali meritve ustrezajo normalni
porazdelitvi. Rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo, da prav nobena izmed štirih meritev ne
ustreza normalni porazdelitvi, saj so v vseh štirih primerih vrednosti statistične značilnosti p
pod mejo statistične značilnosti 0,05. Na podlagi tega je bil za pregled povezanosti uporabljen
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neparametrični test povezanosti – Spearmanov test korelacije. Rezultati testa sledijo po grafih
raztrosa vseh treh parov meritev.
Slika 5: Graf raztrosa glasovnega združevanja in ritma

Slika 6: Graf raztrosa razdruževanja besed na zloge in ritma
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Slika 7: Graf raztrosa rim in ritma

Tabela 4: Rezultati Spearmanovega testa povezanosti med ritmom in meritvami glasovnega združevanja,
razdruževanjem besed na zloge in rimami

Ritem
Glasovno združevanje

Razdruževanje besed na zloge

Rime

Spearmanov rho

0,063

p

0,588

Spearmanov rho

0,023

p

0,845

Spearmanov rho

0,124

p

0,288

Rezultati Spearmanovega testa korelacije kažejo, da v nobenem paru ne obstaja statistično
značilna povezanost. Do tega zaključka pridemo na podlagi vrednosti statistične značilnosti p,
ki je v vseh treh primerih nad mejo statistične značilnosti 0,05. Na podlagi tega hipoteze H2 ne
sprejmemo.
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7.3 Hipoteza H3
H3: Otroci, ki so glasbeno bolj ustvarjalni (prim. ritem in melodiko, originalnost), so uspešnejši
tudi na področju jezikovne ustvarjalnosti.
Pri raziskovalnem vprašaju H3 me je zanimalo, ali obstaja pozitivna povezanost med glasbeno
ustvarjalnostjo in jezikovno ustvarjalnostjo. Ker sta obe meritvi razmernostni je najprej podan
pregled opisno statističnih vrednosti, sledi pa mu graf raztrosa, ki še grafično prikazuje
povezanost obeh meritev.
Tabela 5: Opisno statistične vrednosti glasbene ustvarjalnosti v povezavi z jezikovno ustvarjalnostjo

Glasbena ustvarjalnost
N

Jezikovna ustvarjalnost

75

75

2,00

7,49

1

7

2,43

4,75

Minimum

0

0

Maksimum

12

24

Asimetričnost

1,50

0,820

Sploščenost

3,15

1,15

< 0,001

< 0,001

Povprečje
Mediana
Standardni odklon

Shapiro-Wilk p
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Slika 8: Graf raztrosa jezikovne ustvarjalnosti in glasbene ustvarjalnosti

V zgornji tabeli opisno statističnih vrednosti obeh meritev so tudi rezultati Shapiro-Wilkovega
testa, ki kaže, da nobena izmed meritev ne ustreza normalni porazdelitvi (vrednosti statistične
značilnosti p sta v obeh primerih pod 0,05). S tem je ponovno kršena ena izmed zahtev za
uporabo Pearsonovega testa korelacije, zato je bil uporabljen Spearmanov test korelacije,
katerega rezultati so v spodnji tabeli.
Tabela 6: Rezultati Spearmanovega testa povezanosti med glasbeno ustvarjalnostjo in jezikovno ustvarjalnostjo

Glasbena ustvarjalnost
Jezikovna ustvarjalnost

Spearmanov rho

0,888

p

< 0,001

Rezultati Spearmanovega testa korelacije kažejo, da obstaja statistično značilna povezanost
med jezikovno ustvarjalnostjo in glasbeno ustvarjalnostjo, saj je vrednost statistične značilnosti
p pod mejo statistične značilnosti 0,05 (p<0,001; poudarjena vrednost v zgornji tabeli). Ta
povezanost je pozitivna (koeficient rho je pozitiven) in močna (koeficient rho je namreč nad
0,8). Na podlagi tega se lahko zaključi, da boljša kot je jezikovna ustvarjalnost, boljša je tudi
glasbena ustvarjalnost učencev v raziskavi. Hipotezo H3 lahko torej sprejmemo.
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7.4 Hipoteza H4
H4: Mlajši otroci so bolj ustvarjalni tako na glasbenem kot na jezikovnem področju.
Pri raziskovalnem vprašanju H4 me je zanimalo, ali med mlajšimi in starejšimi otroki obstajajo
razlike v sposobnostih glasbenega in jezikovnega ustvarjanja. Najprej sem celoten vzorec iz
raziskave razdelila po letih na dve skupini: mlajši so bili vsi otroci, stari 4 leta, starejši pa vsi
petletniki in en šestletnik (prim. spodnjo tabelo).
Tabela 7: Frekvenčna analiza starostnih skupin

Starostna skupina

Število

Delež (%)

Mlajši (4)

36

48,0 %

Starejši (5–6)

39

52,0 %

Za meritvi glasbene in jezikovne ustvarjalnosti sledi pregled opisno statističnih vrednosti, tokrat
ločeno glede na starostno skupino. Tabeli sledita še stolpčna grafa, ki prikazujeta obe povprečni
vrednosti ustvarjalnosti glede na starostno skupino učencev.

Tabela 8: Opisno statistične vrednosti glasbene ustvarjalnosti in jezikovne ustvarjalnosti glede na starostno
skupino

Starostna
skupina
Povprečje

Mediana

odklon

Minimum

Jezikovna

ustvarjalnost

ustvarjalnost

Mlajši (4)

2,08

7,11

Starejši (5-6)

1,92

7,85

Mlajši (4)

1,00

6,00

1

8

Mlajši (4)

2,77

5,43

Starejši (5-6)

2,09

4,07

0

0

Starejši (5-6)
Standardni

Glasbena

Mlajši (4)

48

Starostna
skupina
Starejši (5-6)
Maksimum

ustvarjalnost

12

24

8

16

1,80

1,19

0,741

0,231

3,95

2,03

-0,128

-0,985

Mlajši (4)

< 0,001

0,003

Starejši (5-6)

< 0,001

0,015

Mlajši (4)

Mlajši (4)

Mlajši (4)
Starejši (5-6)

Shapiro-Wilk p

ustvarjalnost

0

Starejši (5-6)
Sploščenost

Jezikovna

0

Starejši (5-6)
Asimetričnost

Glasbena
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Slika 9: Stolpčni graf povprečnih vrednosti glasbene ustvarjalnosti glede na starostno skupino

Slika 10: Stolpčni graf povprečnih vrednosti jezikovne ustvarjalnosti glede na starostno skupino

Opisno statistične vrednosti ne kažejo na očitne razlike. Kljub temu sledi primerjava skupin
glede na obe vrednosti ustvarjalnosti. Ker je Shapiro-Wilkov test pokazal, da nobena skupina
nima nobene normalno porazdeljene meritve ustvarjalnosti, je kršena ena izmed zahtev za
uporabo parametričnega testa primerjave dveh neodvisnih skupin. Zato je bil uporabljen
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neparametrični test primerjave dveh neodvisnih skupin, t. i. Mann-Whitneyev U test, katerega
rezultati so v spodnji tabeli.
Tabela 9: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave starostnih skupin glede na glasbeno in jezikovno
ustvarjalnost

U

p

Glasbena ustvarjalnost

697

0,960

Jezikovna ustvarjalnost

598

0,265

Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave starejših in mlajših učencev glede na obe
meritvi ustvarjalnosti so pokazali, da pri nobeni ne obstajajo statistično značilne razlike med
starejšimi in mlajšimi otroki. Do tega zaključka lahko pridemo na podlagi vrednosti statistične
značilnosti p, ki je v obeh primerih nad mejo statistične značilnosti 0,05. Na podlagi tega
hipotezo H4 ne sprejmemo.
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8 SKLEP
V magistrski nalogi sem obravnavala povezanost fonološkega zavedanja in glasbenih
sposobnosti predšolskih otrok ter možne povezave med obema domenama ustvarjalnosti. Glede
na dosedanje raziskave in pozitivne ugotovitve v zvezi s povezavami med glasbenimi področji
(ritma in melodike), predvsem melodiko, in fonološkim zavedanjem, sem želela zaradi uporabe
različnih merskih pripomočkov in velikosti vzorcev, preveriti ugotovitve in raziskati tudi druge
možne povezave glasbe z različnimi segmenti fonološkega zavedanja. Fonološko zavedanje je
namreč pomemben dejavnik opismenjevanja in pozitivna povezava z glasbenimi sposobnostmi
lahko pomeni stimulacijsko orodje za boljšo percepcijo glasov lastnega jezika. V ta namen sem
v teoretičnem delu bolj podrobno prikazala skupne karakteristike in možne mehanizme, ki
omogočajo povezovanje obeh domen.
Opravila sem tudi pregled dosedanjih relevantnih raziskav, ki so se ukvarjale s povezavami
fonoloških prvin in glasbenih elementov tonalitete, višine, melodike, percepcije in produkcije
ritma ter tudi pozitivnega vpliva aktivnih glasbenih dejavnosti na glasovno zavedanje.
Prve hipoteze (H1), po kateri »otroci z bolj razvitim melodičnim posluhom dosegajo boljše
rezultate pri nalogah podtesta identifikacije glasu, slušnega razločevanja prvega glasu in
izločanja prvega glasu iz smiselnih besed«, rezultati empirične raziskave H1 ne potrjujejo.
Pozitivna korelacija se je pokazala le pri enem od zgornjih treh parov, in sicer med melodiko
in identifikacijo glasu, medtem ko pri ostalih dveh parih (melodika-slušno razločevanje prvega
glasu in melodika-izločevanje prvega glasu iz smiselnih besed) ni bilo statistično pomembne
korelacije. Pozitivno korelacijo med melodiko in fonemi so ugotovile tudi številne dosedanje
raziskave, prim. Lamb in Gregory, 1993; Bolduc in Fleuret, 2009; Zrimšek, Božič, Habe in
Jerman, 2007. Slušno razločevanje prvega glasu in njegovo izločevanje iz smiselnih besed
spada v težje naloge fonološkega zavedanja, zato bi bilo za ugotavljanje korelacije z melodiko
bolje zasnovati fonološki test z lažjimi nalogami (npr. ugotavljanje prvega in zadnjega glasu v
besedi) na enaki populaciji otrok ali ponoviti isti test na večji populaciji otrok. Sposobnost
zaznave majhnih sprememb v frekvencah glasov je namreč zelo zahteven proces (prim. Lamb
in Gregory, 1993).
Tudi druge hipoteze (H2), po kateri »otroci z bolj razvitim ritmičnim posluhom dosegajo boljše
rezultate pri nalogah podtestov glasovne sinteze (zlogovanja), segmentacije (glaskovanja) in
iskanja rim«, rezultati raziskave niso potrdili. Relevantne povezave med glasbenimi ritmičnimi
sposobnostmi in fonološkimi sposobnostmi v svoji raziskavi nista potrdila niti Bolduc in
Montésinos-Gelet (2005), ki svoje ugotovitve utemeljujeta z različnimi kognitivnimi sistemi za
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produkcijo ritma in melodiko. Glede na raziskave, ki so potrdile pozitivne povezave med
ritmom in fonološkimi prvinami, predvsem fonemsko segmentacijo (Zrimšek, 2003; Božič,
Habe in Jerman, 2007), je omejitev pričujoče raziskave morebiti premajhen nabor nalog za
podtest ritma. Ker se ritem zelo intenzivno razvija med 4. in 5. letom in so zgoraj omenjene
raziskave že ugotovile pozitivne povezave ritma s sposobnostmi fonološkega zavedanja, bi bila
smiselna bolj obsežnejša raziskava samo na področju ritma in njegovih povezav s fonološkimi
prvinami, še posebej z zlogovno in fonemsko segmentacijo in analizo.
Tretjo hipotezo (H3), da so »otroci, ki so glasbeno bolj ustvarjalni, uspešnejši tudi na področju
jezikovne ustvarjalnosti«, rezultati empirične raziskave potrjujejo. Glede na opravljene
raziskave o pozitivnih vplivih glasbe na ustvarjalnost (Simpson, 1969; Wolff, 1979; Kalmar,
1982, v Dere, 2019) in glede na potrjeno pozitivno povezavo med jezikovno in glasbeno
ustvarjalnostjo predšolskih otrok lahko predvidevamo, da bi z vzpodbujanjem ustvarjalnosti in
kreativnosti na glasbenem področju lahko dosegli večjo ustvarjalnost otroka tudi na drugih
področjih. Omenjena povezava odpira novo poglavje in opozarja na potrebe po nadaljnjih
raziskavah in morebitnih konkretnih aktivnostih, da bi spodbudili glasbeno ustvarjalnost na
izobraževalnih in rehabilitacijskih področjih.
Četrto hipotezo (H4), da so »mlajši otroci bolj ustvarjalni tako na glasbenem kot na jezikovnem
področju«, raziskava ni potrdila. Teoretična izhodišča (Vygotsky, 1962, v Dere, 2019), po
katerih so mlajši otroci manj obremenjeni z morebitnimi zunanjimi vplivi, se ne bojijo delati
napak in tvegati negativnega odziva okolja ter so zato bolj ustvarjalni, se v raziskavi niso
izkazala za pomembna. Predvidevam lahko, da je za dejanske razlike morda potreben večji
razpon med starostjo, zato se tudi na tem področju odpirajo možnosti novih raziskav, predvsem
o razlikah v ustvarjalnosti predšolskih in šolskih otrok.
Čeprav pričujoča raziskava ni pokazala pozitivnih korelacij med ritmom in melodiko ter
fonološkimi sposobnostmi predšolskih otrok, pa so številne raziskave (npr. Božič, Habe in
Jerman, 2007; Zrimšek 2003) pokazale, da pozitivne povezave obstajajo. To kaže na potrebo
po obsežnejših in segmentno bolj usmerjenih (predvsem pri testiranju fonoloških prvin) testih
na glasbenem (ritem in melodika) in fonološkem področju.
V zvezi z ustvarjalnostjo pa raziskava kaže pozitivno korelacijo med glasbenim in jezikovnim
področjem. Glasba ima vsestranske pozitivne značilnosti, z razvijanjem določenih glasbenih
segmentov lahko izboljšamo jezikovno domeno, z razvijanjem glasbene ustvarjalnosti
predšolskih otrok pa omogočamo prenos ustvarjalnosti na druga področja.
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PRILOGE
Priloga 1: Test fonološkega zavedanjammu

Test fonološkega zavedanja

1. Iskanje rim
Navodilo: otrok mora poiskati rimo med sliko na levi in slikicami na desni ter jo ustrezno
povezati s črto. Nabor besed mu na glas preberemo. Vsako pravilno ugotovljeno rimo se
oceni z eno točko.
Vaja_1_rime_hruška (jabolko, buška, sliva)
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Vaja_1_2_hiška (miška, kača, hrošč)

65

Naloga_1_rime_mačka (tačka, medo, miš)

66

Naloga_1_rime_med (čebela, led, maslo)

67

Naloga_1_rime_most (voda, veja, kost)

68

Naloga_1_rime_klas (njiva, pas, konj)
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Naloga_1_rime_gos (kos, grozd, račka)
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2. Razdruževanje besed na zloge
Navodilo: otrok razdruži besede na zloge in za vsak zlog ploskne. Vsako v celoti pravilno
zlogovno razdruženo besedo ocenimo z eno točko.
Vaja_2_zlogi_razdruž.
Vaja_2_zlogi_razdruž.
MIZA
AVTOBUS
Naloge_2_zlogi_razdruž.
Točke
KOLO
SOBICA
TOVORNJAK
KENGURU
POTEPUH
SKODELICA
POSTRV
Skupno število
točk:
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3. Združevanje zlogov
Navodilo: otrok mora združiti besedo po zlogih in jo povedati v celoti. Otroku zlogujem
besedo, ki jo mora pravilno povezati v celoto.
Vaja_3_1_zlogi_združevanje
Vaja_3_2_zlogi_združevanje
HI-ŠA
KO-RE-NJE

Naloge_3_zlogi_združevanje
Točke:
VA-ZA
CO-PA-TI
KO-MAR
ČO-KO-LA-DA
KRO-KO-DIL
ZGO-DO-VI-NA
Skupno število
točk:
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4. Identifikacija glasu /m/
Navodilo: otroku preberemo besedo in če/ ko v besedi prepozna glas /m/, dvigne roko ali
označi (prečrta) ustrezen simbol. Vsaka pravilna rešitev se oceni z eno točko.
Vaja_4_1_identi_/m/
Vaja_4_2_identi_/m/
Sliši

Ne sliši

MORJE
KROKAR
Naloge_ 4_identi_/m/
Sliši

Ne sliši

TAČKA
MAČKA
MAMA
NANOS
GROM
KOBRA
Skupno število
točk:
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Točke

5. Slušno razločevanje prvega glasu
Navodilo: otrok ugotavlja ali gre pri besednih parih za iste začetne glasove ali ne. Vsaka
pravilna rešitev se oceni z eno točko.
Vaja_5_1_prvi_glas
Vaja_5_1_prvi_glas
Enaka zač. glasova

Različna zač.glasova

BOS_BIK

TIH_DIH
Naloge_5_prvi_glas
Enaka zač. glasova

Različna
zač.glasova

KITARA_KOVAČ

DIH_DAN

PEČ_BEL

RUDA_RUTA

TAT_TUŠ

GOS_KOS

Skupno število
točk:
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Točke

6. Fonemsko razčlenjevanje
Navodilo: otrok glaskuje s pol sekundnimi premori, najprej mu potek razložimo z vajo. Vsako
pravilno glaskovano besedo ocenimo z eno točko.
Vaja_6_1_fon_razčlen.
Vaja_6_2_fon_razčlen.
VEJA

V-E-J-A

KRUH

K-R-U-H

Naloge_6_fon_razčlen.
Točke:
KOS

K-O-S

MUHA

M-U-H-A

KRES

K-R-E-S

TRAVA

T-R-A-V-A

KORENJE

K-O-R-E-N-J-E

BUNDA

B-U-N-D-A
Skupno število točk:
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7. Glasovno združevanje (slušna glasovna sinteza)
Navodila: otrok mora posamezno črkovano besedo povedati skupaj, jo povezati v smiselno
celoto. Če trikrat nepravilno poveže glasove v besedo z njo zaključi. Vsaka pravilno povezano
besedo se oceni z eno točko.
Vaja_7_1_slušno_združ.
Vaja_7_2_slušno_združ.
O-S-A

OSA

D-I-M

DIM

Naloge_slušno_združ.
Točke
Z-O-B

ZOB

M-I-Š

MIŠ

R-U-T-A

RUTA

Š-O-T-O-R

ŠOTOR

V-E-V-E-R-I-C-A

VEVERICA
Skupno število točk:
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8. Izločevanje prvega glasu iz smiselnih besed
Navodilo: otrok iz besede izloči prvi glas in pove novo nastalo smiselno besedo. Vsako
pravilno besedo se oceni z eno točko.
Vaja_8_1_izločevanje
Vaja_8_2_izločevanje
KRAJ
SLED

R

RAJ

S

LED

Naloge_8_izločevanje
Izloči prvi glas

Točke

RUTA

R

UTA

TRAK

T

RAK

KLAS

K

LAS

JOPICA

J

OPICA

KROG

K

ROG
Skupno število točk:
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Priloga 2: Test ritmične avdiacije (prirejeno po Gordonu, 1979 – Osnovne mere glasbene
avdiacije).
Primeri za vajo

Testne naloge
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Priloga 3: Test melodične avdiacije (prirejeno po Gordonu, 1979 – Osnovne mere glasbene
avdiacije).
Primeri za vajo

Testne naloge
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Priloga 4: Test jezikovne ustvarjalnosti: pošasti
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