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Ko hodiš, 

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova. 

Tone Pavček 
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POVZETEK 

Na glasbo moramo gledati kot na del vsakdanjega življenja, saj je potreba in pravica vsakega 

posameznika. Glasba ima poseben pomen v otrokovem razvoju. V tem obdobju so otroci najbolj 

dojemljivi za vzgojne vplive in oblikovanje, zato je ključnega pomena, kakšne glasbene vzgoje 

in izobrazbe je otrok v tem obdobju deležen. Glasbenopedagoške raziskave poudarjajo, da je 

glasba značilna sestavina otrokovega in mladostnikovega avtentičnega življenja ter ena izmed 

najbolj naravnih ter najbližjih oblik izražanja ustvarjalnosti. Glasba ima pomemben vpliv na 

oblikovanje estetskih kriterijev in vrednot, čustev, hkrati pa vpliva tudi na razvoj intelektualnih 

sposobnosti in lastne duševnosti. Poslušanje popularnih pesmi je ena izmed najpogostejših 

situacij, v katerih se učenci srečujejo z angleščino, poleg samega pouka. Popularne pesmi 

učencem ne omogočajo le izpostavljenosti samemu jeziku, ampak tudi kulturi in vrednotam 

angleško govorečih držav. Večinoma so vsebine teh pesmi učencem blizu, saj pogosto 

obravnavajo aktualne tematike v svetu. Cilj raziskave je bil s pomočjo anketnega vprašalnika 

ugotoviti stališča učencev petega razreda do uporabe popularnih pesmi pri pouku angleščine; 

raziskati, kako je povezana raba popularnih pesmi pri pouku angleščine z motivacijo za učenje 

angleščine; raziskati, v kolikšni meri se popularne pesmi dejansko pojavljajo pri pouku; 

raziskati povezavo med odnosom do popularne glasbe učencev doma in v šoli; raziskati, če se 

glasba, ki jo učenci poslušajo doma, pojavlja tudi pri vzgojno-izobraževalnem delu pri pouku 

angleščine ter če poslušanje angleške popularne glasbe v prostem času vpliva na učenčev uspeh 

pri pouku angleščine. V vzorec smo vključili 206 učencev 5. razreda osnovnih šol. Z našo 

raziskavo smo ugotovili, da učenci 5. razredov pri pouku angleščine relativno pogosto poslušajo 

pesmi, v manjši meri pa so med temi pesmimi zastopane prav popularne pesmi, ki jih učenci 

poslušajo v prostem času. Le manjši del učencev namreč popularne glasbe sploh ne posluša, 

zato bi jo bilo vseeno smiselno bolj vključevati v pouk. Pesmi, ki se pojavljajo v učbeniških 

gradivih, so učencem delno všeč, vseeno pa jih redko poslušajo doma oz. v svojem prostem 

času. Opazili smo tudi razliko v poslušanju popularne glasbe med spoloma – deklice jo 

poslušajo pogosteje kot dečki. Morda najbolj zanimiva ugotovitev pa je, da poslušanje 

popularne glasbe v prostem času pozitivno vpliva na učni uspeh učencev. Prav zato bi bilo 

smiselno, da učitelji v pouk tujega jezika vnašajo tudi popularne pesmi, saj pozitivno vplivajo 

na uspeh in so večini učencev všeč. Učenci prav tako menijo, da bi učitelji lahko bolj upoštevali 

njihove želje po poslušanju popularne glasbe. Pričakujemo, da bodo izsledki naše raziskave 

učitelje spodbudili k večjemu vključevanju popularnih pesmi v pouk angleščine in hkrati tudi 

k večjemu vključevanju učencev v izbor pesmi, ki se pojavljajo pri pouku angleščine. 

 
 

Ključne besede: angleščina, 5. razred, motivacija, popularne pesmi, stališča učencev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
We need to look at music as a part of everyday life, as it is a need and a right of every individual. 

Music has a special meaning in the child's development. During this period, children are most 

receptive to educational influences, so it is crucial what kind of music education and training 

the child receives during this period. Music pedagogical research  emphasizes that music is a 

characteristic component of children's and adolescents' authentic lives and one of the most 

natural and closest forms of expressing creativity. Music has an important influence on the 

formation of aesthetic criteria and values, emotions, and at the same time it also influences the 

development of intellectual abilities and one's own mentality. Listening to popular songs is one 

of the most common situations in which students encounter English, in addition to the English 

lessons at school. Popular songs give students not only exposure to the language itself, but also 

to the culture and values of English-speaking countries. For the most part, the contents of these 

songs are close to the students, as they often deal with current topics in the world. The aim of 

the research was to find out the attitudes of fifth grade students towards the use of popular songs 

in English lessons with the help of a questionnaire;  explore how the use of popular songs in 

English lessons is linked to motivation to learn English; investigate the extent to which popular 

songs actually appear in class; explore the connection between students' attitudes towards 

popular music at home and at school; to investigate whether the music that students listen to at 

home also occurs in English lesson instruction, and if listening to English popular music in their 

free time affects the student's success in English lessons. We included 206 fifth grade 

elementary school students in the research.. Our research has shown that fifth grade students 

relatively often listen to songs in class, but not so much to pop songs that students listen to in 

their free time. Only a few students don't listen to pop songs at all, that is why those should be 

included in EFL lessons.  Students partially like the songs in their coursebooks, but rarely listen 

to them in their free time. We have also discovered  that girls tend to listen to pop songs more 

often than boys. Perhaps the most interesting disovery of our research is the positive correlation 

between listening to pop songs in student's free time and their final grades in English. We 

believe this is the main reason that teachers should include pop songs in their lessons- they 

positively influence the student's grades, most of the students like them, furthermore they  

believe teachers should consider their wishes in pop songs selection more in the lessons. We 

expect that the results of our research will encourage teachers to involve more popular songs in 

English lessons and at the same time involve the students more in the selection of songs that 

appear in English lessons 

 

Key words: English, fifth grade, motivation, popular songs, attitudes of students 
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1. UVOD 
Glasba ima prednost pred drugimi učnimi predmeti, saj je že po svoji naravi blizu vsem ljudem, 

med njimi so le redki, ki je v kakršnikoli zvrsti ne bi sprejemali. Trdimo lahko celo, da je večina 

ljudi naravno motivirana za glasbo, od različnih dejavnikov pa je odvisno, ali se njihovi motivi, 

ki jih vodijo pri glasbenih dejavnostih, povečujejo ali ohranjajo oz. upadajo in izginjajo (Rotar 

Pance, 2006). Glasba je tudi način komunikacije, saj presega vse meje – jezikovne, kulturne, 

meje različnih vrednot, starosti, spola in meje nacionalnosti. Je namreč prirojen del človekovega 

obstoja. Glede na glasbene okuse lahko glasba pomirja in sprošča, hkrati pa navdihuje in 

motivira. Če je premišljeno uporabljena v učnem procesu, lahko tega korenito spremeni in ga 

naredi veliko bolj zabavnega in učinkovitega (Israel, 2013). 

Gardner (1995) pravi, da se med vsemi človeškimi nadarjenosti najbolj zgodaj pokaže prav 

glasbena. Osrednji sestavini glasbene inteligence sta višina (ali melodija) in ritem, vsekakor pa 

je čut za sluh odločilen za vsakršno glasbeno dejavnost, določeni vidiki glasbe, kot je npr. ritem, 

pa so dostopni tudi tistim, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo dojemati njenih slušnih 

vidikov. Pomemben vidik glasbe so tudi čustva, saj jih z njo lahko tudi izražamo.  

Borota (2013) pravi, da popularne pesmi oz. popularno glasbo navadno uvrščamo med umetne 

pesmi. Te uglasbi skladatelj na besedilo, ki ga napiše pesnik. K umetniški vrednosti pesmi poleg 

glasbene vsebine prispeva tudi besedilo. Muršič (2017) navaja, da je popularna glasba tudi tista, 

ki se nam je praviloma ni treba učiti v glasbenih šolah in jo izvajamo v sodobnem okolju, tako 

medijskem kot tehničnem. Čeprav v marsičem izhaja iz ljudske in delov bolj razvedrilne umetne 

glasbe, se je njen razvoj bistveno pospešil z izdajanjem glasbenih posnetkov na nosilcih zvoka 

in z njenim razširjanjem po elektronskih medijih. Griffee (1992) pravi, da ima popularna glasba 

močan učinek na najstnike, saj jih nihče ne rabi siliti k poslušanju, čeprav ta glasba ni v 

njihovem maternem jeziku. Popularno glasbo poslušajo, ker sami tako želijo. Trdi, da se v svetu 

ustvarja skupna, globalna kultura, katere temelj so tudi popularne pesmi. Murphey (1992) prav 

tako verjame, da bodo tiste pesmi, ki jih učenci že poslušajo in ki jih želijo poslušati, torej 

popularne pesmi, imele na njih večji vpliv. 

Glasba naj bi po nekaterih raziskavah pozitivno vplivala na različne veščine, kot so spomin 

(George in Coch, 2011), prostorsko učenje (Rauscher in Zupan, 2000), jezikovne zmožnosti, 

kot je npr. besedni spomin (Chan, 1998), pismenost (Tala in Gaab, 2006) ter verbalna 

inteligenca (Forgeard idr., 2008). 
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2. TEORETIČNI VIDIKI UČENJA JEZIKA  
Pri učenju jezikov se srečujemo z mnogimi različnimi teorijami, ki imajo svoje zagovornike in 

nasprotnike. V magistrskem delu želimo proučiti, kako na učenje tujega jezika vplivajo 

popularne pesmi, zato spodaj navajamo nekaj najbolj znanih teorij o učenju jezika. Vsako od 

spodaj navedenih teorij lahko povežemo tudi z učenjem jezika s pomočjo pesmi oz. opazimo 

nekatere vidike, ki povezujejo učenje glasbe in učenje jezika. 

2.1. Behaviorizem 
Behavioristični pristop poudarja otrokov prirojeni talent, hkrati pa ga postavlja v lastno okolje, 

iz katerega se otrok uči. Otrok naj bi bil tako opazovalec, ki se uči iz svojega okolja (Najam, 

2021), hkrati pa zavrača vsakršne miselne procese (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Učenje naj 

bi bilo le ena od oblik vedenja, ki ga lahko pogojujemo s pozitivno podkrepitvijo in 

nagrajevanjem. Učili naj bi se s posnemanjem in ponavljanjem dražljaja, ki ga daje model (npr. 

učitelj) (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Pri učenju jezika ima behaviorizem močan vpliv na avdio-lingvalni pristop, ki je ponekod še 

vedno prisoten (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Glavni poudarek pri tem pristopu je bil na 

vadbi za avtomatizacijo jezikovnih navad, na učenju jezika in ne o jeziku (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009). Ta pristop poudarja predvsem ponavljanje jezikovnih struktur v obliki drilov, 

jezikovnih pravilnosti in izogibanja napakam. Behavioristi verjamejo, da so najpomembnejši 

dejavniki za učenje jezika imitacija, ponavljanje in vaja (Brewster, Ellis in Girard, 2002).  

Za behavioriste sta pomembna dejavnika pri učenju tudi nagrada in pohvala. Proces učenja 

skozi nagrajevanje in pohvale primerjajo s ponavljanjem oz. imitiranjem (Najam, 2021) ali 

oblikovanjem navad (Skela in Dagarin, 2009). Napake so videne kot nekaj »slabega«, uporaba 

materinščine pri tujejezikovnem učenju povzroča napake, jezikovno učenje pa je mogoče 

znanstveno programirati v kratkih, postopno naraščajočih korakih (Skela in Dagarin, 2009).  

Čeprav sta vaja in ponavljanje pomembna dejavnika pri učenju jezika, pa danes velja, da to še 

zdaleč ni dovolj za celostno znanje (Brewster, Ellis in Girard,2002). Samo z behaviorizmom ne 

moremo pojasniti jezikovne ustvarjalnosti, ki jo otroci izkazujejo pri usvajanju materinščine 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Behaviorizem torej nudi delno razlago za rutinske vidike 

usvajanja jezika, ne more pa pojasniti usvajanja kompleksnejših slovničnih struktur (Brewster, 

Ellis in Girard, 2002). Učenje tujega jezika s pomočjo popularnih pesmi lahko povežemo tudi 

z behaviorizmom – popularne pesmi namreč vsebujejo veliko ponavljanja, tako melodičnega 

kot besednega (Brewster, Ellis in Girard, 2002).   

2.2. Nativizem 
Nativistični pogledi, ki so se razvili v 17. in 18. stoletju, zagovarjajo univerzalne lastnosti 

človeškega uma (Brewster, Ellis in Girard, 2002). To idejo je v 50. letih prejšnjega stoletja 

ponovno obudil Chomsky, ki je menil, da so otroci predprogramirani za učenje nekega jezika 

in da so izjemno dojemljivi za jezikovne značilnosti svojega okolja (Skela in Dagarin Fojkar, 

2009). Chomsky je zagovarjal nativistično teorijo, da je vsak otrok rojen z nečim, čemur je 

rekel »naprava za usvajanje jezika«, ki otrokom omogoča procesiranje vsega slišanega jezika 

in proizvajanje svojega. Danes to navadno poimenujemo univerzalna slovnica, ki malčkom 

omogoča procesiranje vsega jezika, ki ga slišijo, in tvorbo lastnih smiselnih izrek (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). Če je otrok ustvarjalen pri usvajanju svojega maternega jezika, se to 

lahko pokaže tudi pri učenju tujega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002).  

Socialni interakcionisti so kritizirali Chomskyjevo pretirano zavzetost za jezikovne strukture in 

mu očitali, da so družbeni in osebni vidiki jezikovne rabe zanemarjeni. Očitali so mu tudi, da 
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se preveč osredotoča na sporazumevalno zmožnost odraslih domačih govorcev, zanemarja pa 

razvojne vidike usvajanja jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

2.3. Kognitivnorazvojni vidik 
Beseda kognicija se nanaša na način, na katerega človeški um upravlja in skladišči znanje. 

Kognitivne teorije učenja temeljijo na postavkah kognitivne psihologije, ki se ukvarja z zaznavo 

in mišljenjem (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Kognitivnorazvojni vidik učenja jezika pravi, 

da je jezikovni razvoj otroka del njegove kognitivne rasti (Brewster, Ellis in Girard, 2002).  

Kognitivni psiholog Piaget je prvi zagovarjal stališče, da se jezik razvije iz otrokovih misli in 

njegovega razvijajočega se zavedanja sveta (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Otrok naj bi jezik usvajal z oblikovanjem in preizkušanjem predpostavk o jeziku odraslih, ki ga 

obdaja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Za uspešen jezikovni razvoj mora otrok že dozoreti pri 

nekaterih miselnih procesih. Pri učenju tujega jezika je pomembna hipoteza o kritičnem 

obdobju, ki jo je v 60. letih prejšnjega stoletja predlagal Lenneberg (Skela in Dagarin Fojkar, 

2009). V tem specifičnem in omejenem obdobju, to je še pred začetkom pubertete, naj bi bili 

otroci najbolj dovzetni za učenje tujega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Če torej 

zamudimo to obdobje, bomo imeli pri učenju jezika več težav, kot če bi začeli v tem obdobju 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Nadaljnje raziskave so nato pokazale, da na učenje tujega jezika poleg starosti vpliva še mnogo 

drugih dejavnikov, kot sta npr. motivacija in učno okolje (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Kritiki so tej teoriji očitali tudi mehaničnost ter zapostavljanje družbenih in čustvenih 

dejavnikov učenja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

2.4.Socialno-interakcionistični vidik  
V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so razvojni psihologi začeli poudarjati pomembnost 

socialnih dejavnikov (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Socialni interakcionizem je sopomenka 

socialnemu konstruktivizmu (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Poudarjali so predvsem 

pomembnost človeških socialnih interakcij in odnosov med odraslimi in otroci v procesu učenja 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). Jezik naj bi bil prirejen tako, da ustreza razvojni stopnji 

učenca. Brunner meni, da naj bi odrasli v komunikaciji z otrokom zagotovil nekakšen jezikovni 

okvir, v katerem se otrok nato uči jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Hkrati je Brunner 

pokazal, kako neka »naprava«, npr. Chomskyjeva naprava za usvajanje jezika, ne more delovati 

brez pomoči odraslega (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Vigotski je oblikoval koncept, ki mu 

pravimo cona proksimalnega razvoja oz. območje bližnjega razvoja, kjer trdi, da lahko otroci 

v interakciji z odraslimi, ki imajo več znanja, dosežejo veliko več, kot bi dosegli sami 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). Prav to poudarja pomen družbene interakcije (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009).  
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1. TEORETIČNI VIDIKI UČENJA GLASBE 
V tem poglavju obravnavamo nekatere najbolj pogoste teoretične vidike učenja glasbe, ki so 

prav tako pomembni za razumevanje poučevanja s pomočjo pesmi tako na glasbeno- 

didaktičnem področju kot tudi na jezikovno-didaktičnem področju, če želimo medpredmetno 

povezovati učenje jezika z glasbo.  

3.1. Behavioristični vidik 
Behaviorizem temelji na delih Ivana Pavlova in Johna Watsona (Isbell, 2011). Na vprašanja 

človekove narave odgovarja z vidikov delovanja zunanjih dejavnikov (Sicherl-Kafol, 2001). 

Teorija zagovarja tezo, da naj bi učenci želeli ponavljati dejanja, za katera so nagrajeni, in se 

želeli izogibati dejanjem, za katera so kaznovani (Isbell, 2011). Naloge naj bi bile razdeljene v 

preprosta zaporedja, ki jih učenci zlahka ponavljajo (O`Neill in Senyshyn, 2011). Človek se pri 

tem dojema kot enostavno bitje, ki deluje po vzorcu dražljaj–odziv (Sicherl-Kafol, 2001). Učno 

okolje naj bi bilo tako sprogramirano, da nudi dražljaje na odzive učencev, učenec je pasiven 

prejemnik znanj, pomembni so kvantiteta podatkov in učenčevi dosežki ter ne procesi učenja 

(Sicherl-Kafol, 2001). Sodobnejši behavioristični pristopi poleg proučevanja zunanjih 

vedenjski vzorcev poudarjajo še pomen človeških socialnih, čustvenih in intelektualnih 

dejavnikov ravnanja (Sicherl-Kafol, 2001). Učitelji tak pristop običajno radi uporabljajo, ker je 

enostaven za uporabo in deluje pri preprosti in nedvoumni snovi (Isbell, 2011). Behavioristični 

vidik naj bi bil primeren predvsem za situacije, ko se učenje glasbe obravnava kot učenje neke 

veščine (O`Neill in Senyshyn, 2011). Za učenje glasbe pride ta teorije v poštev le v omejenem 

obsegu, saj učenje glasbe obsega tudi doživljanje glasbe in glasbeno delovanje, ki ni samo 

odzivanje na zunanje dražljaje (Sicherl-Kafol, 2001). 

3.2. Kognitivni vidik 
Kognitivni vidik izhaja iz del Brunerja, Vigotskega in tudi Piageta (O`Neill in Senyshyn, 2011). 

Kognitivni vidik poučevanja glasbe v nasprotju z behaviorizmom, ki se ne osredotoča na 

človekove miselne procese, izpostavlja prav to (Isbell, 2011). Izpostavlja človekovo dejavno 

vlogo v procesu samooblikovanja (Sicherl-Kafol, 2001). Miselni procesi naj bi bili tako najbolj 

pomembni za človekovo učenje (Isbell, 2011). Kako si vsak razlaga resničnost, ni nek 

fotografski posnetek realnosti, ampak človekova lastna kreacija (Sicherl-Kafol, 2001). Razvoj 

posameznika torej poteka v kreaciji lastnih predstav, ki jih oblikuje skozi interakcijo z okoljem 

(Sicherl-Kafol, 2001). Učenci so v učnem procesu aktivni, učno snov pa sprejemajo na njihov 

edinstven in individualen način (Isbell, 2011). Piagetov kognitivizem se nadgrajuje s pristopi, 

ki obravnavajo otroka kot celostno osebnost z upoštevanjem različnih dejavnikov njegovega 

razvoja (Sicherl-Kafol, 2001). Kognitivne sposobnosti so torej močno povezane s socialno 

interakcijo (Sicherl-Kafol, 2001). Učenci naj bi z učenjem v socialnem kontekstu snov bolje 

obvladali (O`Neill in Senyshyn, 2011). Za učenje glasbe je ta teorija pomembna, ker poudarja 

človekovo dejavno vlogo v procesu pridobivanja novih spoznanj, kritika te teorije pa je, da ne 

upošteva celostne strukture otroka (Sicherl-Kafol, 2001) in se lahko preveč osredotoča na 

socialne vidike učenja ter pri tem zanemarja individualne vidike učenja (O`Neill in Senyshyn, 

2011). 

3.3. Humanistični vidik  
Eden izmed najbolj popularnih zagovornikov humanističnega vidika poučevanja je bil 

Abraham Maslow (Isbell, 2011). Humanistični vidik v sredino učnega procesa postavlja učenca 

in njegove potenciale (Isbell, 2011), zanima pa jih človek kot enkratno bitje s svojim lastnim 

doživljanjem (Sicherl-Kafol, 2001). Osebnostna struktura je po mnenju humanistov nedeljiva 

celota in zavzema afektivno, socialno, kognitivno in psihomotorično področje (Sicherl-Kafol, 

2001). Teorija v razvoju posameznika izpostavlja možnost svobodne izbire in osebno 

odgovornost za lastno usodo ter težnjo k izpolnitvi lastnih potencialov (Sicherl-Kafol, 2001).  
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Vloga učitelja je, da učencem pomaga doseči njihov potencial (Isbell, 2011). Poudarja se tudi 

nujnost integracije učne snovi in življenja. To je še posebej pomembno pri glasbeni vzgoji oz. 

pri estetski vzgoji (Sicherl-Kafol, 2001). Prav popularne pesmi so se izkazale za dobro 

integracijo učne snovi tako pri poučevanju glasbe kot tudi jezika z vsakdanjim življenjem.  
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2. (TUJE)JEZIKOVNO UČENJE 
V poglavju (tuje)jezikovno učenje obravnavamo načine in vidike učenja (tujega) jezika, kot so 

razvoj jezikovnih spretnosti in učenje mlajših učencev.  

4.1.  RAZVOJ JEZIKOVNIH SPRETNOSTI 
Korenine govorjenega jezika lahko najdemo že v čebljanju otrok v prvih mesecih življenja. Pri 

drugem letu starosti se že poudarjeno izrekajo posamične besede, kmalu za tem pa tudi besedne 

zveze. Do četrtega ali petega leta so že odpravljene nekatere skladenjske pomanjkljivosti in je 

govor že precej tekoč. Povprečni štiriletniki so že sposobni sestaviti nekatere prispodobe in 

pripovedovati zgodbe o lastnih dogodivščinah. Pri obvladovanju jezika potekajo posebni 

postopki usvajanja, ločeni od tistih, ki jih predpostavljamo na drugih intelektualnih področjih 

(Gardner, 1995). 

Otroški govor se količinsko in kakovostno najhitreje razvija v obdobju malčka in zgodnjega 

otroštva (do približno 5. ali 6. leta starosti). Razvoj govora v obdobju zgodnjega in srednjega 

otroštva poteka v tesni povezanosti z razvojem mišljenja. O metajezikovni zmožnosti lahko 

govorimo takrat, ko otrok razvije zmožnost zavedanja strukture jezika, tj. razume enote jezika, 

kot so npr. besede, razume odnos med besedo in njenim pomenom, skladnjo jezika ter se zaveda 

jezika kot orodja komunikacije (Marjanovič Umek, 2009).  

Noah Chomsky trdi, da se otroci rodijo s precejšnjim prirojenim znanjem o pravilih in oblikah 

jezika in da morajo kot del pravic, pridobljenih z rojstvom, imeti tudi specifične hipoteze o tem, 

kako dekodirati in govoriti materni jezik. To trditev zagovarja tako, da je težko drugače 

razložiti, kako je mogoče jezik tako hitro in natančno obvladati, kljub temu da so vzorci jezika, 

ki jih otrok sliši, zelo neprečiščeni in da so njegove spretnosti za reševanje problemov nerazvite 

(Gardner, 1995).  

Piaget pravi, da je jezik poseben proces, ki poteka po lastnih pravilih, težave pa povzroča tistim, 

ki so prepričani, da usvajanje jezika poteka preprosto na temelju splošnih psiholoških procesov. 

Skladenjski in glasovni procesi so posebni in verjetno značilni za človeško vrsto, za njihov 

razvoj pa je potrebna razmeroma majhna podpora dejavnikov okolja. Semantično in 

pragmatično področje pa izkoriščata splošnejše človeške mehanizme za obdelovanje podatkov, 

ki niso izključno vezani na kakšen jezikovni organ (Gardner,1995).  

Vigotski posebej izpostavlja pomemben odnos med jezikom in kulturo ter med jezikom in 

socialno interakcijo (Marjanovič Umek, 2009). Več se bomo namreč naučili v sodelovanju z 

drugimi – s starši, drugimi učenci in z odraslimi – kot pa sami (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Socialna interakcija pa učence vodi od odvisnosti do samostojnosti; s podpornim delovanjem 

odraslega oz. boljšega drugega učenec konstruira novo znanje, vse dokler si ga ne prisvoji in 

je zmožen delovati samostojno (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Usvajanje tujega jezika v otroštvu je rezultat zgodnje, sočasne, enakomerne in kontinuirane 

izpostavljenosti več kot enemu jeziku. Otroci se glede na starostne skupine pri usvajanju tujega 

jezika med seboj razlikujejo, npr. predšolski otroci, starejši otroci in adolescenti jezik usvajajo 

na drugačne načine (Pižorn, 2009). Kritično obdobje za usvajanje tujega jezika naj bi bilo pred 

puberteto, kajti po dvanajstem oz. trinajstem letu naj bi prihajalo do prenosa naglasa, medtem 

ko lahko malčki in učenci v zgodnjem ali srednjem otroštvu usvojijo tuji jezik brez tujega 

naglasa. Starostne razlike med učenci pa ne vplivajo le na izgovorjavo, temveč tudi na 

spodobnost usvajanja skladnje, besedišča in sposobnosti slušnega razumevanja. Odrasli in 

starejši učenci jezik v nasprotju z mlajšimi doživljajo kot formalni sistem. Mlajši učenci jezik 

doživljajo kot sredstvo, s katerim izražajo svoj namen – ne zanima jih, kaj jezik je, temveč kaj 

se lahko z njim doseže (Kranjc, 2009). 
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4.2. MOŽGANI, JEZIK IN KULTURA 
Jezik je največkrat orodje oz. pripomoček, s katerim izvršimo neko dejavnost, in ne osrednji 

predmet naše pozornosti. Nekaterih idej namreč ni možno izraziti drugače kot s pomočjo jezika 

oz. besed. Kljub anatomskim vidikom jezika pa ne smemo pozabiti, da je ta prožen in ga znajo 

tudi ljudje s takšnimi ali drugačnimi okvarami dobro izkoristiti. Nekoč se je govorilo tudi o 

slušno-glasovni obliki inteligence, ki bi bila skupna točka jezikovne in glasbene inteligence. 

Nekje davno v evoluciji sta glasba in jezik morda nastala iz skupnega izraznega medija, vendar 

danes vemo, da tema dvema inteligencama posredujejo ločeni deli našega živčevja in ločeni 

nizi sposobnosti, pa tudi danes se razvijata vsak po svoji poti. Skupno jima je to, da njun obstoj 

ni vezan na svet konkretnih predmetov. Ko se je v zgodovini jezik začel uveljavljati, se je 

pokazalo, da lahko opravlja vrsto različnih funkcij. Nekaj teh raznolikosti lahko vidimo že, če 

pogledamo nekatere izmed načinov uporabe jezika v različnih kulturah. Govorništvo je v 

nekaterih kulturah nadomestilo bojevanje, se povezalo s politiko in aristokracijo. V 

tradicionalnih kulturah je največji poudarek še vedno na ustnem jeziku, govorništvu in besednih 

igrah, v naši kulturi pa je navadno večji poudarek na pisani besedi (Gardner, 1995).  

Spoznanja nevrobiologije, nevrodidaktike, nevrolingvistike in psihologije potrjujejo tezo, da 

naj bi se učenje tujega jezika začelo že v predšolski dobi. Učni procesi imajo časovno obdobje, 

občutljive faze, s katerimi otroci veliko hitreje in učinkoviteje sprejemajo določene informacije 

kot odrasli. V otroštvu sočasno deluje vezalni načrt mreženja oz. prepletanja živčevja in v tem 

času se odloči, kateri nevroni se bodo povezali med seboj. Te nevronske povezave omogočajo 

uspešnejše učenje in povezovanje različnih učnih področij (Brumen, 2009). 

Sposobnost hitre obdelave jezikovnih sporočil, ki je nujni pogoj za razumevanje normalnega 

govora, je odvisna od tega, ali je nepoškodovan levi senčnični reženj – poškodba ali nenormalni 

razvoj tega živčnega območja običajno zadošča, da se pojavijo jezikovne okvare. Sklepa se, da 

tendenca vezanja jezika na levo možgansko poloblo z leti slabi, morda zato, ker mine obdobje, 

odločilno za usvajanje jezika. Po takem sklepanju je oseba, ki se mora učiti jezik po puberteti, 

morda omejena na tiste mehanizme, ki potekajo prek desne poloble (Gardner, 1995).  

Do konca pubertete možgani zorijo, nato je mreža povezana, učenje pa temelji na krepitvi ali 

slabljenju že obstoječih sinaps. Povsem nove povezave živčevja so redke, zato se znanje v 

spominu obdrži slabše, kolikor kasneje je pridobljeno (Brumen, 2009).  

4.3. UČENJE IN USVAJANJE MATERNEGA IN TUJEGA JEZIKA 
Da bi lahko učence učili tujega jezika, moramo premisliti, kako se učijo svoj materni jezik. 

Učenci pridejo v šolo z že določenim znanjem maternega jezika. Dojenčki že pred rojstvom 

slišijo zvoke, nato pa se odzivajo na znane glasove, poskušajo in se urijo v proizvajanju glasov 

ter uporabljajo jezik za socialno interakcijo in zadovoljevanje lastnih potreb. Za mlajše otroke 

je značilno, da pri uporabi jezika ponavljajo, kar sami slišijo (Slattery in Willis, 2001). 

Med učenjem maternega in tujega jezika je nekaj podobnosti, hkrati pa tudi nekaj razlik. 

Raziskave so pokazale, da otroci spoznavajo nekatere prvine svojega maternega jezika že v 

maternici. Od rojstva pa do 8. meseca starosti lahko otroci slišijo in proizvedejo širok razpon 

zvokov, pri 11 mesecih začnejo poimenovati predmete in osebe v svoji okolici, čeprav je 

njihova prva beseda običajno naključna. Med 18 meseci in 2 letoma začnejo sintaktično fazo 

usvajanja jezika, in sicer z zlaganjem besednih zvez. V starosti med 3. in 4. letom začne njihov 

jezik spominjati na norme odraslih, ki jih obkrožajo. Med 6. in 7. letom si otroci vztrajno širijo 

besedišče in izboljšujejo razumevanje besed, hkrati pa raziskujejo funkcije jezika skozi 

izkušnje. Sprva jezik uporabljajo za iskanje pozornosti pri odraslih, a njihovo jezikovno znanje 

se s časom vedno bolj poglablja. Postavljati začnejo zahteve, podajati informacije, odgovarjati 

na vprašanja ter govorijo o vzrokih in posledicah različnih stvari. Mlajši učenci materni jezik 
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običajno usvojijo, medtem ko je lahko tuji jezik tudi do neke mere usvojen, a je to usvajanje 

odvisno tudi od drugih dejavnikov, kot so čas, izpostavljenost tujemu jeziku, potreba po uporabi 

tujega jezika itd. Glede ne zgornje ugotovitve lahko zaključimo, da mora biti učenje tujega 

jezika skrbno načrtovano. Usvajanje tujega jezika je namreč zelo odvisno od otroka do otroka. 

Usvajanje maternega in usvajanje tujega jezika sta sicer podobna procesa, vendar so pogoji 

učenja različni (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Scott in Ytreberg (1991) pravita da učenci med 8. in 10. letom že obvladajo osnovne elemente 

svojega maternega jezika ter poznajo glavna pravila sintakse v svojem jeziku. Do 10. leta naj 

bi učenci že razumeli abstraktne pojme, simbole, znanje pa naj bi že generalizirali in 

sistematizirali. To velja za učenje in usvajanje maternega jezika. V kolikšni meri lahko te 

lastnosti apliciramo na učenje tujega jezika, takrat še ni bilo jasno. 

Materni jezik je v otroštvu običajno usvojen in za osnovno znanje učenci ne potrebujejo 

sistematičnih navodil. Materni jezik usvojijo, ker so mu izpostavljeni v zadostni meri. 

Usvajanje tujega jezika je torej odvisno od količine izpostavljenosti le-temu (Guasti, 2016). 

Pinter (2006) navaja, da se lahko učenci, ki so v zadostni meri izpostavljeni tujemu jeziku in se 

ga začnejo učiti pred 12. letom, bolj približajo ravni maternega govorca jezika kot tisti, ki se ga 

začnejo učiti kasneje in so mu manj izpostavljeni.  

4.4. (TUJE)JEZIKOVNO UČENJE MLAJŠIH UČENCEV 
Učenje tujega jezika v otroštvu se umešča v še nedokončan proces usvajanja maternega jezika, 

v izjemno občutljivo obdobje otrokovega kognitivnega in čustvenega razvoja (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009).  

Harmer (1983) trdi, da se mlajši otroci (tujega) jezika učijo drugače kot druge starostne skupine. 

Značilnosti učenja mlajših otrok so: na pomen se odzivajo, četudi ne razumejo posameznih 

besed, pogosto se učijo posredno bolj kot neposredno (pogosteje sprejemajo jezik iz okolice, 

ne pa iz učnega procesa), njihovo razumevanje temelji na videnem in slišanem, ne pa samo na 

razlagi, običajno so bolj motivirani, potrebujejo individualno pozornost in pozornost učitelja, 

radi govorijo o sebi in imajo krajši čas zbranosti. 

Otroci se jezikov učijo drugače kot odrasli. Še vedno morajo veliko odkriti o svojem maternem 

jeziku, hkrati pa se že začenjajo učiti tujega jezika. Običajno ne čutijo velike potrebe po učenju 

tujega jezika, še posebej, če živijo v okolju, kjer se uporablja in je uraden njihov materni jezik. 

Imajo veliko energije, vendar je njihovo učenje vseeno bolj počasno, hitro se pričnejo 

dolgočasiti, so egocentrični in imajo slabšo pozornost, hkrati pa so lahko zelo zagnani. Vsak 

učenec je edinstven, kljub temu pa se pojavljajo nekatere podobnosti, ki so omenjene zgoraj 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Marjanovič Umek (2009) izpostavlja, da večina strokovnjakov meni, da naj bi se tujega jezika 

pričeli učiti pri približno 3–7 letih. Učenje jezikov pred puberteto namreč ni povezano le z 

biološkimi in nevrološkimi značilnostmi, temveč tudi in predvsem s socialnimi dejavniki. Pinter 

(2006) navaja, da mlajši učenci v nasprotju s starejšimi težje prenašajo pravila svojega 

maternega jezika v oblikovanje pravil za učenje tujega jezika ter teh dveh jezikov še niso 

zmožni primerjati med seboj. Tuji jezik usvajajo prek aktivnosti, ki jim morajo biti zanimive. 

Med šest najpogostejših učnih metod in pristopov pri tujih jezikih uvrščamo naslednje: avdio-

lingvalni pristop (ang. audio-lingual approach), metodo popolnega telesnega odziva (ang. TPR 

method), komunikacijski pristop (ang. communicative approach), na dejavnostih temelječ 

pristop (ang. task- based learning), metodo CLIL (ang. content and language integrated 

learning) in na zgodbah temelječ pristop (ang. story-based methodology). Nekatere metode in 

pristope bolj kot druge povezujemo z uporabo pesmi. Takšni sta npr. metoda demonstracije in 
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avdio-lingvalni pristop. Avdio-lingvalni pristop je dandanes sprejet kot nekoliko zastarel, saj 

vsebuje veliko ponavljanja in drilov. Ena izmed novih metod, ki je povezana z avdio-lingvalnim 

pristopom, pa je metoda popolnega telesnega odziva (ang. Total Physical Response), ki se 

pogosto uporablja skupaj s pesmijo. Ta metoda razvija učenčevo poslušanje, hkrati pa je zelo 

vizualna in osmisli jezik za mlajše učence. Naslednji izmed novejših pristopov je 

komunikacijski, ki temelji na socialni interakciji. Uporaben je vzporedno s pesmijo, sicer ne 

med poslušanjem, ampak za aktivnosti pred in po poslušanju. Skupaj s pesmijo lahko 

uporabljamo tudi tehniko praktičnih del, pisnih del, risanja in tehniko dela z besedilom. Te 

tehnike so zlasti uporabne za dejavnosti po poslušanju. Pesmi so hkrati tudi odlično sredstvo za 

uporabo koncepta CLIL pri pouku, saj lahko z njimi učenje jezika povežemo z glasbo in drugimi 

predmetnimi področji (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

4.5. RAZVIJANJE SLUŠNIH SPRETNOSTI PRI POUKU ANGLEŠČINE 
Harmer (2012) pravi, da je poslušanje ključna veščina pri učenju jezika in učencem pomaga 

usvojiti in naučiti se posamezne besede, besedne zveze, slovnico in izgovorjavo. Večina 

poslušanja pri pouku angleščine se dogaja med tem, ko učenci poslušajo učitelja. To je zelo 

pomembno za učenčevo usvajanje jezika, a učitelj lahko vseeno uporablja veliko različnih virov 

za poslušanje: posnetke običajno poslušamo, ko želimo, da učenci slišijo dialoge in monologe 

iz učbenika, ko želimo, da slišijo različne naglase in glasove. Poslušamo lahko tudi v živo (npr. 

učitelja ali drugega gosta v razredu). Pomembno je tudi, da pri poslušanju uporabimo različne 

žanre (predavanja, intervjuji, poezija, dramatika itd.). Pri poslušanju v živo je pomemben tudi 

jezik telesa, iz katerega lahko marsikaj razberemo, hkrati pa izpostavlja učence značilnostim 

vsakdanje komunikacije, kot so ponavljanje, oklevanje, prekinitve itd. Poznamo dve vrsti 

poslušanja pri pouku angleščine: intenzivno poslušanje, ko učenci poleg poslušanja izvajajo 

določene aktivnosti in vaje, ter ekstenzivno poslušanje, ko učenci spontano nekaj poslušajo, 

običajno za užitek. Vse bolj uspešno poslušanje pa nam omogoča tudi tehnologija IKT, ki jo 

najpogosteje najdemo na zgoščenkah, pomembno pa je tudi, da te materiale preizkusimo pred 

uporabo v razredu, da prihranimo čas in da ne izpademo neprofesionalno. Pri razvijanju 

slušnega razumevanja se poraja tudi vprašanje, kako pogosto naj bi učenci določeno besedilo 

slišali. V resničnem svetu pogosto določeno besedilo ali dialog poslušajo le enkrat – to lahko v 

razredu simuliramo s pripravo gradiv, katerih cilj poslušanja je splošno razumevanje 

poslušanega ali poslušanje z namenom iskanja določene informacije. Pouk jezika pa vseeno ni 

kot zunanji, resnični svet. Pri intenzivnem poslušanju želimo učencem omogočiti večkratno 

poslušanje, da iz njega pridobijo več. Tako se lahko pri drugem ali tretjem poslušanju 

osredotočijo na različne stvari – naglas, intonacijo, zvoke ali na kakšen način govorec uporablja 

določene besede in slovnico. Pomembno je tudi, da učencem omogočimo možnost 

predvidevanja, kaj bodo slišali. Na tak način jih bomo pripravili na poslušanje in jim omogočili 

priklic že poznanih tem in žanrov. 

Brewster, Ellis in Girard (2002) poslušanje pri pouku angleščine označujejo kot temeljno 

dejavnost za razvoj ostalih jezikovnih zmožnosti. Mlajši učenci morajo jezik najprej slišati in 

razumeti, da se lahko nanj oz. v njem odzivajo. Za mlajše učence je še posebej primerno, da 

poslušajo tuji jezik prek iger, pesmi in preprostih navodil. Pomembno je, da poslušanje ni le 

pasivna aktivnost, temveč da so učenci zraven aktivni (npr. poslušajo in si zapomnijo, imajo 

vizualno podporo, vedo točno, katere dele besedila morajo poslušati itd.). Pri poslušanju 

moramo učence naučiti različnih strategij – predvidevanje, iskanje »rdeče niti« v besedilu ter 

prepoznavanje govornih prvin v besedilu (npr. če je v povedi beseda »ampak«, lahko sklepajo 

o nadaljnji vsebini). Pomembno je tudi, da sestavimo primerne aktivnosti za pred, med in po 

poslušanju. Nenazadnje je pomembno tudi, da učenci poleg učiteljevega govora, ki je 

najpogostejša oblika poslušanja pri pouku, slišijo tudi naravne govorce angleščine.  
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Pinter (2006) prav tako navaja, da je poslušanje pri učenju tujega jezika podlaga vsemu 

nadaljnjemu učenju. Učenci poleg ostalih gradiv najpogosteje poslušajo učitelja, ki si lahko 

pomaga s podpornimi materiali, če ni samozavesten pri rabi tujega jezika. Pozorni moramo biti 

na zahtevnost in dolžino poslušanega besedila, prav tako so učenci navadno bolj suvereni pri 

poslušanju osebe (učitelja), ki jo poznajo, kot pa pri poslušanju posnetkov. Kot dejavnika, ki 

sta pomembna za razumevanje poslušanja pri angleščini, navaja dva pristopa: prvi je »od spodaj 

navzgor« (ang. bottom  top approach), ki pravi, da učenci poslušajo s pomočjo svojega predznanja 

in si nato to znanje širijo, četudi ne razumejo vseh besed. Drugi pristop je ravno obraten: »od 

zgoraj navzdol« (ang. top down approach), v tem primeru učenci pri poslušanju prepoznavajo 

glavno idejo, ki jo nato razčlenjujejo na manjše dele.  

Szpotowitz in Szulc-Kurpaska (2011) pravita, da mora biti otrok sprva izpostavljen zadostni 

količini poslušanja v tujem jeziku, preden se je pripravljen nanj odzvati. Poudarjata pomen 

ponavljanja in vsakdanjega konteksta pri poslušanju, hkrati pa omenjata tudi »recasting«, kar 

pomeni, da odrasli (učitelj) ponavlja in popravlja izjave, ki so jih otroci morda narobe 

izgovorili, kar otrokom daje možnost, da v pravilni obliki slišijo, kar so želeli sporočiti, in se 

na tak način učijo. Pri poslušanju naj mlajši učenci uporabljajo tudi vizualne podpore.  

Cameron (2001) poudarja prav pomen izpostavljenosti tujemu jeziku kot temelj za njegovo 

učenje in aktivnost učencev pri njihovem učenju. Učenci naj bi bili pri učenju tujega jezika 

aktivni in naj bi svoje učenje poskušali čim bolj osmisliti, da njihovo znanje ne bi bilo le 

površinsko.  
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5.  GLASBA 
Gardner (1995) pravi, da se med vsemi človeškimi nadarjenosti najbolj zgodaj pokaže prav 

glasbena. Osrednji sestavini glasbene inteligence sta višina (ali melodija) in ritem, vsekakor pa 

je čut za sluh odločilen za vsakršno glasbeno dejavnost, določeni vidiki glasbe, kot je npr. ritem, 

pa so dostopni tudi tistim, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo dojemati njenih slušnih 

vidikov. Pomemben vidik glasbe so tudi čustva, saj jih z njo lahko tudi izražamo.  

Psihologi so poskušali raziskati mehanizem, s pomočjo katerega zaznavamo glasbene vzorce, 

in odkrili dva pristopa – prvi bi bil »od spodaj navzgor« (Gardner, 1995). Ta pristop je 

raziskoval, kako posamezniki obdelujejo sestavine glasbe – posamične tone in druge glasbene 

prvine, brez konteksta (Gardner, 1995). Drugi pristop je ravno obraten – »od zgoraj navzdol« 

in raziskuje, kako se človek  odziva na globalnejše lastnosti glasbe (npr. dinamika), torej kako 

se posameznik odziva na določeno glasbeno enoto. Obstaja tudi sredinski pristop, ki ga 

umeščamo med zgoraj navedena pristopa – njegov cilj je izbira glasbenih enot, ki so dovolj 

velike, da so podobne pravim glasbenim enotam, hkrati pa so tudi dovolj primerne za 

razčlembo, se pravi, da lahko glasbo obdelujemo na oba načina: »od spodaj navzgor« in »od 

zgoraj navzdol« (Gardner, 1995). Prav tukaj pa lahko glasbo povežemo z jezikom – oba lahko 

razstavimo na niz ravni – od osnovne fonološke ravni prek občutljivosti za besedni red ali 

pomen besed do zmožnosti dojemanja višjih enot, kot so zgodbe pri jeziku ter proučevanje 

občutljivosti za posamične tone in fraze, ki se nato povezujejo v večje glasbene zgradbe pri 

glasbi. Glasbene sposobnosti se razvijajo od rojstva naprej – otroci v prvih letih življenja že 

pojejo in čebljajo, oddajajo posamezne glasove in celo posnemajo intonacijske vzorce in tone, 

ki jih pojejo drugi.  

Papoušek M. in H. (1995) trdita, da so celo dvomesečni otroci sposobni posnemati višino, jakost 

in melodijo materine pesmi. Trdita tudi, da imajo mlajši otroci posebne predispozicije, da 

usvajajo te vidike glasbe, in to celo mnogo bolj, kot pa so dovzetni za glavne lastnosti govora. 

Pri drugem letu začnejo otroci prvič samostojno oddajati nize ločenih tonov, s katerimi 

raziskujejo različne majhne intervale, izmišljajo si spontane pesmi, ki pa z leti postopoma 

izginjajo. Če pogledamo na učenje pesmi, opazimo pri mlajših otrocih velike razlike – nekateri 

znajo že pri dveh ali treh letih dolge odlomke pesmi, drugi pa so sposobni le grobega približka 

višine. Ob vstopu v šolo pa imajo otroci že nekakšno predstavo o tem, kakšna naj bi bila pesem, 

in so sposobni dokaj točno ponoviti pogoste melodije iz svojega okolja, glasbeni repertoar pa 

se v šoli še razširi (Papoušek M. in H.,1995) . 

Martins, Gomez in Correa (2015) navajajo, da je glasba skupek zvokov, ki so namenjeni temu, 

da so slišani. Zavedanje zvokov dosežemo z vajo. Pouk glasbe naj bi bil tako na eni strani 

namenjen urjenju v prepoznavanju teh zvokov ter v proizvajanju novih zvokov, na drugi strani 

pa naj bi bil povezan z otrokovimi izkušnjami in ustvarjalnostjo.  

5.1. EVOLUCIJSKI IN NEVROLOŠKI VIDIKI GLASBE 
Mnogi znanstveniki domnevajo, da imajo jezikovno in glasbeno izražanje ter sporazumevanje 

skupno poreklo ter da so se ločili pred več kot sto tisoč leti (Gardner, 1995). Pri primerjavi 

človeškega jezika z drugimi oblikami živalskega sporazumevanja so mnenja znanstvenikov 

neenotna, zanimiva pa je vzporednica med človeško in živalsko glasbo – to je ptičje petje. Tudi 

ptičje petje se je namreč v različnih raziskavah pokazalo kot podobno človeškemu – razvija se 

postopoma, nekatere vrste ptic pa so pri tem uspešnejše od ostalih (Gardner,1995). 

Savage (2019) ugotavlja, da se je pojem evolucija najprej uporabljal predvsem zaradi 

Darwinove evolucijske teorije in se je nanašal na genetiko. Pojem evolucija pa lahko 

uporabljamo tudi pri razvoju glasbe – ta se je namreč razvijala od preprostejše do vse bolj 

kompleksne. Kot glavni vzrok, da se je glasba tako razvijala, pa navaja učenje.  
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Veliko znanstvenikov je želelo potegniti vzporednice med človeško glasbo in jezikom, a 

obstajajo raziskave, ki prepričljivo dokazujejo, da so procesi in mehanizmi, na katerih temeljita 

glasba in jezik pri človeku, med seboj ločeni. Eno vrsto dokazov za to ločitev je povzela Diana 

Deutsch (2010), ki se je ukvarjala z raziskovanjem zaznavanja glasbe – niz tonov so si morali 

sodelujoči zapomniti najprej kot takšen, nato pa še ob različnem motečem gradivu. Če je bilo 

vrinjeno gradivo besedno, to ni bistveno vplivalo na njihov spomin za tonske višine. To 

posebnost zaznavanja glasbe potrjujejo raziskave pri posameznikih z možganskimi okvarami 

zaradi kapi ali drugačnimi poškodbami. Bistvena ugotovitev teh raziskav je, da človek lahko 

doživi obsežno afazijo brez izgube glasbene sposobnosti in obratno. Pri večini desničarjev 

ležijo jezikovne zmožnosti skoraj izključno v levi možganski polobli, večina glasbenih 

zmožnosti pa v desni možganski polobli. Raziskave tudi kažejo, da bo človek, če je bolj 

glasbeno izobražen, vsaj delno izkoriščal mehanizme leve možganske poloble pri reševanju 

problemov, ki se jih novinec loteva s pomočjo desne poloble (Gardner,1995). 

5.2. ODNOS MED GLASBO IN DRUGIMI INTELEKTUALNIMI SPOSOBNOSTMI 
Glasba se na najrazličnejše načine povezuje s celo vrsto človeških simbolnih sistemov in 

intelektualnih sposobnosti. Čeprav ima glasbena inteligenca lastno razvojno pot in lastno 

nevrološko predstavitev, lahko vseeno opazimo nekatere vzporednice med njo in jezikom. Vsi 

vidiki jezika niso primerljivi z glasbo (npr. pomen, slovnica itd.), vzporednice pa se pojavijo v 

načinih razčlembe, ki se zdijo ustrezni tako za naravne jezike kot za zahodno klasično glasbo, 

ni pa še jasno, ali te vzporednice nastopajo samo na ravni formalne razčlembe ali veljajo tudi 

pri temeljnih načinih obdelovanja podatkov na teh dveh intelektualnih področjih (Gardner, 

1995).  

Glasba sproža čustvene odzive in spodbuja ustvarjalnost tudi na drugih učnih področjih. Glasba 

naj bi stimulirala isti del možganov, ki je zadolžen za razumevanje jezika. Tako naj bi imeli 

učenci, ki so bolj izpostavljeni glasbi, boljše razumevanje jezika oz. boljše povezovanje 

različnih segmentov govora (tujega) jezika. Glasba naj bi prav tako izboljševala kognitivne 

sposobnosti – pri  učencih, ki igrajo kak inštrument, naj bi bila nevronska aktivnost večja kot 

pri tistih, ki ne igrajo inštrumentov. Glasba se povezuje tudi z boljšim razumevanjem 

matematičnih pojmov, še posebej pri razumevanju prostorskih pojmov in povezovanju 

glasbenih ritmov z matematičnimi vzorci (Gardner, 1995). Raziskava, ki je bila izvedena na 

univerzi v Kansasu leta 2007, pravi, da učenci z boljšo glasbeno izobrazbo dosegajo višje 

rezultate na preizkusih znanja iz drugih predmetov – npr. pri preverjanju znanja iz angleščine 

so učenci z boljšo glasbeno izobrazbo dosegli kar 22 % višje rezultate v primerjavi s tistimi, ki 

nimajo glasbene izobrazbe. Glasba izboljšuje tudi koordinacijo med »roko in očesom«, torej 

izboljšuje motorične spretnosti, še posebej pri tistih učencih, ki igrajo kakšen inštrument 

(Johnson in Memmott, 2006). Glasba poleg izboljševanja spomina spodbuja tudi skupinsko 

delo (npr. petje, skupinsko igranje inštrumentov ipd.) in uravnava stres. Skozi skupinsko delo 

izboljšuje tudi socialne spretnosti in pozitivno vpliva na vztrajnost – za obvladovanje glasbe je 

namreč potrebno veliko vaje (Nord Anglia, b. d.).  

5.3. GLASBA IN MOTIVACIJA  
Pojem motivacija izvira iz latinske besede movere, ki pomeni gibanje ali premikanje. Ker gre 

za kompleksen pojem, obstaja mnogo različnih definicij, ki pa imajo nekatere skupne lastnosti: 

motivacija je aktivacijska lastnost, za katero sta značilni vztrajnost in moč odzivanja, kaže pa 

se v usmerjenosti vedenja, ki ni vedno zavestna. Glasba sama ima veliko prednost pred drugimi 

učnimi predmeti, saj je že po svoji naravi blizu vsem ljudem, med njimi so le redki, ki je v 

kakršnikoli zvrsti ne bi sprejemali. Trdimo lahko celo, da je večina ljudi naravno motivirana za 

glasbo, od različnih dejavnikov pa je odvisno, ali se njihovi motivi, ki jih vodijo pri glasbenih 

dejavnostih, povečujejo ali ohranjajo oz. upadajo in izginjajo (Rotar Pance, 2006).  
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Israel (2013) navaja, da glasba sama po sebi deluje motivacijsko, ker spodbuja samozavest in 

povezanost učenca z določeno kulturo. Glasba je tudi način komunikacije, saj presega vse meje 

– jezikovne, kulturne, meje različnih vrednot, starosti, spola in meje nacionalnosti. Je namreč 

prirojen del človekovega obstoja. Glede na glasbene okuse lahko glasba pomirja in sprošča, 

hkrati pa navdihuje in motivira. Če je premišljeno uporabljena v učnem procesu, lahko tega 

korenito spremeni in ga naredi veliko bolj zabavnega ter učinkovitega.  

McTeer in Bailey (1980) zagovarjata tezo, da glasba vpliva na motivacijo za učenje tudi pri 

drugih predmetih, kar sta potrdila s svojo raziskavo v srednjih šolah, kjer sta glasbo uporabljala 

pri poučevanju zgodovine. Eksperimentalna skupina dijakov je bila izpostavljena popularni 

glasbi z namenom ponavljanja učne snovi pri zgodovini, kontrolna skupina pa je bila poučevana 

s frontalnim načinom poučevanja in z diskusijo. Drugi pogoji so bili za obe skupini enaki. 

Eksperimentalna skupina je na preverjanju znanja v povprečju dosegla boljše rezultate kot 

kontrolna.  

Znanost načeloma priznava dve vrsti motivacije – notranjo in zunanjo. Pri notranji motivaciji 

se posameznik ukvarja z neko dejavnostjo, ker ga ta osrečuje in zadovoljuje. Cilj njegove 

dejavnosti je v aktivnosti sami, ki je samonagrajujoča, in ni nujno, da ima kakšno zunanjo 

vrednost. Osnova za notranjo motivacijo sta radovednost in interes. Glasba je na tej točki zopet 

zelo blizu človekovi notranji motivaciji, saj ga spremlja vse življenje. Kaže se kot človekova 

potreba po zvočni komunikaciji oz. kot potreba po urejanju in oblikovanju zvočnega sveta. 

Glasba se hkrati večkrat povezuje s plesom in besedno umetnostjo, kar še povečuje njeno 

notranjo motivacijsko moč. O zunanji motivaciji govorimo, kadar se posameznik ukvarja z neko 

dejavnostjo zaradi posledic, ki ji sledijo. Poudarjeni so torej zunanji cilji, h katerim je aktivnost 

usmerjena. Najpogostejša podporna sredstva zunanji motivaciji so pohvala in graja, nagrada in 

kazen, ocene itd. Ti dve vrsti motivacije se medsebojno prepletata. Učitelj mora zato razumeti, 

da so lahko njegovi učenci za nekatere glasbene dejavnosti notranje ali pa zunanje motivirani 

(Rotar Pance, 2006). 

Pomemben dejavnik notranje motivacije je radovednost, Trstenjak (1976) jo obravnava kot 

korenino raziskovalnosti. Otroško radovednost po navadi zbuja vse, kar je nepoznano, 

kompleksno, dvoumno ali negotovo.  

Marentič Požarnik (2000) razlikuje dva vira radovednosti – prvi izhaja in novih, presenetljivih 

dogodkov, drugi pa iz soočenja s problemsko situacijo. Glasbena radovednost se tesno povezuje 

z otrokovo ustvarjalnostjo, saj se bo na začetku odzival na poslušanje glasbe – nekatere skladbe 

ga bodo pritegnile, do drugih bo popolnoma brezbrižen, ob glasbi bo začel po svoje peti, plesati 

ali pa igrati na kakšen improviziran ali pravi instrument. Kasneje želi glasbo izvajati sam glede 

na svoje zmožnosti in možnosti v okolju.  

Na začetku glasbenega izobraževanja je zelo pomembno, da učitelji zadovoljijo glasbeno 

radovednost in raziskovalnost svojih učencev. S tem jim ohranjajo osnove za nadaljnje lastno 

odkrivanje zvočnega sveta in njegovih zakonitosti. Novosti, ki jih učenci odkrivajo, morajo biti 

zmernih stopenj, da ne povzročijo strahu ali odziva izogibanja (Rotar Pance, 2006).  

Poleg radovednosti predstavljajo osnovo notranje motivacije tudi interesi ali zanimanja. 

Znanstveniki so ta pojem različno obravnavali: nekateri so ga enačili s pojmom motiva, drugi 

pa so zagovarjali stališče, da so interesi del notranje motivacije. Kadar govorimo o glasbenih 

interesih, pri tem mislimo na posameznikovo dajanje prednosti določenim aktivnostim in 

vsebinam na glasbenem področju. Interesi niso prirojeni, temveč se razvijajo na podlagi 

posameznikovih izkušenj in stališč (bodisi pozitivnih ali negativnih). Človek lahko nenehno 

razvija nove glasbene interese, medtem ko so lahko stari relativno trajni ali pa usihajo. Učenci 

imajo zelo različne interese za glasbo, na katere so vplivale njihove glasbene izkušnje v 
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družinskem, šolskem in vrstniškem krogu. Učitelji morajo prepoznati interese za glasbene 

dejavnosti in vsebine ter jih vključevati v pouk, jih razširjati ter na njihovi podlagi vzgajati nove 

interese (Rotar Pance, 2006). 

Rotar Pance (2006) ugotavlja, da so učenci večinoma zelo zainteresirani za komercialno oz. 

popularno glasbo, ta se v njihovem vsakdanu stalno pojavlja, poslušajo jo doma, v trgovinah, 

navzoča pa je tudi v šoli – npr. med odmori na šolskem radiu, na šolskih prireditvah ipd. 

Sodoben razvoj tehnologije in elektronike učencem brez večjih naporov omogoča izvajanje in 

ustvarjanje tovrstne glasbe. Medijsko oglaševanje in njena prevlada v našem času in prostoru 

posledično vplivata na izoblikovanje močnega interesa za komercialno glasbo pri učencih. 

Učitelji so zato postavljeni pred dilemo, v kolikšni meri je komercialno glasbo smiselno 

vključiti v pouk. Ne morejo in ne smejo je popolnoma ignorirati, hkrati pa naj ne bi bili njeni 

intenzivni posredovalci, saj je je že v okolju več kot dovolj. Komercialna glasba večinoma ne 

prinaša novih idej, ampak le predeluje stare, uporabna je lahko tudi za raziskovanje njenih 

korenin in izvorne kulture. Tudi komercialna glasba se namreč povezuje s kulturo izvajalcev, v  

komercialni glasbi vsakega naroda in vsakega obdobja namreč pogosto zasledimo povezavo z 

aktualnim dogajanjem. Učencem lahko učitelj tako predstavi glasbene zvrsti in vsebine, ki niso 

prisotne v njihovem vsakdanu, a v njih s posebnimi spodbudami vseeno vzbujajo interes.  

5.4. POSLUŠANJE GLASBE 
Plut Pregelj (1990) slišanje opredeli kot fiziološki proces zaznavanja zvokov s čutili. Uho je 

najpomembnejši organ, sluh pa najpomembnejše čutilo, s katerim zaznavamo zvoke, sicer pa 

zvok navadno zaznavamo s celim telesom, še posebej skozi kosti. Slišanje je odvisno od 

zaznave, analize in spomina (Plut Pregelj, 1990). Pri slišanju imajo pomembno vlogo slušni 

organi (zunanje, notranje in srednje uho), ki se pri otroku v primerjavi z drugimi organi 

sorazmerno hitro oblikujejo že v predrojstvenem obdobju. Razvoj sluha je relativno hiter, 

funkcionalno zrelost sluha namreč dosežemo med 12. in 15. letom starosti (Plut Pregelj, 2012). 

Borota (2013) pravi, da je slišanje predpogoj za poslušanje.  

Plut Pregelj (2012) poslušanje opredeli kot psihično in individualno dejavnost poslušalca oz. 

sprejemnika, ki sam oblikuje pomen slišane informacije oz. vsebine. Wolvin in Coakley (2012) 

sta poslušanje opredelila kot dinamičen proces slišanja, usmerjanja pozornosti in pripisovanja 

pomena zvočni informaciji. Poslušanje naj bi imelo tri glavne lastnosti: je miselna in ustvarjalna 

dejavnost – poslušati ni mogoče brez miselne dejavnosti in prejšnjih izkušenj ter čustev; je 

namenski proces – poslušamo zato, da bi neko sporočilo razumeli, ga vrednotili ali ob njem 

uživali; je dinamičen proces – poslušalec uporabi različne miselne procese, ki se pojavljajo hitro 

in zaporedoma. Za poslušanje so potrebni nekateri pogoji: naša voljnost in pripravljenost za 

poslušanje, usmerjena in vzdrževana pozornost v določen zvok ter spomin (Wolvin in Coakley, 

2012). 

Borota (2013) trdi, da na poslušanje vplivajo tudi čustva in predsodki. Poslušanje glasbe je 

poustvarjalni proces razpoznavanja, sprejemanja in doživljanja glasbe. Vključuje tako estetsko 

doživljanje kot tudi miselne procese. Glasbi daje pomen poslušalec, saj jo razumemo različno. 

Znanje in razvite glasbene sposobnosti nam omogočajo globlje doživljanje glasbe.  

Borota (2013) prav tako navaja, da v glasbi ločimo več različnih načinov poslušanja: 

doživljajsko, doživljajsko-analitično in analitično poslušanje. Pri doživljajskem poslušanju gre 

za čutni, nezavedni in neracionalni način razumevanja glasbe. Gre za zunajglasbeno odzivanje 

na glasbo. Pri analitičnem poslušanju pa gre za slušno identifikacijo komponiranih dogodkov.  

Pri mlajših otrocih je pogostejše doživljajsko poslušanje, kasneje pa se vedno bolj približujemo 

analitičnemu poslušanju. Poslušanje glasbe je načrtovana in k ciljem usmerjena dejavnost. Cilje 

načrtujemo na vseh področjih otrokovega razvoja, še posebej pa je pri glasbi pomemben estetski 
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vidik. Na proces poslušanja glasbe vplivajo: prostor, v katerem glasbo poslušamo, glasba, ki jo 

poslušamo, medij, ki glasbo izvaja, ter poslušalec, ki glasbo sprejema. 

5.5. GLASBENE UČNE METODE 
Sicherl-Kafol (2015) pravi, da naj bi se pri pouku glasbene umetnosti poleg splošnih učnih 

metod uporabljale tudi specifične učne metode:  

1. METODE IZVAJANJA: 

 Ritmična izreka: 

- demonstracija ritmične izreke, 

- posnemanje ritmične izreke. 

 Petje: 

- pevska demonstracija, 

- petje s pripevanjem, 

- petje s posnemanjem (imitacijo), 

- petje s solmizacijskimi zlogi. 

 Igranje na glasbila: 

- demonstracija igranja na otroška glasbila, 

- posnemanje igranja na otroška glasbila. 

 Gibalno izražanje ob glasbi: 

- demonstracija gibalnega izvajanja ob glasbi, 

-  posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi. 

 Delo z glasbenim zapisom: 

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

- narek: ritmični, melodični/solmizacijski, 

- zapis: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov. 

2. METODE POSLUŠANJA: 

 doživljajsko poslušanje, 

 doživljajsko-analitično poslušanje: 

- prepoznavanje izvajalskih in izraznih sredstev, 

- ritmična analiza, 

- melodična analiza, 

- oblikovna analiza. 
 

3. METODE USTVARJANJA: 

 estetsko oblikovanje glasbenih vsebin: 

- poustvarjalno petje, 

- poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin. 
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 ustvarjanje glasbenih vsebin: 

- ritmično/melodično dopolnjevanje, 

- ritmična/melodična vprašanja in odgovori, 

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

izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje instrumentalnih vsebin, izmišljanje ritmičnih 

besedil, ritmizacija besedila. 

 gibalno, likovno, besedno ustvarjanje ob glasbi« (prav tam, str. 29, 30). 

 

Strokovno uresničevanje teh metod je zelo pomembno, saj le z njihovo pomočjo kakovostno 

uresničimo glasbene cilje in dosežemo ustrezno glasbeno učenje pri učencih. Za uresničevanje 

učnih ciljev pri pouku glasbene umetnosti zato nujno potrebujemo glasbene učne metode 

(Sicherl-Kafol, 2015). 

 

Tomić (2002) navaja, da teorija didaktike definira pouk kot proces spoznavanja. Učni proces 

spodbuja pridobivanje in usvajanje novih znanj, pridobivanje novega znanja pa je spoznavni ali 

kognitivni proces.  

Zadnik (2019) trdi, da pri glasbi spoznavni ali kognitivni učni proces poteka na ravni slušnega 

zaznavanja in opazovanja glasbenih elementov v procesu glasbenih dejavnosti. Čeprav glasbeni 

pouk temelji na avditivnih glasbenih izkušnjah, se zaradi različne sposobnosti sprejemanja 

informacij pri posameznikih – avditivnem, čustveno-gibalnem, vizualnem tipu – v učni proces 

vključujejo različne glasbene in učne metode ter didaktični pripomočki, ki spodbujajo različne 

načine zaznavanja pri učencih. Pomembno je, da z njimi spodbujamo celostni glasbeni razvoj. 

Mnemotehnična pomagala so splošno priznan in uveljavljen didaktični pripomoček, ki 

izboljšujejo zmogljivost pomnjenja in ustvarjajo asociacije. Zadnik (2019) asociacije opredeli 

kot temeljno dejavnost spomina, z njimi namreč prikličemo informacije, ki so shranjene v 

spominu. Asociacije se močno povezujejo z glasbo, saj se v glasbi pogosto ponavljajo isti 

motivi, še posebej v popularnih pesmih. V popularnih pesmih se pogosto ponavlja tudi besedilo, 

tako v refrenu kot tudi zunaj njega.  

5.6. POPULARNA GLASBA  
Borota (2013) pravi, da popularne pesmi oz. popularno glasbo navadno uvrščamo med umetne 

pesmi. Te uglasbi skladatelj na besedilo, ki ga napiše pesnik. K umetniški vrednosti pesmi poleg 

glasbene vsebine prispeva tudi besedilo. Dandanes strokovnjaki opažajo vse več pesmi, ki so 

brez prave glasbene ideje in motivičnega dela, ob katerem bi se ta ideja razvila v smiselno 

glasbeno celoto v skladu z izraznostjo besedila. Popularna glasba prav tako spada pod 

programsko glasbo. Programska glasba je tista, ki pripoveduje zgodbo, orisuje literarne ideje 

ali prikliče slikovite prizore. Skladatelj želi z glasbo opisati stvari in dogodke, ki so zunaj nje 

(Borota, 2013).  

Muršič (2017) navaja, da je popularna glasba tista, ki se nam je praviloma ni treba učiti v 

glasbenih šolah in jo izvajamo v sodobnem okolju, tako medijskem kot tehničnem. Čeprav v 

marsičem izhaja iz ljudske in delov bolj razvedrilne umetne glasbe, se je njen razvoj bistveno 

pospešil z izdajanjem glasbenih posnetkov na nosilcih zvoka in z njenim razširjanjem po 

elektronskih medijih. Njeno širitev spodbuja glasbena industrija, zato jo nekateri razumejo le 

kot del odtujene potrošnje, a ta glasba v resnici živi v našem vsakdanu – na zabavah, v gostilnah 

in na glasbenih prizoriščih. Danes je najbolj razširjena in spremlja življenje največjega števila 

ljudi. Njeno ime izhaja iz latinske besede populus, ki pomeni ljudstvo oz. ljudi (Muršič, 2017). 

Žanrsko je zelo neenotna, večini žanrov pa je skupna navezava na plesne ritme in prepevanje 

ob instrumentalni spremljavi. V obilici podzvrsti popularne glasbe pa obstaja jedro, ki ga 
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preprosto imenujemo pop. Po svetu se razvija različno in je v marsičem omejen na območje 

razumevanja jezika, v katerem pojejo izvajalci. Tako danes poleg angloameriškega popa 

prevladujejo zelo obsežne regionalne zvrsti, npr. japonski in korejski pop (Muršič, 2017).  

Riemann (2012) trdi, da lahko popularno glasbo definiramo kot fenomen, ki se je pojavil v 

drugi tretjini 19. stoletja kot koncept, ki vključuje različne oblike glasbene produkcije in se 

razvija pod močnim tehnološkim in socialnim vplivom. Popularna glasba sledi tehnologiji – od 

gramofonskih plošč v začetku 20. stol. pa do spletnih platform, kot sta YouTube in Spotify 

danes. Razvija se tudi pod močnim socialnim oz. družbenim vplivom – popularna glasba naj bi 

se približala čim širšemu krogu ljudi. Da ji to uspe, se morajo ljudje oz. določene skupine ljudi, 

ki naj bi jim bila namenjena, v popularni glasbi »najti« oz. se z njo poistovetiti.  

Montaner (2006) popularne pesmi danes vidi kot močno motivacijsko orodje, a oporečen jezik 

in nejasna dikcija velikokrat omejita možnost izbire popularnih pesmi za uporabo pri pouku. 

Glavni razlogi za uporabo popularnih pesmi pri pouku so: učencem so všeč, nanje delujejo 

motivacijsko, uporabne so za različne vidike izgovorjave, besednega reda in naglasa. Raziskave 

hkrati kažejo, da melodija in ritem pomagata procesirati in priklicati nekatere jezikovne 

strukture, saj se učenci skozi pesmi spoznajo s konkretnim besediščem ter s temo pesmi oz. 

spoznavajo njen kontekst. 

Griffee (1992) ugotavlja, da ima popularna glasba močan vpliv na starejše otroke in najstnike. 

Nihče jih ne rabi siliti k poslušanju, četudi niso izvajane v njihovem maternem jeziku. 

Popularno glasbo poslušajo, ker sami tako želijo. Popularne pesmi so del tega, kar dela 

določeno generacijo (Griffee, 1992). Trenutna »YouTube generacija« je kar globalna 

generacija. Popularne pesmi so torej tudi nekakšen steber trenutne kulture. Če jih uporabljamo 

pri pouku, se učenci z njimi poistovetijo in imajo tako občutek, da so njihove želje upoštevane, 

in so bolj motivirani za učenje. 

5.6.1. ZGODOVINA POPULARNE GLASBE 
Gascoigne (2006) pravi, da lahko o zametkih popularne glasbe začnemo govoriti že v 

srednjeveški Evropi. Prvi »popularni« glasbeniki so bili potujoči pevci. Ti so potovali po 

podeželskih sejmih, peli in igrali na harfo ali lutnjo. Tisti, ki niso potovali, so običajno živeli 

na gradovih in s svojo glasbo zabavali plemstvo. Sočasni izvajalci popularne glasbe so bili tudi 

trubadurji, ki izvirajo iz francoske pokrajine Provanse. Trubadurji so pogosto izvirali iz 

plemiških družin in se poleg z glasbo ukvarjali tudi s pesništvom. Pisali in izvajali so pesmi o 

ljubezni in pogumu. Zanimivo je bilo tudi, da so pisali v svojem francoskem narečju in ne v 

latinščini, kot je bilo takrat v navadi (Gascoigne, 2006). Ogan (2001) razvoj popularne glasbe 

v srednjem veku pripisuje prevladi katoliške cerkve – sakralna glasba je bila v tistem času tudi 

najbolj popularna. Glasba je bila takrat še enoglasna, za njen razvoj pa naj bi bil zaslužen papež 

Gregor I., po katerem je poimenovana celo vrsta glasbe gregorijanski koral (ang. gregorian 

chant). Gregorijanski koral je enoglasna, liturgična glasba, ki se je v katoliški cerkvi uporabljala 

predvsem kot spremljava pri mašah oz. verskih obredih. Foss, Thomas in Carr (2011) še 

navajajo, da se je katoliška glasba razvila iz judovstva, bila pa je nedosegljiva za ženske 

izvajalke, izvajali so jo predvsem moški, najpogosteje duhovniki.  

Gascoigne (2006) ugotavlja, da se je v 16. stoletju kot nova glasbena prvina v Evropi pojavila 

polifonija, tj. večglasje. Skladatelji so to prvino uporabljali tako za cerkveno kot tudi za 

posvetno glasbo – znana zvrst posvetnih ljubezenskih pesmi so postali madrigali. Podobnim 

pesmim bi lahko rekli tudi šansoni ali popevke. V 16. stoletju se je na dvorih v Italiji pojavila 

še ena popularna zvrst glasbe – opera. Italijanska opera ni bila popularna le v Italiji, temveč 

tudi v drugih evropskih deželah. Ogan (2001) navaja, da se je v obdobju renesanse zanimanje 

za učenje na splošno začelo povečevati, kar je vodilo tudi v pospešen glasbeni razvoj. Glasba 
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ni bila več enoglasna, pojavljati se pričneta večglasje in plesna glasba. Kot prevladujočo 

glasbeno obliko prepozna madrigal. Foss, Thomas in Carr (2011) kot značilnost tega obdobja 

navajajo zaton cerkvene glasbe in večji poudarek na glasbeni vsebini – glasba naj se ne izvaja 

le za užitek, temveč naj ima tudi sporočilnost.  

Foss, Thomas in Carr (2011) razvoj popularne glasbe v 17. in 18. stoletju pripisujejo razmahu 

tiska, saj je zapisana glasba postajala množicam bolj dostopna, na drugi strani pa so se v luči 

renesanse in povzdigovanja učenja pojavljale vse večje razlike med izvajalci in poslušalci. Na 

pomembnosti je pridobivala predvsem instrumentalna glasba, pojavile pa so se nove glasbene 

oblike, kot sta opera in balet.  

Gascoigne (2006) pravi, da so se v 19. stoletju v Združenih državah Amerike (ZDA) pojavile 

prve predstave potujočih pevcev. Eni izmed prvih so bili The Virginia Minstrels. Nastopali so 

naličeni s temnimi ličili v južnjaškem narečju črnih sužnjev iz južnih držav Severne Amerike. 

Poleg petja so tudi plesali in igrali na nekatere instrumente, kot so kastanjete ali tamburin. Za 

predstave potujočih pevcev v ZDA so bili značilni prav zgoraj navedeni instrumenti in ples. 

Med delavskim razredom v Veliki Britaniji so bile v 19. stol. popularne predstave, ki so 

vključevale petje, ples in komedijo. Tovrstne predstave so imenovali music hall ali v ZDA 

vaudeville. Veliko izvajalcev tistega časa je bilo posnetih na gramofonske plošče, eden izmed 

njih je bil npr. avstralski pevec Florrie Forde. Music hall ali vaudeville predstave so začele 

izginjati v 30. letih 20. stoletja zaradi dveh razlogov: veliko ljudi je že imelo radio, v vzponu 

popularnosti pa so bili tudi kinematografi. Razvila se je tudi zvrst ragtime, to so bile pretežno 

klavirske pesmi. Svoj ritem so povzemale še iz predstav potujočih pevcev, vključevale pa so 

tudi ples in elemente črnske ljudske glasbe. Ta zvrst je močno vplivala na razvoj jazza. Ob 

koncu 19. stoletja se je med temnopoltimi v južnih državah ZDA pojavila še ena nova zvrst –  

blues. Izvajalci bluesa so običajno prepevali o svojih težkih življenjih in preizkušnjah. Ob petju 

so pogosto igrali na akustične kitare ali orglice. Scott (2019) za popularno glasbo 19. stoletja 

trdi, da je ta res bila »popularna«, če se je prodajala v velikih količinah. Razlike med 

visokokakovostno umetniško in popularno glasbo so se še poglobile. Cilj popularne glasbe je 

bil, da se čimbolj poveže s svojim poslušalcem. Bunzel in Loges (2019) pravita, da je bil namen 

popularne glasbe, da se je v nasprotju z umetniško poslušala individualno in v intimi lastnega 

doma. 

Gascoigne (2006) popularno glasbo iz začetka 20. stoletja povezuje s selitvami – v 20. in  

30. letih 20. stoletja se je veliko temnopoltih z juga preselilo na sever ZDA, s seboj pa so prinesli 

tudi svojo glasbo. Ko je blues prišel v velika mesta, kot je npr. Chicago, se je nekoliko spremenil 

– pevci so prepevali o težavah velemesta in glasbo spremljali na električne kitare – prav zato se 

je nova zvrst imenovala mestni ali Chicago blues. Middleton (2001) v 20. in 30. letih 20. stoletja 

opazi ogromen razmah popularne glasbe, ki je povezan predvsem z razvojem tehnologije – do 

leta 1930 je radio imela že četrtina gospodinjstev v ZDA, vse več je bilo tudi glasbenih založb. 

Scaruffi (2007) navaja, da se glasba v tem stoletju začne močneje povezovati s kapitalizmom 

in potrošništvom. Vzpon bluesa pripisuje afriškim priseljencem in njihovi sakralni glasbi.  

Gascoigne (2006) navaja, da so v 40. in 50. letih 20. stol. solo pevci pogosteje začeli nastopati 

v skupinah. Jazz je nastal pod vplivom mnogih zvrsti, od afriške ljudske glasbe pa do ragtima. 

Prav zato poznamo veliko zvrsti jazza. Prve jazz skupine so nastale v New Orleansu, izvajalci 

pa so bili običajno temnopolti. Nastopali so na zabavah, pogrebih na paradah – to zvrst jazza 

imenujemo New Orleans jazz. V 20. in 30. letih 20. stoletja se je veliko glasbenikov iz New 

Orleansa preselilo v Chicago, kar je zopet vodilo k novi zvrsti jazza – Chicago jazz. Podoben 

je bil svojemu neworleanškemu predhodniku, le da je skupina izvajala solistične dele. Scaruffi 

(2007) razmah jazza pripisuje predvsem selitvam njegovih izvajalcev iz New Orleansa v 

Chicago, New York in drugam.  
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Gascoigne (2006) za razvoj popularne glasbe pravi še, da se je v 30. in 40. letih 20. stoletja 

pojavila nova zvrst, swing – imela je močan ritem in primernost za ples. Po drugi svetovni vojni 

se je kot del kulture novih mladih ljudi v ZDA pojavil rock'n'roll. Ta zvrst je bila nekakšna 

mešanica glasbe temnopoltih in bluesa ter glasbe belopoltih (country). S seboj je zvrst prinesla 

tudi nove načine nastopanja, plesanja, frizur in oblačil. Veliko starejših je verjelo, da ima ta 

zvrst negativen vpliv na mlade. To je bila namreč zvrst za zabave in ples, prav zato pa je bila 

najstnikom všeč. Vsebine pesmi so velikokrat prepevale o lepotah mladosti, pa tudi o njenih 

težavah. Zvrst je imela svoje močne predstavnike tako med temnopoltimi (Chuck Berry) kot 

med belopoltimi (Elvis Presley). Ko so podjetja plošč začela izdelovati vinilne plošče, je glasba 

za mlade postala bolj cenovno dostopna. Prav zaradi tega je glasba v tistem času postala zelo 

donosna. Scaruffi (2007) zametke rock'n rolla opaža že pred rojstvom Chucka Berryja, njegov 

razmah pa umesti v obdobje takoj po 2. svetovni vojni. Razvoj rock'n rolla povezuje tudi z 

razvojem elektronskih inštrumentov. Z rock'n rollom je Elvis Presley glasbo, ki je bila 

načeloma glasba temnopoltih ljudi, približal tudi belcem.  

Po rock 'n' rollu se je v 60. letih 20. stoletja pojavilo veliko novih glasbenih zvrsti, kot so npr. 

motown, soul (mešanica gospela in bluesa), protestna glasba (za izražanje nestrinjanja z vojno 

v Vietnamu, kratenja državljanskih pravic temnopoltim ter za izražanje ostalih socialnih in 

političnih problemov), britanska glasba (The Beatles – ti so bili pionirji dodajanja elektronskih 

učinkov svoji glasbi, Rolling Stones) (Gascoigne, 2006), progresivni rock, psihadelični rock 

idr. (Scaruffi, 2007). 

Gascoigne (2006) pravi, da je v 70. letih rock postal nadvse dobičkonosen posel. Obstajalo je 

veliko različnih zvrsti rocka, kot so npr. glam, hard, heavy metal, country, progressive itd. Na 

Jamajki se je pojavila nova zvrst – reggae. V tistem času je bilo na Jamajki veliko nasilja in 

revščine, zato reggae pesmi pogosto pojejo o miru in upanju na boljšo prihodnost. Iz 

najpopularnejšega plesa je v 70. letih nastala še ena zvrst popularne glasbe – disco (The Bee 

Gees). Zametki punka so se v istem času začeli v ZDA, vendar je bila ta zvrst bolj priljubljena 

v Veliki Britaniji, na Novi Zelandiji in drugod. Besedila so pogosto govorila o pomembnih 

družbenih problemih, kot sta brezposelnost in revščina. Za punk so bile značilne tudi specifična 

moda in frizure. Scaruffi (2005) popularno glasbo v 70. povezuje z uporabo in razmahom drog 

ter hipijevskega gibanja. Kot dve najbolj popularni zvrsti označi psihadelični rock in disco, ki 

izhaja iz funka in je bil močno povezan s plesom. 

Gascoigne (2006) navaja, da se je v 80. letih število novih zvrsti le še povečevalo – new 

romantics (Duran Duran), supergroups (Queen, U2), superstars (Michael Jackson, Bruce 

Springsteen). Pomemben dogodek za popularno glasbo je bil tudi koncert Live Aid leta 1985. 

Live Aid je bil dvojni dobrodelni rock koncert za pomoč žrtvam lakote v Etiopiji, ki sta ga 

organizirala Bob Geldof in Midge Ure. Koncert je 13. julija 1985 sočasno potekal na starem 

stadionu Wembley, London (72.000 ljudi) in na stadionu John F. Kennedy v Filadelfiji (89.484 

ljudi). Gre za enega od največjih televizijskih prenosov v zgodovini, ki ga je režiral Vincent 

Scarza, saj ga je prek satelita, katerega slika je šla v več kot 150 držav po vsem svetu, skupaj 

spremljalo okrog 1,9 milijarde ljudi oziroma skoraj 40 % takratnega svetovnega prebivalstva, 

na obeh koncertih skupaj pa je nastopilo več kot 75 popularnih izvajalcev (Scaruffi, 2007). V 

80. letih je svoj preboj doživel tudi rap, ki je sprva prišel z Jamajke, a je bil del newyorške 

ulične kulture, skupaj z grafiti, hip hopom in breakdanceom. V tej zvrsti naj bi govorjeni glasovi 

izvajalcev služili namesto instrumentov. Besedila pogosto govorijo o družbenih in političnih 

problemih. Disco se je razvil v mnogo različnih glasbenih zvrsti, kot so house, garage, club in 

rave. Za te zvrsti so bile značilne velike zabave. Proti koncu 80. let se je v ZDA pojavil grunge, 

ki je bil mešanica metala in punka. Grunge je bil zvrst mladih Američanov, ki so se počutili 

izgubljeni, zmedeni in nesrečni. Navdih je črpal tudi iz 60. let 20. stol. (npr. Oasis od The 

Beatles, Sex pistols) (Gasciogne, 2006). Pri mlajših generacijah so postajale vse bolj popularne 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koncert_(glasbena_prireditev)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Etiopija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_Geldof&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Midge_Ure&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/London
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Scarza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Scarza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Satelit
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deške in dekliške skupine (Take That, Spice Girls). Tudi Scaruffi (2007) navaja množico 

različnih novih zvrsti glasbe – new wave, punk rock idr.  

Današnja popularna glasba je bolj kot kadarkoli prej povezana s tehnologijo. Popularna glasba 

prek tehnologije še nikoli ni bila tako dostopna, hkrati pa se ves čas razvijajo nove popularne 

glasbene zvrsti, ki niso več omejene le na območja z veliko prebivalci, temveč so prek 

tehnologije dostopne skoraj vsemu svetu (Scaruffi, 2007).  
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6. GLASBA PRI POUKU ANGLEŠČINE 

6.1. RAZLOGI ZA UPORABO GLASBE PRI POUKU ANGLEŠČINE 
Doseganje ciljev v vzgojno-izobraževalnem procesu je odvisno od izbire ustreznih metod. 

Dejavnost poučevanja (učiteljev vidik) prek metod poučevanja vpliva na dejavnost učenja 

(učenčev vidik). Oblikovanje znanja tujega jezika s pomočjo glasbenih dejavnosti in vsebin ter 

z uporabo različnih metod glasbenega poučevanja in učenja lahko izboljša kakovost poučevanja 

in prinaša številne prednosti. Medpredmetno povezovanje je danes eden od aktualnih in večjih 

izzivov osnovnošolskega poučevanja. Glasba in tuji jezik sta dve specifični predmetni področji, 

ki imata številne stične točke. S pomočjo kompleksnejših medpredmetnih povezav glasbene 

umetnosti poglabljamo učinkovitost učenja tudi na področju tujih jezikov. Poučevanje jezikov 

naj na drugi strani poteka s pomočjo različnih integriranih vsebin zaradi raznolikosti učencev 

in razvoja več različnih inteligenc (Sicherl-Kafol, 2015).   

Harmer (2012) pravi, da je za ekstenzivno poslušanje značilno, da morajo učenci za izboljšanje 

svojega jezika poslušati čim več govorjene angleščine. Ta vrsta poslušanja se običajno izvaja 

zunaj razreda, tudi v obliki popularnih pesmi. Pri ekstenzivnem poslušanju je pomembno, da 

sta tema in jezik prilagojena učencem in njihovim interesom, spodbujamo pa ga na različne 

načine: da učenci govorijo o prednostih takega poslušanja, da priporočajo gradiva za poslušanje, 

poslušajo radio, YouTube ipd. Prav YouTube je za učence dobra platforma, saj poleg zvoka 

ponuja tudi video, ki jim pomaga pri razumevanju vsebine, predvidevanju, diskusiji o videnem 

in slišanem. Video lahko uporabimo tudi tako, da ga stišamo, učenci pa morajo na podlagi 

videnega predvideti, o čem posnetek govori ipd.  

Številne raziskave so tudi pokazale, da je pri predšolskih otrocih, ki so bili izpostavljeni glasbi 

skozi igre in pesmi, inteligenčni kvocient za 10–20 točk višji kot pri ostalih (Fischler, 2009, 

Chou 2012, Koksala, 2013). Glasba hkrati krepi povezave med višjimi miselnimi procesi, hkrati 

pa vpliva na učni uspeh in človečnost (Pardede, 2018). 

6.1.1. ZAPOMNITEV 

Harmer (2012) trdi, da ima večina mlajših učencev rada pesmi. Te delujejo neposredno na naša 

čustva in kot rezultat si besede (ali besedila) lažje zapomnimo. Ko mlajši učenci pojejo skupaj, 

to vpliva na občutek pripadnosti in pri izvajanju pesmi krepi tudi njihovo samozavest. Pesmi 

ponujajo tudi številne druge prednosti pri učenju tujega jezika. Prek njih lahko predstavimo 

novo besedišče in slovnične strukture ali pa to utrjujemo v novi in zanimivejši obliki. 

Omogočajo tudi razvijanje vseh štirih glavnih dejavnosti v jeziku (poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje) na integrativen način, z njimi prav tako izboljšamo izgovorjavo. Uporabljamo 

jih lahko tudi v kombinaciji z drugimi gradivi in materiali – slikovnimi, konkretnimi itd.  

Graham (2006) prednost glasbe pri pouku angleščine vidi predvsem v tem, da ta vključuje 

veliko ponavljanja besed in fraz, kljub temu pa težko postane dolgočasna. Glasba v povezavi z 

gibanjem spodbuja energičnost in zanimivost učnih ur.  

Diakou (2017) v povezavi glasbe z učenjem jezika ugotavlja pomembno povezavo. Učenje 

jezika s pomočjo glasbe naj bi bilo bolj trajno in lažje za shranitev v spomin. Poudarja tudi, da 

glasba v učencih zbuja pozitivna čustva, kar je dobro za učenje. Tudi Murphey (1992) glasbo 

označuje kot zelo dobro za zapomnitev. 

6.1.2. MOTIVACIJA 

Murphey (1992) navaja, da glasba deluje visoko motivacijsko, morda zaradi svojega ritma, ki 

naj bi posnemal človekov telesni ritem, ali pa ker se njena sporočilnost ljudi dotakne. Še posebej 

motivacijsko deluje na otroke, adolescente in mlade odrasle. 
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Hendriani idr. (2020) podobno navajajo, da glasba pri pouku izboljšuje učenje poslušanja in 

motivacijo. Ni nujno, da z njo poučujemo samo besedišče, s primernim izborom se da poučevati 

tudi slovnico. Z vsebinskim oz. kontekstualnim poučevanjem ustvarimo zanimivejšo, bolj 

motivacijsko in doživeto pridobivanje tujega jezika, saj je zelo malo takih učencev, ki so sami 

zelo motivirani za učenje tujega jezika (Brumen, 2003).  

Trinick (2011) izpostavlja, da se glasba v izobraževanju ne pojavlja zgolj na ravni učnih ur, 

temveč tudi na ravni šole. Na ravni šole, npr. s sodelovanjem v pevskem zboru, povezuje učence 

iz različnih razredov. Binns (2016) glasbo povezuje tudi s kolektivnim duhom – kot primer 

navaja glasbo v vojski, npr. vojaško koračnico. Glasba se pojavlja v mnogih vidikih našega 

življenja – za zdravljenje, indoktrinacijo in vzpostavljanje vzdušja. Navaja, da kritiki uporabe 

glasbe pri pouku izpostavljajo predvsem vlogo učitelja – glasba je tako učinkovita, kot jo naredi 

učitelj. Baoan (2008) prav tako navaja, da pesmi in glasba vsebujejo bogato jezikovno znanje  

in motivacijo za učenje tujega jezika. 

Skupno ustvarjanje glasbe ponuja priložnost za komunikacijo učencev, daje občutek 

povezanosti in izboljšuje odnose z vrstniki. Skupno ustvarjanje glasbe daje učencem razlog, da 

poslušajo svojo sošolce in načrtujejo svoja dejanja v odnosu do drugih, pomembna funkcija 

glasbe pa je tudi podpora spominu (Pound in Harrison, 2003). 

6.1.3. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Medpredmetno povezovanje tujega jezika in glasbe v osnovni šoli temelji na nekaterih 

podobnostih procesov učenja med obema področjema, izboru vsebin, dejavnosti ipd. Proces 

učenja teh dveh področij ima kar nekaj podobnosti, kot so: prepoznavanje melodije, 

razlikovanje med tempom, ritem, tonaliteta, gibanje telesa, zvok, vid in simboli so v kontekstu 

pesmi, stavkov in pravil skupni procesu učenja glasbe in učenja jezikov (Fonseca-Mora, 

Toscano-Fuentes in Wermke, 2011).  

V kontekstu učenja tujega jezika je pri poslušanju pesmi treba posvečati pozornost melodiji, 

ritmu in jezikovnim značilnostim, tako da se razvijata glasbena in jezikovna inteligenca hkrati 

(Becerra Vera in Munoz Luna, 2013). Poučevanje tujih jezikov z vključevanjem glasbe je 

kombinacija jezikovnega izobraževanja in zabave. Glasba deluje kot ključ do domišljije tudi 

pri številnih učencih, ki mislijo, da nimajo nobene domišljije. Pesmi niso privlačne le za učence, 

ampak pritegnejo tudi učitelje. Če učenci motijo pouk, jih učitelj lahko umiri z glasbo 

(Kusnierek, 2016). 

Učitelji tujega jezika morajo razumeti pomen glasbe in gibanja za razvoj otroka in koristi pri 

učenju tujih jezikov (Shin, 2017). V pouk tujega jezika lahko učitelj vključi raznorazne pesmi, 

pomembno pa je, da ustrezajo starostni skupini učencev in da je izvedba dobro načrtovana. 

Priporočljivo je, da za učence vnaprej pripravimo dejavnosti pred, med in po poslušanju. Naloge 

morajo biti sestavljene tako, da se učenci ne dolgočasijo, da jih ne utrudijo in da niso 

prezahtevne (Jazbec Colja, 2012).  

Številne raziskave dokazujejo prednosti medpredmetnega povezovanja tujega jezika in glasbe 

na najrazličnejših ravneh: 

- Glasba izboljšuje jezikovno prakso in dobro vpliva na pridobivanje in pomnjenje besedišča 

(Kusnierek, 2016).  

- Uporaba pesmi pri učenju tujega jezika izboljša govorne zmožnosti učencev v tujem jeziku 

(Becerra Vera in Munoz Luna, 2013).  

- Pri glasbenih dosežkih in pri znanju tujega jezika učenci glasbeniki presegajo učence, ki niso 

glasbeniki (Yang idr. 2013).  
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- Tujejezične pesmi so učinkovito pedagoško sredstvo za poučevanje in učenje besedišča pri 

tujem jeziku v nižjih razredih OŠ (Cevikbas, Yumurtaci in Mede, 2018).  

Melodije, ritmi, časovni potek in merjenje stavkov v pesmih so elementi, ki učencem pomagajo, 

da si zapomnijo besedišče in slovnične strukture (Fonseca-Mora, Toscano-Fuentes in Wermke, 

2011).  

- Med ritmom in govorom obstaja globoka povezanost, občutljivost za ritem je namreč temeljni 

korak k učenju jezikov. Kadar so v pouk vključene pesmi in glasba, so učenci izpostavljeni 

ritmom jezika (Kusnierek, 2016).  

6.2 VRSTE PESMI PRI POUKU ANGLEŠČINE 
Pesmi pri pouku angleščine delimo v različne kategorije: 

 - Tradicionalne pesmi, ki so avtentične in niso specifično namenjene prav učenju tujega jezika 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). So najbolj avtentične in poleg avtentičnosti jezika kažejo tudi 

avtentičnost tuje kulture (Murphey, 1990). 

- Popularne pesmi so pesmi, ki jih učenci oz. ljudje trenutno poslušajo in so primernejše za 

starejše učence. Njihov primarni namen je zabava in ne učenje (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Popularne pesmi so prav tako avtentične, se pa v primerjavi s tradicionalnimi in pedagoškimi 

bolj dotikajo čustvenega doživljanja učencev (Summer, 2011). Učenci jih poslušajo zunaj 

šolskega okolja (Murphey,1990). 

- Pedagoške pesmi so tiste, ki so bile napisane in uglasbljene za namene učenja in poučevanja 

(Summer, 2011). Murphey (1990) jim pravi: made for EFL-songs oz. pesmi, ki so ustvarjene 

za učenje tujega jezika; te so prilagojene učni snovi. Opozarja pa, da so lahko te pesmi brez 

prave vsebine in za učence dolgočasne.  

- Rime so primernejše za mlajše otroke, lahko so zapete ali samo izgovorjene. Vsebujejo 

besede, ki se rimajo. Poznamo veliko različnih vrst in namenov rim pri pouku angleščine: 

izštevanke, ki se uporabljajo v povezavi z igro; rime, ki se uporabljajo za skupinsko delo (npr. 

ploskanje v skupini); rime, pri katerih uporabljamo le gibanje dlani (npr. prstov za prikaz števil); 

uganke in šale v obliki vprašanj in odgovorov, tongue twisters ali lomilce jezika in (jazz) chants, 

ki jih bomo še nadalje predstavili v spodnjem odstavku (Brewster, Ellis in Girard,2002). 

- Jazz chants so pesmi, ki navadno nimajo izrazite melodije, le zelo izrazit ritem, ki je odličen 

za recitiranje in ponavljanje tujega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Graham (2006) kot 

definicijo teh pesmi navaja, da so ti ritmični izrazi avtentičnega jezika, ki povezujejo ritem 

govorjene (ameriške) angleščine s tradicionalnim ameriškim jazzom. Poudarki, ritem in 

intonacija v teh pesmih naj bi bili čim bolj podobni avtentičnemu jeziku zunaj šolskega okolja. 

Vključujejo veliko ponavljanja besed, fraz in verzov. Če jih uporabljamo z mlajšimi učenci, jih 

lahko uporabimo tudi večkrat, brez da bi tvegali, da se učenci dolgočasijo ali postanejo 

demotivirani. Mnoge od teh pesmi vključujejo tudi kinestetične prvine, kot so ploskanje ipd. 

(Graham, 2006) 

- TPR-pesmi oz. pesmi metode popolnega telesnega odziva, ki poleg pesmi vključujejo tudi 

gibanje, ter klasične pesmi, ki so običajno brez besedila in se uporabljajo predvsem kot ozadje 

za druge aktivnosti. Glasba v njih povezuje besedišče in gibanje, kar izboljšuje učenčevo 

pomnjenje. Glavna ideja je, da učenci pojejo, se gibajo in izvedejo, kar so zapeli (Ornekova, 

2011). Metoda popolnega telesnega odziva poleg pesmi vključuje tudi zgodbe, nov jezik pa 

predstavlja v zelo vizualnem slogu, saj vključuje veliko učenčeve aktivnosti in gibanja, brez da 

bi jih sprva prisilila v uporabo govora (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 
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6.3. VKLJUČEVANJE GLASBE V POUK ANGLEŠČINE 
Mariduena in Ledesma (2015) navajata, da moramo za vključitev glasbe oz. pesmi v pouk 

najprej razmisliti o starosti učencev, saj ni vsa glasba primerna za vse starosti. Prek glasbe se 

poleg tujega jezika spodbuja tudi učenje o tujih kulturah. Pri učenju tujega jezika je avtentična 

glasba dobra tudi za izboljševanje izgovorjave. Murphey (1992) poudarja, da je treba glasbo 

oz. pesmi pri pouku uporabljati kot nekakšen »prevodnik«, ki učencu omogoča, da snov predela 

na individualen in oseben način. Ni namreč nujno, da bodo učenci glasbo doživljali na isti način 

kot učitelj. 

Brewster, Ellis in Girard (2002) pravijo, da pesmi lahko uporabimo tudi kot osnovo za nastop 

ali šolsko predstavo. Pesmi so lahko uporabne še za komunikacijsko vadbo avtentičnega jezika, 

saj vsebujejo avtentični jezik v kontekstu, ki se nanaša na resnično življenje. Pomagajo tudi pri 

vzdrževanju koncentracije ali pri rabi jezika v novi situaciji in prispevajo h kulturni komponenti 

učenja tujega jezika. Še posebej uporabne so tudi za demonstracijo, kako se povezujejo glasovi 

v besedah in učencem pomagajo pri različnih vidikih angleške izgovorjave. Pesmi lahko 

uporabimo na različnih stopnjah učnega procesa: v uvodnem delu, kot prehod med aktivnostmi, 

pri ponavljanju in utrjevanju, in tudi kot sredstvo za predstavitev novega jezika. Uporabne so 

tudi pri vzpostavljanju pozornosti in kot sredstvo za motivacijo. Ko pesem predvajamo, 

moramo učencem pustiti, da se na svoj način seznanijo z njo, pripraviti različne aktivnosti, 

izboljševati izgovorjavo, učence povabiti k poslušanju, ponavljanju in urjenju s pomočjo pesmi. 

Lahko jim ponudimo tudi napisano besedilo pesmi, ki ga lahko po svoje priredijo. Hkrati jih 

lahko spodbudimo, da jih med seboj primerjajo, da jih primerjajo s pesmimi v maternem jeziku 

in jih morda predstavijo sošolcem. Pomembno je tudi, da lahko pesmi priredimo želenim 

temam. Harmer (2012) s pesmimi priporoča naslednje aktivnosti: predvidevanje teme oz. 

vsebine pesmi; učencem ponudimo pomešane vrstice pesmi, ki jih morajo ob poslušanju 

razvrstiti v ustrezni vrstni red; dopolnjevanje manjkajočih besed ali vrstic v pesmi; iskanje 

enakih slovničnih posebnosti v različnih pesmih (npr. if-stavki); da učenec razloži vsebino 

pesmi, ki mu je všeč; učenci razmišljajo, kakšen videospot bi posneli za določeno pesem; 

ugibajo o melodiji, dinamiki in hitrosti pesmi, preden jo slišijo; izbirajo primerne pesmi za 

filme; določajo barvo pesmi ipd. Pri uporabi glasbe pa moramo paziti na naslednje stvari: kdo 

od učencev je zainteresiran za učenje z glasbo in kdo ne, kdo prinaša v razred različno glasbo, 

ali je ta ostalim všeč, ali učenci uživajo, če imajo ob drugem delu neko glasbeno kuliso itd.   

Chapeton (2014) omenja, da so pesmi s primerno vsebino pri pouku angleščine lahko uporabne 

tudi kot opismenjevalna vaja, saj učencem omogočajo izražanje svojega mnenja, občutkov, 

izkušenj in tako vzpostavijo povezavo z njihovim osebnim življenjem. Israel (2013) je mnenja, 

da je glasbo pri pouku dobro uporabljati v kombinaciji z vizualnimi in gibalnimi aktivnostmi, 

saj naj bi bilo pomnjenje tako še boljše.  

6.3.1. AKTIVNOSTI PRED POSLUŠANJEM PESMI  

Harmer (2012) pravi, naj učenci pred poslušanjem preletijo vprašanja oz. naloge, ki so povezane 

z njim, in predvidijo odgovore. Če je posnetek opremljen s slikovnim gradivom, lahko na 

podlagi tega predvidevajo, kakšna bo njegova tema. Učencem lahko ponudimo besede ali fraze 

s posnetka in jih pozovemo k predvidevanju osrednje teme. Prav tako jim na tej točki že lahko 

ponudimo pisna gradiva, ki jih bo med poslušanjem treba dopolniti, pred njim pa lahko sklepajo 

o vsebini posnetka. Učencem lahko tudi opišemo vsebino oz. temo, nato pa jo oni sami dodatno 

raziščejo. Lahko jim predvajamo del posnetka, nato pa sami zopet predvidevajo, kakšna bo 

glavna tema. Dobro je, da učence predhodno naučimo oz. jim razložimo neznane besede, da se 

izognemo nerazumevanju. Tudi razlaga neznanih besed lahko ima svoje negativne strani – 

učenci se lahko preveč osredotočijo nanje in zamudijo bistvo vsebine.  
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Szpotowitz in Szulc-Kurpaska (2011) pred poslušanjem učiteljem svetujeta, da učence usmerijo 

k temi poslušanja z vprašanji in vizualno podporo. Učitelj tako spozna, kakšne predstave o 

poslušanju imajo učenci. Potrebno je tudi ponoviti besedišče, ki je potrebno za razumevanje 

slišanega, in spodbujati učenčevo predvidevanje, saj to deluje motivacijsko. Pred poslušanjem 

je tudi nujno, da imajo učenci kakšno nalogo. S tem jim poslušanje bolj osmislimo.  

Lavery (2001) za aktivnosti pred poslušanjem priporoča zastavljanje vprašanj in vključevanje 

vseh učencev, ne le učno najmočnejših. Da se lažje vsi vključijo, priporoča delo v parih ali 

skupinsko delo. Učence je treba hkrati opozoriti, da ni nujno, da bodo vse razumeli ob prvem 

poslušanju.  

Murphey (1992) pri poslušanju pesmi priporoča, da se učitelj predhodno seznani z željami in 

interesi svojih učencev. Poudarja, da je izbor materiala pri uporabi popularnih pesmi precej 

težek, saj gredo hitro iz mode. Spodbuja tudi delo v parih in skupinah, uporabo vizualne 

podpore ter ustvarjanje problemskega dela in povezovanje snovi z vsakdanjim življenjem, še 

posebej za aktivnosti pred poslušanjem.  

6.3.2. AKTIVNOSTI MED POSLUŠANJEM PESMI  

Poznamo veliko aktivnosti, ki jih lahko povezujemo s poslušanjem tujega jezika.  

Harmer (2012) navaja, da se med poslušanjem lahko večkrat ustavimo in učence pozovemo, da 

obnovijo slišano; lahko jim ponudimo tombolo – ko slišijo določeno besedo, jo na svojem 

gradivu prečrtajo; na tablo lahko napišemo besede, ki se pojavljajo pri poslušanju, učenci pa 

vstanejo, ko jih slišijo med poslušanjem; učence spodbudimo, da se preizkusijo kot govorci; se 

med poslušanjem ustavimo in jih pozovemo, da predvidijo, kaj se bo zgodilo; izberejo sličico, 

o kateri govori posnetek; dopolnjujejo manjkajoče besede; iščejo podobnosti in razlike med 

dvema posnetkoma itd.   

Szpotowitz in Szulc-Kurpaska (2011) kot aktivnosti med poslušanjem navajata: predvidevanje, 

kaj bodo učenci še slišali, iskanje rdeče niti v slišanem ipd. Poudarjata, da je pomembno 

učencem dati možnost, da poslušajo brez besedila v pisni obliki, ker se lahko tako bolj 

osredotočijo na poslušanje. Učence je pri poslušanju pesmi dobro tudi spodbuditi k prepevanju 

zraven, saj jim to omogoča več ponavljanja in višjo motivacijo.  

Pinter (2006) za mlajše učence pri poslušanju še posebej spodbuja uporabo pesmi, pri katerih 

ni nujno, da učenci takoj tvorijo verbalen odziv, temveč naj najprej poskušajo npr. s pantomimo 

slediti pesmi in prikazati njeno dogajanje.  

Chang in Read (2007) za med poslušanjem pesmi priporočata aktivnosti, ki poslušanje 

povezujejo z drugimi dejavnostmi pri pouku tujega jezika: poslušanje za globalno razumevanje, 

ki učencem omogoča razumevanje poslušanega kot celote, da znajo razbrati glavne ideje; 

poslušanje za specifične informacije, ki učence usmeri v iskanje točno določenih informacij, ki 

so jih slišali, ter poslušanje za dobro vzdušje, za kar so pesmi skoraj vedno primerne, saj veliko 

raziskav potrjuje, da pesmi na učence delujejo motivacijsko. Raziskava pri študentih na Tajvanu 

je pokazala, da ponovno poslušanje poveča razumevanje, čeprav niti to ne pomaga pri jezikovno 

manj uspešnih študentih, saj je njihovo znanje preveč pomanjkljivo, da bi kaj pridobili iz 

ponavljajočega se poslušanja. Omenjata veliko raziskav, ki kot podporo poslušanju priporočajo 

vizualne materiale in besedila, ki omogočajo razumevanje tudi jezikovno manj sposobnim 

učencem. Navkljub vsem tem prednostim pa omenjata tudi raziskavo (Coniam 2001; Gruba 

1993; Progosh 1996), ki je dala mešane rezultate pri uporabi dodatnih materialov pri poslušanju 

– nekateri učenci so te materiale videli ne kot pomoč, ampak kot moteči dejavnik.  
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Graham (2006) prav tako priporoča ustvarjanje problemskih nalog, ki jih učenci s pomočjo 

poslušanja nato razrešijo, hkrati pa to nanje deluje motivacijsko in so bolj pripravljeni na 

poslušanje.  

6.3.3. AKTIVNOSTI PO POSLUŠANJU PESMI 

Chang in Read (2007) za dejavnosti po poslušanju pesmi priporočata, da učenci podajajo 

povratne informacije o njih, izražajo svoje mnenje in jih povezujejo s svojim vsakdanjim 

življenjem. Graham (2006) predlaga tudi, da ustvarjamo svoje pesmi oz. »chants«, ker kot 

učitelji sami najbolje poznamo teme, ki jih obravnavamo, in jih tako lahko prikažemo na 

zabaven način. Murphey (1992) prav tako kot osnovo za aktivnosti po poslušanju navaja, da se 

moramo vprašati, kaj ljudje počnemo s pesmimi v vsakdanjem življenju (poslušamo, pojemo, 

se o njih pogovarjamo ipd.). Nekaj od teh vidikov lahko prenesemo oz. pretvorimo tudi v 

poučevanje: z njimi lahko učimo slovnične oblike, jih prevajamo, dopolnjujemo manjkajoče 

podatke, vadimo izgovorjavo, se o njih pogovarjamo, izvajamo igro vlog ipd. Lavery (2001) 

navaja, da so dejavnosti po poslušanju pesmi lahko: različne diskusije (o vsebini besedila, o 

avtorjevem počutju, predvidevanje, čemu je bila pesem napisana itd.), igra vlog ipd. Poslušanje 

je treba tudi osmisliti s kratko nalogo, da so učenci bolj motivirani in da vedo, zakaj sploh 

poslušajo.  

Harmer (2007) kot osnovo za aktivnosti po poslušanju priporoča delo z besedilom pesmi: 

postavljanje verzov v pravilni vrstni red, pisanje zgodb glede na razpoloženje v pesmi, pogovor 

o besedilu pesmi ipd. Pri ponovnem poslušanju učencem naročimo, naj bodo bolj pozorni na 

specifične informacije (npr. imena, številke ipd.); jih učimo, da informacije prenašajo v različne 

žanre, da zgodbo ali novico povejo tako, kot da so sami del nje; izvajajo igro vlog o slišanem; 

ponovijo bistvo slišanega z nekaj napakami, ki jih morajo sošolci identificirati itd. Pri 

ponovnem poslušanju se učenci lahko tudi bolj osredotočijo na jezik: dopolnjujejo manjkajoče 

podatke, uporabijo jezik v samostojnih in lastnih povedih, v svojem gradivu poiščejo morebitne 

slovnične napake, opazujejo razlike med govorjenjem in pisanjem, si poskušajo čim bolj 

natančno zapomniti dialog, verz itd. (Harmer, 2012).  

6.4. KRITERIJI ZA IZBOR PESMI PRI POUKU ANGLEŠČINE 
Brewster, Ellis in Girard (2002) navajajo, da si moramo za primeren izbor pesmi pri pouku 

angleščine zastaviti nekaj vprašanj, najprej o glasbi: je pesem spevna (celotna ali le del), ali 

inštrumentalni del prevlada petje. Naslednja kategorija vprašanj je o jeziku in naglasu: so 

besede v pesmi razumljive, je naglas razumljiv, ali je besedilo v avtohtonem jeziku, ali 

ponavljanje ključnih besed in fraz vpliva na spevnost pesmi, je besedišče idiomatično in 

pogovorno, starinsko, obsceno ali nesmiselno? Premisliti moramo tudi o vsebini in konceptu 

pesmi: je tema takšna, da se učenci lahko z njo poistovetijo, jim vsebina pesmi razširja obzorja? 

Paziti moramo tudi na tri širše dejavnike: s kom bo pesem uporabljena, kdaj bo uporabljena, 

kakšne vrste pesmi bomo uporabili in kako jih uporabiti. Pesmi so glede na naslovnika lahko 

uporabljene v katerikoli starostni skupini, paziti pa moramo na njihovo predznanje jezika, 

kulturno ozadje, glasbene interese in splošno učno atmosfero. Pesmi, ki vključujejo veliko 

ponavljanja, so npr. primernejše za mlajše učence, pri uporabi pesmi s starejšimi učenci pa je 

prej treba preveriti njihove interese. Raven znanja učencev ni pomembna samo za izbor pesmi, 

temveč tudi za izbor aktivnosti, ki jih takrat uporabimo. Pesmi s hitrejšim besedilom in daljše 

besedilne naloge oz. aktivnosti lahko zelo negativno vplivajo na učence s slabšim predznanjem. 

Čas uporabe pesmi je tudi ena izmed spremenljivk, ki pripomorejo k uspehu.  

Pesmi so lahko uporabljene na različnih stopnjah učnega procesa, kar je tudi ena izmed njihovih 

glavnih prednosti. Pesmi so lahko uporabljene le občasno ali redno, načrtovano ali 

nenačrtovano, da razbijejo rutino. Izbirati moramo med širokim glasbenim repertoarjem, da 

včasih uporabimo tradicionalne, drugič popularne pesmi. Izbira pesmi in obilo možnosti je 
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danes močno odvisnih od tehnologije, saj je prek spleta dostopnih veliko materialov (Arleo, 

2000). Eken (1996) predlaga, da učitelji pesmi uporabijo, kadar sami to želijo: za predstavitev 

nove učne vsebine, za vajo, za izboljšanje pozornosti in nevsiljivo popravljanje napak, za 

izboljšanje doživljajskega in analitičnega poslušanja, za vzpodbudo diskusije, za spodbudo 

ustvarjalnosti, za ustvarjanje prijetnejšega učnega okolja itd.  

Pri izboru je treba upoštevati tako učiteljeve kot učenčeve želje, zato je dobra ideja, da pred 

izborom izvedemo anketo, da ugotovimo, kaj imajo učenci radi, in jih tako vključimo v proces 

izbire. Čeprav ima večina učencev rada glasbo, se lahko pojavijo tudi takšni, ki je ne marajo. 

Za take primere mora učitelj skupaj z uporabo pesmi premisliti o motivacijskih aktivnostih, kot 

so igra vlog, poročanje o pesmi in izvajalcu, karaoke itd. (Griffee, 1992). Borota (2013) pravi, 

da mora pesem tudi pri učitelju spodbuditi radovednost, hkrati pa zadovoljiti otrokove učne in 

ustvarjalne potrebe ter zanimanje. Ugotoviti moramo estetsko vrednost pesmi, primernost 

pesmi za otroke ter možnosti za načrtovanje aktivnosti, povezanih s pesmijo. Pomembno je 

tudi, da poiščemo biografske podatke o skladatelju, pesniku in izvajalcu ter o okoliščinah 

nastanka pesmi. V analizi besedne vsebine moramo ugotoviti, o čem pesem pripoveduje ter 

kakšna sta doživljanje in razpoloženje pesmi, obliko pesmi (ali ima kitice, refren, ipd.) ter 

opaziti zanimivo in novo besedišče. Analizirati moramo tudi glasbeno vsebino (motivi, 

melodija, ritem, oblika ipd.) ter interpretacijo, če bomo s pesmijo na kakšen način glasbeno 

ustvarjali. Izhodišče za oblikovanje interpretacije je prav besedilo.  

Ornekova (2011) pri izboru popularnih pesmi izpostavlja naslednje dejavnike: učenci, njihova 

starost, jezikovna zmožnost in interesi; učitelj in njegova pripravljenost uporabe popularnih 

pesmi; težavnost popularne pesmi in njenega besedila; upoštevanje učnega načrta; stopnje 

učnega procesa, na katerih se bo pojavilo delo s popularno glasbo (popularna glasba lahko služi 

za poživitev ali pomiritev učencev); učilnica in njena oprema, primerna tehnološka podpora 

ipd.   

6.5. RAZISKAVE O RABI  PESMI PRI POUKU ANGLEŠČINE 
O uporabi pesmi pri pouku je bilo narejenih že več raziskav. Najpopularnejši učni pristop od 

80. let prejšnjega stoletja je bila komunikacijski, kar pa ne pomeni, da je to edini, ki se je 

uporabljal. Številni učitelji so uporabljali eklektični pristop, ki zajema elemente različnih 

pristopov na različnih stopnjah učnega procesa. Nekateri učitelji pa so vseeno razvili lastne 

pristope, ki so vključevali glasbo in pesmi za izboljšanje izgovorjave (Brewster, Ellis in Girard, 

2002). 

Chan (1998) se je v svoji raziskavi ukvarjala, kako vaditi minimalne pare besed (npr. live in 

leave), in demonstrirala ritem angleščine za japonske govorce. Najprej so dijaki enkrat ali 

dvakrat poslušali pesem, nato pa jim je bilo ponujeno besedilo in jim razložena izgovorjava 

minimalnih parov besed s pomočjo pesmi. Razložene so jim bile tudi razlike v pomenu 

minimalnih parov v besedah in povedih. Učenci so nato v besedilu poiskali besede, ki so 

vsebovale ciljni glas, ter si med seboj prebrali besedilo. Po obravnavi besedišča in vsebine 

pesmi je učitelj demonstriral še naglas in ritem besedila, medtem ko so učenci poiskali 

naglašene zloge. Izkazalo se je, da so bili dijaki pri poučevanju s pesmijo bolj natančni pri 

izgovorjavi minimalnih parov besed kot tisti, ki se tega niso učili s pesmijo.  

Glasba naj bi po nekaterih raziskavah pozitivno vplivala na različne sposobnosti, kot je npr. 

spomin. George in Coch (2011) sta v svoji raziskavi preizkušala hipotezo, da je ukvarjanje z 

glasbo povezano z delovnim spominom. Raziskovala sta nevronske in vedenjske vidike 

delovnega spomina pri študentih, ki so se ukvarjali z glasbo, in pri študentih, ki se z glasbo niso 

ukvarjali. V raziskavi sta ugotovila, da so študentje glasbeniki boljši v vizualnem in fonološkem 

spominu. Glasbeniki so tudi pokazali hitrejše nalaganje delovnega spomina v primerjavi s 
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tistimi študenti, ki se niso ukvarjali z glasbo. Njuna raziskava je torej pokazala, da imajo 

študentje, ki so se z glasbo ukvarjali dalj časa, boljši delovni spomin kot tisti, ki niso bili deležni 

daljšega glasbenega izobraževanja.  

Rauscher in Zupan (2000) sta v svoji raziskavi povezovala glasbo in prostorsko učenje pri 

otrocih v vrtcu. Otroke sta razdelila na testno in kontrolno skupino: v testni skupini so bili otroci 

izpostavljeni glasbi, nato pa so jim je bile v reševanje dane naloge, ki so preverjale prostorsko 

razumevanje in vizualni spomin. Enake naloge sta otrokom ponudila v dveh štirimesečnih 

intervalih. Otroci, ki so bili poučevani s pomočjo glasbe, so pri nalogah dosegali višje rezultate 

kot tisti, ki so naloge obravnavali brez uporabe glasbe, še celo po osmih mesecih. 

Chan (1998) je raziskovala, kako sta povezana glasba in besedni spomin. Ugotovila je, da je 

leva možganska polobla pri glasbenikih večja kot pri tistih, ki se z glasbo ne ukvarjajo. V levi 

možganski polobli se nahaja tudi besedni spomin. V raziskavo je vključila odrasle, ki so se 

pričeli glasbeno izobraževati pred 12. letom, in ugotovila, da imajo ti boljši besedni spomin za 

govorjeno besedo kot tisti, ki se v otroštvu niso glasbeno izobraževali.  

Tala in Gaab (2006) sta glasbo povezovala tudi z boljšo pismenostjo. V raziskavo sta vključila 

učence z govornimi, pisnimi in motoričnimi primanjkljaji. Ugotovila sta, da so učenci z 

različnimi jezikovnimi primanjkljaji hitreje napredovali, če se jih je poučevalo s pomočjo 

glasbe in pesmi, kot tisti, ki niso bili deležni takšnega poučevanja.   

Forgeard idr. (2008) so raziskovali povezavo med učenjem inštrumenta in verbalno inteligenco. 

Učenci, ki so igrali kak inštrument, so imeli višjo verbalno inteligenco kot tisti, ki niso igrali 

nobenega inštrumenta. Raziskovalci so opazili, da tudi čas učenja inštrumenta vpliva na 

verbalno inteligenco – dlje kot so učenci igrali inštrument, višja je bila njihova verbalna 

inteligenca. Ugotovili so tudi, da igranje inštrumentov vpliva na fino motoriko, besedišče in 

nebesedno sporazumevanje, ni pa statistično vplivalo na fonemsko zavedanje, prostorsko 

razumevanje ali matematično inteligenco ter verbalno inteligenco.  

Švajger (2015) je v svojo raziskavo vključila učitelje angleščine 1. in 2. triletja v OŠ, 

raziskovala pa je stališča učiteljev do uporabe pesmi pri pouku angleščine. Ugotovila je, da 

imajo učitelji v večini pozitiven odnos do pesmi pri pouku angleščine, pogosteje pa pesmi 

uporabljajo učitelji v 1. triletju. Ugotavlja, da je razlog morda to, da učitelji v drugem triletju 

bolj dosledno sledijo učbenikom ter želijo bolj dosledno slediti učnim ciljem kot tisti v prvem 

triletju. Kot glavni razlog za neuporabo pesmi pri pouku angleščine v drugem triletju učitelji 

navajajo predvsem pomanjkanje časa. Pesmi najpogosteje uporabljajo za razvijanje besedišča 

ter govornih in slušnih zmožnosti učencev. Učitelji se v glavnem čutijo dobro usposobljeni za 

uporabo pesmi pri pouku, težave pa jim povzročata preverjanje jezikovnega napredka po 

uporabi pesmi in dejstvo, da pesmi v učbenikih niso dovolj raznolike.  
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7. POPULARNA GLASBA PRI TUJEJEZIKOVNEM POUKU  
V tem poglavju podrobneje opredelimo razloge, zakaj uporabiti popularno glasbo pri 

tujejezikovnem pouku, in pregledamo morebitne izzive. Hkrati učiteljem ponudimo nekaj 

uporabnih spletnih strani, na katerih lahko najdejo gradivo za uporabo popularne glasbe pri 

tujejezikovnem pouku.  

7.1. RAZLOGI ZA IN PROTI UPORABI POPULARNE GLASBE PRI 

TUJEJEZIKOVNEM POUKU 
Griffee (1992) pravi, da ima popularna glasba močan učinek na najstnike, saj jih nihče ne rabi 

siliti k poslušanju, čeprav ta glasba ni v njihovem maternem jeziku. Popularno glasbo poslušajo, 

ker sami tako želijo. Trdi, da se v svetu ustvarja skupna, globalna kultura, katere temelj so tudi 

popularne pesmi. Murphey (1992) prav tako verjame, da je lahko vsaka pesem pri pouku tujega 

jezika do neke mere uporabna in motivacijska, vendar bodo tiste pesmi, ki jih učenci že 

poslušajo in ki jih želijo poslušati, torej popularne pesmi, imele na njih večji vpliv. Tudi 

Ornekova (2011) pravi, da so popularne pesmi pomemben vidik motivacije pri učenju tujega 

jezika. V svoji raziskavi je ugotovila, da si učenci želijo delati s popularno glasbo pri pouku 

angleščine, kar je v šoli zelo redko. Opaža, da so med vsemi vrstami pesmi prav popularne 

najbolj priljubljene med starejšimi otroki in najstniki. Vettorel (2007) ugotavlja, da popularna 

glasba pri pouku angleščine temu prinaša dodatno vrednost tako na ravni bolj uspešnega učenja 

kot na ravni motivacije. Te prednosti pripisuje dejstvu, da popularne pesmi spadajo v naše 

vsakdanje življenje in učitelju omogočajo dokazovanje, da lahko učenci svoje jezikovno znanje 

iz vsakdanjega življenja povežejo z učenjem.  

Vishnevskaia in Zhou (2019) navajata vrsto prednosti pri uporabi popularnih pesmi pri 

jezikovnem pouku: vzpostavljajo pozitivno razredno klimo, zmanjšujejo stres in aktivirajo 

možgansko hemisfero, ki je povezana z jezikom, izboljšujejo počutje ter spodbujajo interes za 

učenje tujega jezika. Kusnierek (2016) pravi, da popularna glasba vpliva na življenja učencev 

ter se povezuje z njihovimi interesi in vsakdanjim življenjem. Skoraj vse popularne pesmi so 

povezane z vsakdanjim življenjem učencev – s prijateljstvom, ljubeznijo, žalovanjem itd. 

Večino mladih zanimajo druge kulture in prav zato je uporaba popularne glasbe pri jezikovnem 

pouku tako priporočljiva. Vishnevskaia in Zhou (2019) kot podporo pri poučevanju tujega 

jezika s pomočjo popularne glasbe navajata še mnoga druga gradiva: videoposnetki, risanke 

ipd., saj je multisenzorno učenje zelo zaželeno. Dokulil (2013) kot najpogostejši namen dela s 

popularnimi pesmimi pri pouku angleščine navaja učenje besedišča, kjer učenci lahko s 

pomočjo pesmi sprejemajo ne samo tuji jezik, ampak se hkrati srečajo s petjem, poslušanjem in 

gibanjem. Za starejše učence priporoča kompleksnejše pesmi z manj gibalnimi aktivnostmi. 

Kot prednost uporabe popularnih pesmi navede tudi izboljšanje izgovorjave, saj si učenci 

načeloma želijo biti podobni svojim idolom tudi v izgovorjavi. Na ta način ne izboljšajo le svoje 

tujejezične izgovorjave, temveč tudi sposobnost vezanega govora, ker se fraze v popularnih 

pesmih pogosto ponavljajo. Hkrati poudarja, da popularne pesmi ustvarjajo sproščeno učno 

okolje, v katerem se učenci srečajo tudi s težjimi izzivi pri izgovorjavi, čeprav se tega sploh ne 

zavedajo. Pri učenju slovnice s pomočjo popularnih pesmi izpostavlja predvsem izziv, da večina 

popularnih pesmi prihaja iz ZDA, medtem ko na večini evropskih osnovnih šol uporabljajo 

britansko različico angleškega jezika. Prav zato je pomembno poznavanje izvajalca pesmi, ki 

ni nujno materni govorec angleščine, navkljub temu, da je njegova pesem v angleščini. Vsaka 

popularna pesem pri jezikovnem pouku naj bi bila pozitivna, razumljiva ter moralno in 

jezikovno neoporečna (Dokulil, 2013).  

Dokulil (2013) trdi, da je delo s popularno glasbo pri jezikovnem pouku zelo fleksibilna 

aktivnost, ker ni nobenih časovnih omejitev, navodil, po katerih učnih oblikah naj učenci delajo 

s pesmimi (lahko individualno, v dvojicah ali skupinsko), in nenazadnje tudi ni nobenih zahtev 
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ali navodil, kako pogosto naj bi se jih učitelji posluževali. Pomagale naj bi tudi pri izboljševanju 

koncentracije učencev. Veliko prednost uporabe popularnih pesmi vidi tudi v povezavi z 

različnimi teoretskimi izhodišči tujejezikovnega učenja, ki zagovarjajo, da je ključ k uspehu 

ponavljanje – v popularni glasbi je tega veliko. Izpostavlja še eno prednost – možnost 

individualnega utrjevanja, saj so skoraj vse popularne pesmi dostopne na spletu. Popularni 

glasbeniki so pogosto tudi za zgled starejšim otrokom in najstnikom, zato je večja verjetnost, 

da bodo otroci tako glasbo poiskali že sami. Kot nevarnosti pri poučevanju tujega jezika s 

pomočjo popularnih pesmi pa izpostavlja: (ne)primeren izbor pesmi, spremljanje počutja 

učencev, siljenje učencev k prepevanju, neupoštevanje učenčevih želja in (ne)sposobnost 

učitelja oz. njegovo nepoznavanje popularne glasbe. 

Raziskave glede uporabe popularnih pesmi pri poučevanju angleškega jezika včasih niso 

enotne. Cranmer in Laroy (1992) trdita, da otroci od 9. leta naprej navadno ne marajo niti 

klasične niti ljudske glasbe, ker ju dojemajo kot staromodni. Prav zato pri poučevanju 

priporočata uporabo popularnih pesmi. Oh (2015) v svoji raziskavi vidi prednosti uporabe 

popularnih pesmi pri pouku, ker na ta način učencem angleščino kot jezik posredujemo v 

avtentični obliki, hkrati pa priznava, da veliko popularnih pesmi vsebuje neprimerno besedišče 

in sleng. Na drugi strani pa Ward (1993) v svoji raziskavi poudarja ravno obratno – 

tradicionalne ljudske in klasične pesmi ne bodo šle nikoli iz mode, v nasprotju s popularnimi 

pesmimi, ki hitro zastarijo. Pesmi, ki so prirejene za učenje angleščine kot tujega jezika, naj bi 

bile najprimernejše za uporabo pri pouku, a se hkrati učencem ne približajo na isti čustveni 

ravni kot popularne pesmi. Ludke (2019) poudarja, da je jezik v popularnih pesmih bolj 

avtentičen kot tisti, ki ga uporabljajo učitelji in ki se pojavlja v učbenikih. Prednosti pri uporabi 

popularnih pesmi vidi na mnogih področjih učenja jezika – slušno razumevanje, govorjenje in 

izgovorjava, besedišče ter avtomatizirana raba nekaterih slovničnih struktur. Z glasbenega 

vidika moramo pesem izbrati glede na izvedbo in analizo.  

Rauduvaitė (2018) trdi, da integracija popularne glasbe v pouk ne vpliva le na jezikovne 

zmožnosti učencev, temveč prispeva tudi k boljši glasbeni vzgoji, ta pa vpliva na 

samozavedanje učencev in njihove dobre medosebne odnose. Popularna glasba namreč 

učencem prinaša osebnostno vrednost in lahko tudi imitira njihova čustva. Diskusije ob njej 

učence spodbujajo k izražanju in izmenjavi svojih mnenj. Večina učencev ob njej uživa in se z 

njo poistoveti, kar tudi vpliva na iskanje skupnih točk z drugimi in izboljšuje medosebne 

odnose. Hkrati izboljšuje tudi razpoloženje učencev, kar posledično ustvarja boljšo razredno 

klimo. V učencih naj bi uporaba popularne glasbe zbujala kognitivno aktivnost, hkrati pa tudi 

odkrivala vrednote posameznih učencev.  

Abott (2002) navaja, da učitelji pogosto ne uporabljajo nekaterih zvrsti popularnih pesmi, še 

posebej npr. rapa in metala, ker instrumentalni del preglasi besedilo oz. je besedilo neprimerno 

in žaljivo. Popularne pesmi, katerih besedila imajo globlji pomen, pa so pogosto za učence 

pretežke, tako da je naloga učitelja, da zagotovi dodatno gradivo za učenčevo lažje 

razumevanje. Murphey (1992) opozarja, da lahko pri uporabi popularnih pesmi pri pouku tujega 

jezika naletimo tudi na nekatere težave, kot so: popularne pesmi imajo malo besedišča in veliko 

slenga, hitro zastarijo, učenci ne želijo prepevati zraven, učencem niso všeč popularne pesmi, 

ki jih je izbral učitelj, učitelj ne zna peti, učenci menijo, da je poslušanje pesmi izguba časa in 

tega ne jemljejo resno ter da poslušanje popularnih pesmi vzame preveč časa. Lynch (2019) 

priporoča uporabo pesmi pri pouku, kadar je to le mogoče. Kot njihovo slabost navaja, da učenci 

pogosto izberejo take popularne pesmi, ki niso primerne za pouk. Popularne pesmi morajo 

namreč imeti jasno razumljivo besedilo za uporabo pri jezikovnem pouku. Prav tako je 

pomembna njihova tema – raje kot popularne pesmi z negativno vsebino priporoča pozitivne, 

živahne in humorne popularne pesmi. 
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7.3. UPORABNE SPLETNIH STRANI ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA S 

POPULARNIMI PESMIMI 
Obstaja več spletnih strani, pa tudi knjig, ki učiteljem pomagajo pri uporabi (popularnih) pesmi 

pri pouku. Murphey (1992) v svoji knjigi Music and song ponuja obilo aktivnosti, ki angleščino 

povezujejo s pesmijo. Za vsako aktivnost je napisal ciljno starost učencev, čas, cilj, kako se 

pripraviti, kako v razredu izpeljati aktivnost, na koncu vsake aktivnosti pa ponudi še nasvete, 

kako si jo lahko učitelji sami priredijo ter na kaj morajo biti pozorni pri aktivnosti. Pri nekaterih 

aktivnostih ponudi tudi veliko idej, kako si jih drugače prirediti. Griffee (1992) v svoji knjigi 

Songs in action prav tako ponuja obilo aktivnosti, kako povezati glasbo in jezik.  

Primeri aktivnosti s popularno glasbo pri tujejezikovnem pouku se nahajajo v prilogi 1. 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj spletnih strani, na katerih lahko učitelji najdejo gradiva 

za uporabo popularnih pesmi pri pouku:  

- TEACHERS PAY TEACHERS je spletna stran, ki ponuja prav to, kar je zapisano v njenem 

imenu. Ponuja namreč gradiva, ki so jih ustvarili drugi učitelji. V iskalnik vpišemo temo, za 

katero želimo gradivo (npr. »pop music efl«), filter na levi strani ekrana pa nam omogoča 

odlično filtriranje rezultatov – izberemo lahko želeni format datoteke, starost naših učencev, 

različna predmetna področja, ceno gradiva (gradivo je večinoma plačljivo, lahko pa izberemo 

tudi gradivo, ki je zastonj) ter vrsto želenega gradiva (npr. učni listi, aktivnosti, učne priprave, 

preverjanja in ocenjevanja znanja ipd.). Našli smo npr. učne liste z dopolnjevanjem manjkajočih 

besed za naslednje izvajalce in pesmi: The Beatles – Here Comes the Sun; Ed Sheeran – A 

Team; Bobby McFerrin – Don't Worry, Be Happy; Avicii – Wake Me Up itn.  

Povezava na: https://www.teacherspayteachers.com/ 

- SANDRA HEYER SONGS 

Sandra Heyer je profesorica, ki je poučevala angleščino tako v ZDA kot tudi v Nemčiji. Na 

svoji spletni strani ponuja različne aktivnosti, učne priprave in sezname popularnih pesmi, ki 

so primerne za učenje tujega jezika. Kot zanimivost ponuja tudi zgodbe o nastanku popularnih 

pesmi. Popularne pesmi je razvrstila na različne načine – po temah, ki jih obravnavajo, pa tudi 

po slovničnih strukturah (npr. pridevniki v pesmi True Colors izvajalke Cyndy Lauper, 

slovnični čas Present Perfect v pesmi See You Again izvajalcev Charlieja Putha in Wiza 

Khalife). Pri vsaki popularni pesmi in slovnični strukturi, ki jo lahko z njo obravnavamo, je tudi 

dopisana predvidena starost učencev. Dostop do strani in vseh gradiv je brezplačen. 

Povezava na: https://sandraheyersongs.com/ 

- SONG ACTIVITY FACTORY 

Spletno stran je zasnovala brazilska učiteljica angleščine Marcia Bonfirm, ki angleščino 

poučuje že skoraj 30 let. Stran ni primarno namenjena učenju angleščine s popularnimi 

pesmimi, a na njej najdemo tudi to. Če v iskalnik na desni strani vpišemo pop songs, najdemo 

več zadetkov z uporabnimi gradivi (npr. učna priprava za delo s pesmijo Easy on me izvajalke 

Adele). V učnih pripravah imamo napisano predvideno starost oz. stopnjo poznavanja 

angleščine učencev, na katero od 4 temeljnih aktivnosti pri učenju angleščine se osredotoča 

(poslušanje, branje, pisanje ali govorjenje), predvideno trajanje učne ure, podroben opis učne 

ure in vsa potrebna gradiva za izvedbo. Zanimivo je, da najdemo tudi take učne priprave, ki se 

ne osredotočajo na popularne pesmi, temveč na biografije njihovih izvajalcev, kar je lahko za 

učence tudi zanimivo. 

https://www.teacherspayteachers.com/
https://sandraheyersongs.com/


32 
 

Povezava na: https://songactivityfactory.com/ 

- BUSY TEACHER 

Busy teacher je spletna stran, ki ponuja predvsem obilico učnih listov, ki jih prispevajo učitelji 

z vsega sveta. Tudi ta stran ni primarno namenjena le poučevanju angleščine s pomočjo pesmi, 

ima pa ogromno prispevkov s tega področja. V iskalnik na desni strani le vpišemo želeno pesem 

oz. izvajalca (npr. Maroon 5) in tako najdemo vsa gradiva za poučevanje angleščine s pomočjo 

pesmi tega izvajalca. Od učitelja, ki je gradivo objavil, je odvisno, kako bo še dodatno opremil 

svoje gradivo. Nekateri učitelji objavijo samo učni list, drugi ponudijo še dodatne aktivnosti in 

ga bolj osmislijo (npr. učenje slovničnega časa Present Continuos s pomočjo pesmi Sugar 

izvajalca Maroon 5).  

Povezava na: https://busyteacher.org/ 

- ISL COLLECTIVE 

Isl Collective je spletna stran, na katero gradiva nalagajo učitelji angleščine. Gradiva so 

razdeljena v tri glavne kategorije: učni listi, predstavitve in video učne ure. V iskalnik preprosto 

vpišemo želeno popularno pesem in ta nam ponudi vsa gradiva, povezana z njo. Večina učnih 

listov je opremljena s predvideno starostjo oz. predznanjem učencev, za katere slovnične 

strukture je posamezna pesem primerna, katero od 4 temeljnih aktivnosti učni list spodbuja ipd. 

Na spletni strani najdemo tudi videe popularnih pesmi, ki so opremljeni z nalogami, 

predvidenimi slovničnimi strukturami, starostjo učencev itd.  

Povezava na: https://en.islcollective.com/ 

- ESL GALAXY in ESL KIDS WORLD 

Esl Galaxy in Esl Kids World sta sorodni spletni strani, ki poleg ostalih vsebin ponujata tudi 

nekatere učne liste za učenje s popularno glasbo. Pesmi na teh dveh straneh so praviloma 

razvrščene v kategorije glede na teme (npr. vreme – The Beatles – Here comes the sun ali 

Westlife – Seasons in the sun) ali glede na obravnavane slovnične strukture (npr. premi govor 

– The Killers – Somebody told me).  

Povezava na: http://www.esl-galaxy.com/music.htm in https://eslkidsworld.com/songs.html 

- MY TEFL SOLUTIONS 

Stran My Tefl Solutions ni namenjena le izmenjavi gradiv, kot so učni list, pesmi, aktivnosti 

ipd., temveč nudi tudi strokovne članke za učitelje. Prav med članki smo našli »20 najbolj 

učljivih pesmi«, kjer najdemo posnetke popularnih pesmi z dodatnim gradivom (učni listi, učne 

priprave itd.). 

Povezava na: https://myteflsolutions.com/teachable-songs-worksheets/ 

- LYRICS TRAINING 

Stran Lyrics Training ponuja videe popularnih pesmi, v katerih dopolnjujemo manjkajoče 

besede kar med poslušanjem. Izbiramo lahko med različnimi zvrstmi popularne glasbe, pa tudi 

med različno težavnostjo nalog. Samodejno se nam seštevajo točke za pravilne odgovore, če 

odgovorimo napačno, pa nam stran kar sama še enkrat zavrti verz, v katerem smo naredili 

napako. Izbiramo lahko tudi med načinom odgovarjanja –- ali bomo odgovor napisali ali pa ga 

izbrali med več možnimi odgovori. Če se na strani registriramo, lahko tudi tekmujemo z 

drugimi igralci.  

Povezava na: lyricstraining.com 

https://songactivityfactory.com/
https://busyteacher.org/
https://en.islcollective.com/
http://www.esl-galaxy.com/music.htm
https://eslkidsworld.com/songs.html
https://myteflsolutions.com/teachable-songs-worksheets/
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8. EMPIRIČNI DEL 

8.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
O vplivu uporabe pesmi pri poučevanju angleščine na razredni stopnji najdemo številne 

raziskave, zelo malo pa se jih opre prav na popularne pesmi in stališča učencev do njih. 

Motivacija učencev je zelo pomembna, hkrati pa je pomembno tudi, da imajo učenci občutek, 

da lahko soodločajo o poteku učnega procesa (npr. izbor pesmi). Iz tega razloga smo se odločili, 

da raziščemo, kako pogosto učenci poslušajo popularno glasbo v prostem času in v kolikšni 

meri se po mnenju učencev uporabljajo popularne pesmi pri pouku. Prav tako smo preverili 

stališča učencev do poslušanja popularne glasbe pri pouku angleščine.  

 

Cilji naše raziskave so bili:   

C1: Ugotoviti, v kolikšni meri se po mnenju učencev popularna glasba uporablja pri pouku 

angleščine v 5. razredu. 

C2: Ugotoviti, kako pogosto učenci v prostem času poslušajo popularno glasbo v angleščini.  

C3: Ugotoviti stališča učencev do pesmi, ki se pojavljajo v učbeniških gradivih.  

C4: Ugotoviti, ali se všečnost popularnih pesmi povezuje s spolom učencev. 

C5: Ugotoviti, ali čas poslušanja popularne glasbe v prostem času vpliva na uspeh učencev pri 

pouku angleščine.  

C6: Ugotoviti stališča učencev do poslušanja popularne glasbe pri pouku angleščine 

 

8.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja naše raziskave so bila:   

RV1: V kolikšni meri se popularna glasba pojavlja pri pouku angleščine v 5. razredu? 

RV2: Kako pogosto učenci v prostem času poslušajo popularno glasbo v angleščini? 

RV3: Kakšna so stališča učencev do pesmi v učbeniških gradivih za angleščino? 

RV4: V kolikšni meri so učencem različnih spolov popularne pesmi enako všeč? 

RV5: V kolikšni meri se povezuje poslušanje popularne glasbe v prostem času in učni uspeh 

učencev pri pouku angleščine? 

RV6: Kakšna so stališča učencev do poslušanja popularne glasbe pri pouku angleščine? 

 

8.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNA METODA  
V magistrskem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, ki temelji na deskriptivni 

in kavzalno-neeksperimentalni metodi.  

 

8.4. VZOREC  
V raziskavo je bilo vključenih 206 učencev 5. razreda iz različnih osnovnih šol. Vzorec je bil 

neslučajnostni in namenski. V vzorcu je bilo zajetih nekaj več kot polovica deklic (53,9 %) in 

46,1 % dečkov.  
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 Graf  1: Spol 

 

Večina anketirancev je starih 11 let (72,0 %), manj je anketirancev, starih 10 let (22,3%),  

3,1 % je anketirancev, starih 12 let, in le 2,6 % vzorca predstavljajo anketiranci, stari 9 let. 

 

Tabela 1: Starost 

 
 

8.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  
Raziskovalni inštrument je anketni vprašalnik za učence 5. razreda, ki je zajemal tako dekleta 

kot dečke, v povprečju stare 10–11 let. V uvodnem delu so anketni vprašalnik sestavljali naslov, 

predstavitev avtorja, namen raziskave in vsebina vprašalnika, sledila pa sta še poizvedovalni in 

zaključni del. Poizvedovalni del je bil sestavljen iz 14 vprašanj zaprtega, odprtega in 

kombiniranega tipa ter vprašanj z rangiranjem odgovorov. Vsebinski sklopi vprašalnika so bili 

osebni podatki anketirancev (spol, starost in ocena pri angleščini) ter njihova stališča do 

uporabe popularnih pesmi pri pouku angleščine. Pogoji izpolnjevanja vprašalnika so bili enaki 

za vse sodelujoče – vsem so bili vprašalniki poslani isti dan in približno ob isti uri, vprašalnik 

pa so lahko rešili v času med majem in septembrom 2021, vsi so imeli možnost  vprašalnik 

reševati v tiskani ali spletni obliki (1ka) in reševanje vprašalnika je bilo prostovoljno. S pogoji 

smo zagotovili objektivnost instrumenta. Občutljivost instrumenta smo zagotovili s 

petstopenjskimi ocenjevalnimi lestvicami. Ocenjujemo, da se vprašalnik ujema z našimi 

raziskovalnimi vprašanji, kar pomeni, da je veljaven. Vsebinsko veljavnost smo preverili tudi s 

pomočjo strokovnjakov s pedagoške fakultete. 
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8.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  
Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo interpretirali na ravni deskriptivne 

in inferenčne statistike s pomočjo različnih statističnih testov. Rezultate smo obdelali z 

računalniškim programom SPSS. V naslednjem poglavju sledi predstavitev rezultatov in 

njihova interpretacija.  

 

8.7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.7.1.  RV1: V kolikšni meri se popularna glasba pojavlja pri pouku angleščine v 5. 

razredu? 

 

Tretjina anketirancev navaja, da pri pouku angleščine poslušajo pesmi dvakrat na mesec,  

24,2 % jih pravi, da enkrat na mesec, 18 % jih pravi, da nikoli ne poslušajo pesmi, 13,9 % jih 

pri pouku angleščine pesmi posluša od štiri- do petkrat na mesec, 10,8 % vprašanih pa jih 

posluša enkrat ali dvakrat na teden.  

Tabela 2: Pogostost poslušanja pesmi pri pouku angleščine  

 

Večina učencev navaja, da angleških popularnih pesmi pri pouku angleščine ne poslušajo nikoli 

(66,7 %, kar je 138 učencev). Manj kot tretjina (29,1 %, kar je 60 učencev) jih navaja, da jih 

poslušajo enkrat na mesec, 2,1 % (4 učenci) jih pravi, da enkrat do dvakrat na teden, 1,6 % (3  

učenci) jih pravi, da dvakrat na mesec, le 0,5 % (1 učenec) pa jih pravi, da od štiri- do petkrat 

na mesec.     
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Tabela 3: Pogostost poslušanja angleških popularnih pesmi pri pouku angleščine  

  

Večina učencev (79,3 % ali 163 učencev) pravi, da pri pouku poslušajo starejše popularne 

pesmi, ki jih običajno ne poznajo, le 20,7 % (43 učencev) pa jih pravi, da pri pouku poslušajo 

pesmi, podobne ali iste, kot jih poslušajo tudi doma.   

Graf 2: Popularne pesmi, ki jih anketirani poslušajo pri pouku 

 

Večina anketirancev navaja, da pri pouku ne poslušajo pesmi, veliko pa se jih naslovov ali 

izvajalcev ne spomni. Učenci so kot primere izvajalcev, ki jih poslušajo pri pouku, navedli: The 

Beatles, Adele, Ed Sheeran, Imagine Dragons, White Stripes, Eiffel, Lenka, Lil Nas X, One 

Direction; navedli pa so tudi posamezne pesmi: Blue, Have You Ever Seen the Rain, Yellow 

Submarine, Mister Postman, All At Once, Holiday, Push the Button, Say Something, Things 

You're Doing, Weather song, Wonderful World, Here Comes the Sun in You've Got a Friend. 

V raziskavi Ornekove (2009) so učitelji, ki na Češkem angleščino poučujejo učence, stare med 

12 in 19 let, odgovorili, da pesmi pri pouku angleščine uporabljajo vsaka dva tedna (18 %), 

enkrat na mesec (30 %), 8 % pa jih je odgovorilo, da pesmi uporabljajo le ob posebnih 

priložnostih, kot so npr. prazniki. 19 % učiteljev pesmi uporablja, ko se pojavijo v učbeniških 

gradivih.  

Mlajši učitelji (68 % jih pesmi uporablja redno) pogosteje uporabljajo popularne pesmi kot 

starejši (le 17 % jih pesmi uporablja redno). Podobne rezultate smo v naši raziskavi dobili tudi 
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mi – najpogosteje izbrana odgovora sta bila, da se pesmi uporabljajo dvakrat (33 %) in enkrat 

na mesec (24,2 %).  

Naša raziskava in raziskava Ornekove (2011) pa se nekoliko razlikujeta v vrsti uporabljenih 

pesmi. Raziskava Ornekove (2011) je ugotovila, da učitelji najpogosteje uporabljajo prav 

popularne pesmi (91 od 100 učiteljev) in pesmi, ki se pojavljajo v učbeniških gradivih (89 od 

100 učiteljev). Tudi v raziskavi, ki jo je Ornekova (2011) izvedla med učenci, je kar 74 % 

učencev odgovorilo, da so že delali s popularnimi pesmimi pri angleščini, medtem ko so učenci 

v naši raziskavi v večini (66,7 %) odgovorili, da pri pouku še nikoli niso poslušali popularnih 

pesmi.  

Švajger (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji v prvem triletju bolj pogosto uporabljajo 

pesmi pri pouku angleščine, približno na dva tedna, medtem ko v drugem triletju, kamor spada 

tudi naš vzorec učencev, pesmi uporabljajo približno enkrat na mesec, kar nekoliko odstopa od 

naše raziskave, kjer je bil bolj pogost odgovor, da se pesmi uporabljajo dvakrat na mesec. Glede 

na to bi lahko trdili, da se dandanes uporaba pesmi pri pouku rahlo zvišuje, vendar gre pri 

raziskavah za različen vzorec, v našo raziskavo so bili vključeni učenci, v zgoraj omenjeno pa 

učitelji.  

V raziskavi, ki sta jo izvedli Mariduena in Ledesma (2015) s študenti z univerze Milagro State 

iz Ekvadorja, kar 64 % od 336 sodelujočih študentov navaja, da menijo, da bi morali učitelji 

vedno uporabljati pesmi pri pouku za izboljšanje besedišča in izgovorjave, saj bi to študentom 

pomagalo izgubiti strah pred razredno interakcijo, 14 % študentov pa je odgovorilo, da bi morali 

učitelji pogosto uporabljati pesmi pri pouku.  

Glede na rezultate zgoraj navedenih raziskav lahko sklepamo, da se pri pouku angleščine dokaj 

pogosto uporabljajo pesmi (enkrat ali dvakrat na mesec). Pri nas pa je opaziti redkejšo rabo 

popularnih pesmi kot v raziskavi Ornekove, vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi, saj sta 

bila vzorca različna (Ornekova je spraševala učence med 12. in 18. letom, mi pa učence, v 

povprečju stare 11 let). Učitelji morda pogosteje uporabljajo popularne pesmi s starejšimi 

najstniki, kar bi bilo tudi smiselno raziskati.  

8.7.2. RV2: Kako pogosto učenci v prostem času poslušajo popularno glasbo v 

angleščini? 

 

Nekaj več kot tretjina anketirancev (34,6 % ali 71 učencev) v prostem času doma posluša 

angleško popularno glasbo manj kot eno uro na teden, 24,6 % ali 51 učencev jo posluša eno uro 

na teden, 16,2 % ali 33 učencev pa je ne posluša nikoli. Od dve do štiri ure na teden v prostem 

času angleško popularno glasbo posluša 13,6 % ali 28 anketirancev, 11 % ali 23 anketirancev 

pa jo posluša od štiri do pet ur na teden.  
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Tabela 4: Kako pogosto anketirani doma oz. v prostem času poslušajo angleško popularno 

glasbo 

 

 

Pri vprašanju, kjer so anketiranci lahko izbrali več odgovorov, vidimo, da večina anketirancev 

posluša popularno glasbo v prostem času na YouTubu (79,8 %, kar je 164 učencev). Manj kot 

polovica pa jo posluša na telefonu (39,4 %, kar je 81 učencev), na računalniku (25,5 %, kar je 

52 učencev) ali po radiu (20,7 %, kar je 43 učencev). Nekaj anketirancev (9,6 %, kar je  

19 učencev) pa je podalo odgovor pod »drugo«. Ti navajajo, da popularno glasbo v prostem 

času poslušajo na televiziji, na zvočniku ali v avtu. Večina teh, ki so zbrali odgovor »drugo«, 

pa navaja, da popularne glasbe v prostem času sploh ne poslušajo.     

Tabela 5: Kje anketirani poslušajo popularno glasbo v prostem času 

 

Draksler (2021) je v svoji raziskavi učence 5. razreda prosil, naj navedejo 3 besede ali fraze, ki 

jih povezujejo z ameriško kulturo. Odgovori so bili med drugim Charlie D'Amelio, Addison 

Rae in YouTube, kar bi lahko nakazovalo, da učenci v prostem času poslušajo glasbo prek 

YouTuba in poznajo nekatere popularne izvajalce, kar se ujema z rezultati naše raziskave, ki 

prav tako nakazuje, da učenci popularno glasbo najpogosteje poslušajo prav prek YouTuba.  

Ornekova (2009) je v svoji raziskavi, v kateri je uporabila različne popularne pesmi z različno 

starimi učenci, ugotovila, da so bile te kar 94 % učencem všeč in da bi 60 % učencev kupilo 
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zgoščenko ali si preneslo popularno glasbo, ki so jo poslušali pri pouku, z interneta, kar 

nakazuje, da imajo učenci popularno glasbo radi in jo poslušajo tudi v prostem času, kar 

nekoliko odstopa od naše raziskave, kjer ugotavljamo, da popularne glasbe nikoli ne posluša  

šestina učencev. Vzroke za razlike med našo in omenjeno raziskavo bi morda lahko iskali v 

starosti vključenih učencev. V raziskavi Ornekove so bili učenci nekoliko starejši od naših in 

morda bolj seznanjeni s popularno glasbo   

V raziskavi na Hrvaškem so ugotovili, da je bila najpogostejša izpostavljenost tujemu jeziku 

zunaj pouka prav prek glasbe (70 % učencev med 2. in 4. razredom iz 7 različnih šol je glasbo 

poslušalo 1–4 ure na teden) (Mihaljević Djigunović, 2012). 

Mavrič (2021) v svoji raziskavi ugotavlja, da več kot 80 % učencev v prostem času posluša 

angleško glasbo, le majhen pa je odstotek tistih, ki glasbe skoraj ne poslušajo, kar je primerljivo 

z izsledki naše raziskave.  

Glede na rezultate omenjenih raziskav lahko sklepamo, da učenci tudi v prostem času poslušajo 

(popularno) glasbo in jim je ta všeč, kar se ujema tudi z izsledki naše raziskave.  

8.7.3. RV3: Kakšna so stališča učencev do pesmi v učbeniških gradivih za angleščino? 

Všečnost pesmi v učbeniških gradivih smo preverjali s petstopenjsko lestvico, pri kateri 1 

pomeni, da učencem pesmi sploh niso všeč, 5 pa, da so učencem zelo všeč. Anketiranci 

navajajo, da so jim pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino, delno všeč (PV = 2,87; 

SD = 1,11).  

Tabela 6: Kako so anketiranim všeč pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino 

  N Povprečje 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

Kako so ti všeč pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za 

angleščino? 

185 2,87 1,110 Sploh mi 

niso všeč 

Zelo so mi 

všeč 

 

Večina učencev pri odprtem vprašanju »Kaj ti je všeč pri pesmih iz učbenika za angleščino?« 

navaja, da jim pri pesmicah za angleščino ni všeč nič (30 % ali 62 anketiranih), veliko pa jih 

navaja, da so jim všeč, ker so smešne in zabavne (16 % ali 35 anketiranih), precej učencem sta 

všeč tudi melodija in ritem pesmi (10 % ali 20 anketiranih), da se ponavljajo in popestrijo pouk 

(10 % ali 20 anketiranih), da so lahke (7 % ali 15 anketiranih), všeč pa jim je tudi to, da so 

poleg sličice (6 % ali 12 anketiranih), da so pesmice živahne (3 % ali 7 anketiranih), zabavne 

in hitre (2 % ali 5 anketiranih), nekaterim je všeč, da so angleške (2 % ali 5 anketiranih), nekaj 

učencem je pri pesmicah, ki jih poslušajo pri angleščini, všeč vse (2 % ali 5 anketiranim). Med 

manj pogostimi ogovori so še: ton, besedišče, rimanje, da se iz njih učijo, način petja, da so bolj 

počasne in lahko poslušajo besedilo ter da so povezane s snovjo, so razumljive in vesele.  

Pri odprtem vprašanju »Kaj ti ni všeč pri pesmih iz učbenika za angleščino?« pa jih večina 

navaja, da jim nič ni všeč. Veliko jih navaja, da jim ni všeč, da so otročje, všeč jim ni tudi, da 

ni prevoda in da so dolgočasne. Nekateri učenci pa navajajo, da jim je pri pesmih všeč vse. 

Manjšini ni všeč besedilo, da je pesmic premalo, da so dolge, nekaterim pa ni všeč melodija. 

Med posameznimi odgovori so še: kričeč glas, da je v angleščini, da jih ne razumejo, da ni slik, 

da se vedno začnejo z naslovom, so bedne, mirne, smešne, niso ažurne, da so zabavne in hitre 

ali da imajo težko besedilo.   
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Tabela 7: Kako pogosto anketirani doma poslušajo pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku ali 

delovnem zvezku za angleščino 

 

Večina učencev doma ne posluša pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku ali delovnem zvezku za 

angleščino (79,2 %), 15,3 % jih posluša enkrat na mesec, 3,3 % dvakrat na mesec, 1,6 % pa od 

en- do dvakrat na teden, le 0,5 % učencev jih posluša od štiri- do petkrat na mesec.   

 

Mavrič (2021) je v svoji raziskavi med učenci 2. razreda ugotovila, da jim delo z učbenikom ni 

najbolj všeč, saj je to možnost kot svojo najljubšo označilo le 4,7 % učencev, medtem ko se je 

v naši raziskavi med učenci 5. razreda, pa čeprav je ta vključevala le pesmi iz učbeniških gradiv, 

pokazala vsaj delna všečnost.  

Ornekova (2009) je ugotovila, da so učencem bistveno bolj všeč popularne pesmi (83 %) kot 

tiste, ki se pojavljajo v učbeniških gradivih, kar tudi odstopa od izsledkov naše raziskave, v 

kateri so pesmi v učbeniških gradivih učencem vsaj delno všeč.  

Švajger (2015) je v svoji raziskavi med učitelji ugotovila, da so tudi ti, kot v naši raziskavi 

učenci, nekoliko razdeljeni glede všečnosti pesmi v učbeniških gradivih, saj se jih skoraj enak 

odstotek strinja in ne strinja (približno 35 %), da so pesmi v učbeniških gradivih dovolj 

raznovrstne. Učitelji v drugem triletju pa opažajo, da so prav popularne pesmi tiste, ki učence 

v tem starostnem obdobju najbolj zanimajo, po njihovem mnenju pa je težko zadostiti številnim 

različnim glasbenim okusom. 

 

Glede na omenjene raziskave ugotavljamo, da glede pesmi v učbeniških gradivih težko 

posplošujemo – nekaterim učencem so iz takšnih in drugačnih razlogov všeč, drugim pač ne. 

Treba bi bilo bolje proučiti starost učencev v posameznih raziskavah in razširiti vzorce.  

 

8.7.4. RV4: V kolikšni meri so učencem različnih spolov popularne pesmi enako všeč? 

Preverili smo še, ali glede na spol obstajajo statistično značilne razlike pri všečnosti angleške 

popularne glasbe (pri tem smo uporabili vprašanja: »Kako pogosto doma oz. v prostem času 

poslušaš angleško popularno glasbo?«, »Kako so ti všeč pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za 

angleščino?« in »Kako pogosto doma poslušaš pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku ali delovnem 

zvezku za angleščino?«).  

Razlike glede na spol smo pri spodnjem vprašanju preverjali s pomočjo hi-kvadrat testa. Glede 

na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,022, ugotovimo, da glede na 

spol obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti poslušanja angleške popularne glasbe v 

prostem času. Na podlagi kontingenčne tabele v nadaljevanju pa lahko rečemo, da deklice 
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pogosteje kot dečki v prostem času poslušajo angleško popularno glasbo. Npr. 19,2 % deklic 

posluša angleško popularno glasbo v prostem času od dve do tri ure na teden, 12,1 % pa od štiri 

do pet ur na teden. Med dečki pa jih kar 23,9 % angleške popularne glasbe v prostem času sploh 

ne posluša.   

Tabela 8: Kako pogosto anketirani doma oz. v prostem času poslušajo angleško popularno 

glasbo 

 

  

SPOL 

Skupaj Moški Ženski 

Kako pogosto doma oz. v prostem času 

poslušaš angleško popularno glasbo? 

Nikoli Število 22 9 31 

%  23,9 % 9,1 % 16,2 % 

Manj kot eno uro na teden Število 32 34 66 

%  34,8 % 34,3 % 34,6 % 

Eno uro na teden Število 22 25 47 

%  23,9 % 25,3 % 24,6 % 

Od dve do tri ure na teden Število 7 19 26 

%  7,6 % 19,2 % 13,6 % 

Od štiri do pet ur na teden  Število 9 12 21 

%  9,8 % 12,1 % 11,0 % 

Skupaj Število 92 99 191 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Hi-kvadrat preizkus 

  Vrednost df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson hi kvadrat test 11,430a 4 0,022 

Likelihood Ratio 11,804 4 0,019 

Linear-by-Linear Association 6,921 1 0,009 

N of Valid Cases 191     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,12. 

 

Razlike glede na spol smo pri spodnjem vprašanju preverjali s pomočjo Mann-Whitneyjevega 

testa. Ugotovili smo, glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 

0,003, da so deklicam v povprečju (PV = 3,11) bolj kot dečkom (PV = 2,63) všeč pesmi, ki se 

pojavljajo v učbeniku za angleščino.  
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Tabela 9: Všečnost pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino, glede na spol 

 

 

  Kako so ti všeč pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino? 

Mann-Whitneyjev U-test 3.247,500 

Wilcoxon W 7.433,500 

Z –2,936 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,003 

a. Grouping Variable: SPOL 

 

Križaj (2019) je v svoji raziskavi za mnenje o pesmih v učbeniških gradivih vprašala 9 učiteljev 

angleščine v 4. in 5. razredu. Učitelji so z izborom pesmi v učbenikih sicer zadovoljni, 

izpostavili pa so tudi nekaj težav: vsebinska zahtevnost pesmi, pomanjkanje raznolikosti, pa 

tudi neustrezna oz. previsoka melodija, kar pri petju povzroča težave predvsem dečkom. Mejač 

(2015) je učence 4. in 5. razreda spraševala po najljubšem šolskem predmetu in pri tistih, ki so 

izbrali angleščino, ni bilo statistično pomembnih razlik med spoloma (angleščina je bila enako 

všeč dečkom in deklicam). Ko je učence vprašala o temah, ki bi jih želeli obravnavati pri pouku 

angleščine, pa je kot glavno temo »glasbo« označilo več deklic kot dečkov. Prav tako deklice 

vidijo učbenik kot najbolj koristen učni pripomoček, medtem ko so dečki mnenja, da sta to 

interaktivna tabla in računalnik. Iz zgoraj navedenih raziskav lahko torej sklepamo, da je želja 

za uporabo glasbe in učbenika pri dečkih nekoliko manjša kot pri deklicah.  

8.7.5. RV5: V kolikšni meri se povezuje poslušanje popularne glasbe v prostem času in učni 

uspeh učencev pri pouku angleščine? 

 

Povezanost med pogostostjo poslušanja angleške popularne glasbe v prostem času in uspehom 

pri angleščini smo ugotavljali na podlagi vprašanj »Kako pogosto doma oz. v prostem času 

poslušaš angleško popularno glasbo?« in »Kakšna bo tvoja letošnja zaključna ocena pri 

angleščini?«. Povezanost smo ugotavljali s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije 

rangov. Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,004, lahko 

rečemo, da obstaja statistično značilna povezanost med pogostostjo poslušanja angleške 

popularne glasbe v prostem času in končno oceno pri angleščini. Povezanost je pozitivna in 
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šibka (0,215). Lahko rečemo, da pogosteje kot poslušajo angleško popularno glasbo v prostem 

času, višja je njihova zaključna ocena pri angleščini.   

Tabela 10: Kako pogosto anketirani doma oz. v prostem času poslušajo angleško popularno 

glasbo in kakšna bo njihova letošnja zaključna ocena pri angleščini 

 

  

Kako pogosto doma oz. v 

prostem času poslušaš 

angleško popularno glasbo? 

Kakšna bo tvoja letošnja 

zaključna ocena pri 

angleščini? 

S
p

ea
rm

an
's

 r
h
o
 

Kako pogosto doma oz. v 

prostem času poslušaš 

angleško popularno glasbo? 

Korelacijski koeficient 1,000 0,215** 

Sig. (2-tailed)   0,004 

N 191 175 

Kakšna bo tvoja letošnja 

zaključna ocena pri angleščini? 

Korelacijski koeficient 0,215** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,004   

N 175 176 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Povprečna zaključna ocena anketirancev bo letos pri angleščini 4 (PV = 4,37).  

Tabela 11: Letošnja zaključna ocena anketiranih pri angleščini 

  N Povprečje 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

Kakšna bo tvoja letošnja zaključna ocena pri angleščini? 176 4,37 0,796 Nezadostno Odlično 

 

Številni avtorji (npr. Brumen, 2003; Ward, 1980) so ugotovili, da so si učenci ali odrasli, ki so 

se angleškega jezika učili s pomočjo pesmi, bolje zapomnili novo besedišče in izboljšali svojo 

izgovorjavo kot tisti, ki se jezika niso učili s pomočjo pesmi, kar je podobno našim zaključkom, 

da je ob poslušanju popularne glasbe boljša tudi učenčeva končna ocena pri angleščini.  

Tudi Kristan (2015) v svoji raziskavi, ki je vključevala učence prvega razreda, ugotavlja, da so 

si ti bolje zapomnili besedišče, besedne zveze in fraze, če so se tujega jezika učili s pomočjo 

pesmi, kot tisti, ki se tega niso učili prek pesmi. Razlika med raziskavo Kristanove in našo 

raziskavo pa je zopet v starosti učencev.  

Aljaž (2018) je v svoji raziskavi, ki jo je prav tako izpeljal v 1. razredu, ugotovil, da raba pesmi 

pri pouku pozitivno vpliva na zapozneli priklic angleških besed, saj so učenci, ki so se snovi 

učili s pomočjo pesmi, v povprečju na testu zapoznelega priklica dosegli 1 točko več kot tisti, 

ki so se iste snovi učili brez uporabe pesmi. Tudi njegova raziskava sovpada z našo, obe namreč 

kažeta, da je učenje tujega jezika s pomočjo pesmi nekoliko bolj uspešno kot učenje brez 

uporabe pesmi. Pri tem nismo upoštevali drugih dejavnikov oz. situacij, v katerih se učenci 

zunaj pouka srečujejo z angleščino (televizija, računalniške igre itd.). 

Pardede (2018) pravi, da so številne raziskave pokazale, da je pri predšolskih otrocih v Chicagu, 

ki so bili izpostavljeni glasbi skozi igre in pesmi v vrtcu in doma, inteligenčni kvocient za 10– 

20 točk višji kot pri ostalih, ki niso bili izpostavljeni glasbi. Glasba krepi povezave med višjimi 

miselnimi procesi, hkrati pa vpliva na učni uspeh, kar smo ugotovili tudi v naši raziskavi.  

8.7.6. RV6: Kakšna so stališča učencev do poslušanja popularne glasbe pri pouku 

angleščine? 

 

Na odprto vprašanje »Navedi vsaj enega angleško govorečega izvajalca pesmi, skupino ali 

pesem, ki ti je všeč!« je bilo največ odgovorov: Michael Jackson, One Direction, Ariana 
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Grande, Dixi D'Amelio, Jason Derulo, Katy Perry, Maroon 5, Taylor Swift, Ed Sheeran, Bella 

Poach, Olivia Rodrigo in Imagine Dragons. Več učencev pa je podalo tudi odgovor »ne vem« 

ali »ne poznam«. Med posameznimi odgovori so še: 6ix9ine, Adele, Ava Max, Avicii, The 

Beatles, Bille Joe Armstrong, Billie Eillish, Black Pink, Blue, Bon Jovi, Dan Bull, Eiffel 65, 

Europe, Fornite, George Michael, Green Day – Holidays, Holiday, Iron Maiden, James Taylor, 

Labirinth, Lady Gaga, Linkin Park, Lucky Chops, Marhsmellow, Meghan Trainor, Metallica, 

Enter Sandman, Metoro, Money for Nothing, One Holy Day, Pearl Jam, Say Something, Tate 

Mcrae, The Chainsmokers, The FatRat, The Weeknd, Thunder, Twisted Sisters, White Stripes 

in Zendaya.  

Večina anketirancev pesmi oz. izvajalcev, ki jih navajajo, še ni poslušala pri pouku angleščine 

(95 %), le 5 % pa jih je že.  

 

Graf  3: Ali so anketirani izbrano pesem, skupino ali izvajalca pesmi kdaj poslušali pri pouku 

angleščine 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 

strinjam«, ocenjevali strinjanje z naslednjimi tremi trditvami. V povprečju se delno strinjajo, 

da bi njihove želje za izbor pesmi pri pouku angleščine lahko bile bolj upoštevane (PV = 3,40), 

prav tako se delno strinjajo, da jim je všeč, ko pri pouku angleščine poslušajo pesmi iz učbenika 

ali po izboru učitelja (PV = 2,83). V povprečju pa se učenci ne strinjajo, da učitelj angleščine 

upošteva njihove predloge za poslušanje glasbe pri pouku (PV = 2,12).     

Tabela 12: Strinjanje anketiranih s trditvami 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 

strinjam«, ocenjevali strinjanje s tremi trditvami. V povprečju se strinjajo, da jim je všeč, ko 
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ALI STE TO PESEM, SKUPINO ALI IZVAJALCA PESMI 
KDAJ POSLUŠALI PRI POUKU ANGLEŠČINE

da ne
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Učitelj angleščine upošteva naše predloge za poslušanje
glasbe pri pouku.

Všeč mi je, ko pri pouku angleščine poslušamo pesmi iz
učbenika ali po izboru učitelja

Menim, da bi bile lahko moje želje za izbor pesmi pri
pouku angleščine bolj upoštevane.
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pri pouku angleščine poslušajo popularne pesmi po njihovem izboru (PV = 3,74), v povprečju 

pa se delno strinjajo, da se iz pesmi, ki jih poslušajo pri pouku, naučijo veliko angleščine  

(PV = 3,26), delno pa jim je všeč tudi, ko pri pouku angleščine poslušajo popularne pesmi po 

izboru učitelja (PV = 2,51).  

Tabela 13: Strinjanje anketiranih s trditvami 

 

Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 

strinjam«, ocenjevali strinjanje z dvema trditvama. V povprečju se strinjajo, da bi si želeli pri 

pouku večkrat poslušati popularne pesmi v angleščini (PV = 3,77), delno pa se strinjajo, da se 

iz popularnih pesmi, ki jih poslušajo doma oz. v prostem času, naučijo veliko angleščine (PV = 

3,14).  

Tabela 14: Strinjanje anketiranih s trditvami 

 

Ornekova (2011) je ugotovila, da si kar 95 % učencev želi pri pouku tujega jezika delati s 

popularnimi pesmimi, kar se ujema z izsledki naše raziskave, v kateri je učencem v povprečju 

všeč, ko poslušajo popularne pesmi po lastnem ali učiteljevem izboru. Zopet je razlika med 

tema dvema raziskavama v starosti učencev. Ornekova ugotavlja še, da so bili učenci pri 

tujejezikovnem pouku popularnim pesmim prvič izpostavljeni šele v 6. ali 7. razredu.  

Ciftcibasi (2017) prav tako opaža, da uporaba popularne glasbe pozitivno vpliva na motivacijo 

in razpoloženje učencev. Sam je sicer raziskoval uporabo popularnih pesmi pri pouku glasbe in 

ne pri tujejezikovnem pouku.  

Dokulil (2013) je v svojo raziskavo s popularnimi pesmimi vključil učence, stare v povprečju 

13 let, in prav tako kot mi dobil pozitivne povratne informacije. Učencem je bilo delo s 

popularnimi pesmimi všeč, eksperimentalno poučevanje s pomočjo popularnih pesmi pa je bilo 

všeč tudi 3 učiteljem, ki so poučevali razrede, ki so bili vključeni v raziskavo.  
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Menim, da se iz popularnih pesmi, ki jih poslušam doma
oz. v prostem času, naučim veliko angleščine.

Želim si, da bi pri pouku večkrat poslušali popularne
pesmi v angleščini
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9. ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo raziskovali, kako pogosto učenci poslušajo popularno glasbo v 

prostem času in v kolikšni meri se po mnenju učencev uporabljajo popularne pesmi pri pouku. 

Prav tako smo preverili stališča učencev do poslušanja popularne glasbe pri pouku angleščine.  

Učence 5. razredov smo povprašali tudi o platformi, na kateri poslušajo glasbo v prostem času, 

ter o pogostosti poslušanja glasbe pri pouku angleščine. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o 

pesmih iz učbeniških gradiv ter kako pogosto so po njihovem mnenju popularne pesmi, ki so 

jim všeč, vključene v pouk angleščine. Raziskali smo tudi povezanost med poslušanjem 

popularne glasbe in njihovo končno oceno pri angleščini.  

Fonseca Mora (2000) v svoji razpravi Melodic approach spomni, da imata glasba in jezik 

nekatere skupne značilnosti in funkcije. Oba imata intonacijo, glasnost, ton, naglas, ritem in 

premore. Oba se prav tako uporabljata za sporočanje nekega pomena in oboje razvijamo skozi 

izpostavljenost. Gardner (1995) pravi, da se glasba na najrazličnejše načine povezuje s celo 

vrsto človeških simbolnih sistemov in intelektualnih sposobnosti. Čeprav ima glasbena 

inteligenca lastno razvojno pot in lastno nevrološko predstavitev, lahko vseeno opazimo 

nekatere vzporednice med njo in jezikom. Vsi vidiki jezika niso primerljivi z glasbo (npr. 

pomen, slovnica itd.), vzporednice pa se pojavijo v načinih razčlembe, ki se zdijo ustrezni tako 

za naravne jezike kot za zahodno klasično glasbo, ni pa še jasno, ali te vzporednice nastopajo 

samo na ravni formalne razčlembe ali pa veljajo tudi pri temeljnih načinih obdelovanja 

podatkov na teh dveh intelektualnih področjih. Sicherl-Kafol (2015) navaja, da sta glasba in tuji 

jezik dve specifični predmetni področji, ki imata številne stične točke. S pomočjo 

kompleksnejših medpredmetnih povezav glasbene umetnosti poglabljamo učinkovitost učenja 

tudi na področju tujih jezikov. Vishnevskaia in Zhou (2019) navajata vrsto prednosti pri uporabi 

popularnih pesmi pri jezikovnem pouku: vzpostavljajo pozitivno razredno klimo, zmanjšujejo 

stres in aktivirajo možgansko hemisfero, ki je povezana z jezikom, izboljšujejo počutje in 

spodbujajo interes za učenje tujega jezika 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da več kot polovica anketirancev navaja, da 

pesmi pri pouku angleščine poslušajo dvakrat na mesec ali manj. Večina učencev navaja, da 

angleških popularnih pesmi pri pouku angleščine ne poslušajo nikoli (66,7 %). Manj kot tretjina 

(29,1 %) jih navaja, da jih poslušajo enkrat na mesec, 2,1 % jih pravi, da od enkrat do dvakrat 

na teden, 1,6 % jih pravi, da dvakrat na mesec, le 0,5 % pa jih pravi, da od štiri- do petkrat na 

mesec. Iz tega lahko sklepamo, da popularna glasba pri pouku angleščine v 5. razredu pri nas 

ni zastopana v veliki meri. Vzroke za to lahko iščemo predvsem pri učiteljih, npr. Abott (2002) 

navaja, da učitelji pogosto ne uporabljajo nekaterih zvrsti popularnih pesmi, ker instrumentalni 

del preglasi besedilo oz. je besedilo neprimerno in žaljivo. Popularne pesmi, katerih besedila 

imajo globlji pomen, pa so za učence pogosto pretežke, tako da je naloga učitelja, da zagotovi 

dodatno gradivo za učenčevo lažje razumevanje. Lynch (2019) kot njihovo slabost navaja, da 

učenci pogosto izberejo take popularne pesmi, ki niso primerne za pouk. Na splošno opažamo, 

da je izziv učitelja predvsem v izboru popularnih pesmi in povezanega primernega gradiva, 

poleg tega pa popularne pesmi hitro zastarijo (Murphey, 1992) in je za učitelja tudi izziv 

spremljati glasbeni okus učencev ter trenutno popularno glasbo, vendar pa to ni nemogoča 

naloga. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da med učenci največ anketirancev 

popularno glasbo posluša manj kot eno uro na teden (34,6 %), 24,6 % jih jo posluša eno uro na 

teden, 16,2 % pa jih je ne posluša nikoli. Od dve do štiri ure na teden v prostem času angleško 

popularno glasbo posluša 13,6 % anketirancev, 11 % pa jih jo posluša od štiri do pet ur na teden. 

Ugotovili smo, da manj kot petina učencev popularne glasbe ne posluša nikoli, zato jo je vseeno 

smiselno vključevati v pouk, saj jo večina učencev posluša. Tudi Vettorel (2007) ugotavlja, da 
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popularna glasba pri pouku angleščine temu prinaša dodatno vrednost tako na ravni bolj 

uspešnega učenja kot na ravni motivacije. Te prednosti pripisuje dejstvu, da popularne pesmi 

spadajo v naše vsakdanje življenje in učitelju omogočajo, da učenci lahko svoje jezikovno 

znanje iz vsakdanjega življenja povežejo z učenjem. Griffee (1992) pravi, da ima popularna 

glasba močan učinek na najstnike, saj jih nihče ne rabi siliti k poslušanju, čeprav ta glasba ni v 

njihovem maternem jeziku. Popularno glasbo poslušajo, ker sami tako želijo. Trdi, da se v svetu 

ustvarja skupna, globalna kultura, katere temelj so tudi popularne pesmi. Z našo raziskavo smo 

ugotovili, da je popularna glasba blizu tudi nekoliko mlajšim učencem in jo je zato smiselno 

uporabiti pri pouku, da svoje prostočasne izkušnje povežejo z učenjem v formalnem okolju.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju anketiranci navajajo, da so jim pesmi, ki se pojavljajo v 

učbeniku za angleščino, delno všeč (PV = 2,87; SD = 1,11). Večina učencev pa doma nikoli ne 

posluša pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku ali delovnem zvezku za angleščino. Deklicam so v 

povprečju (PV = 3,11) bolj všeč pesmi, ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino, kot dečkom 

(PV = 2,63). Ornekova (2011) je ugotovila, da so učencem bistveno bolj všeč popularne pesmi 

(83 %) kot tiste, ki se pojavljajo v učbeniških gradivih, kar tudi odstopa od izsledkov naše 

raziskave, v kateri so pesmi v učbeniških gradivih učencem vsaj delno všeč, saj so bili v našo 

raziskavo vključeni mlajši učenci, pesmi v učbeniških gradivih pa so še primerne za njihovo 

starost.  

Švajger (2015) je v svoji raziskavi med učitelji ugotovila, da so tudi ti, kot učenci v naši 

raziskavi, nekoliko razdeljeni glede všečnosti pesmi v učbeniških gradivih, saj se jih skoraj 

enak odstotek strinja in ne strinja (približno 35 %), da so pesmi tam dovolj raznovrstne. Učitelji 

v drugem triletju pa opažajo, da so prav popularne pesmi tiste, ki učence v tem starostnem 

obdobju najbolj zanimajo, po njihovem mnenju pa je težko zadostiti številnim različnim 

glasbenim okusom. Izsledke naše raziskave, da so učencem delno všeč pesmi iz učbenika, bi 

morda lahko povezali z dejstvom, da mlajši učenci bolj uživajo v delu z učbenikom kot starejši. 

Naš vzorec je ravno nekje na sredini osnovne šole, ko nekateri radi delajo z učbenikom, drugi 

pa že ne več, vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi. Pesmi v učbenikih so strokovno izbrane 

glede na starost in predznanje učencem, zagotovo pa drži, kot pravi Dokulil (2013), da so 

popularni glasbeniki pogosto zgled starejšim otrokom in najstnikom, morda bolj kot mlajšim 

otrokom.  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da deklice pogosteje kot dečki doma v 

prostem času poslušajo angleško popularno glasbo, prav tako so deklicam tudi bolj všeč pesmi, 

ki se pojavljajo v učbeniku za angleščino. 19,2 % deklic posluša angleško popularno glasbo v 

prostem času od dve do tri ure na teden, 12,1 % pa od štiri do pet ur na teden. Med dečki pa jih 

kar 23,9 % angleške popularne glasbe v prostem času sploh ne posluša. Izsledki naše raziskave 

so zanimivi, saj so v nasprotju z raziskavo Ornekove (2011), ki teh razlik med starejšimi učenci 

ni zaznala. Vredno bi bilo raziskati, kje se dečki v prostem času pogosteje srečujejo z angleškim 

jezikom oz. kakšne so razlike v srečevanju z angleščino v prostem času med spoloma. 

Pri petem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da obstaja statistično značilna pozitivna 

povezanost med poslušanjem popularne glasbe v prostem času in učnim uspehom učencev pri 

pouku angleščine (p < 0,05). Pogosteje kot poslušajo popularno glasbo, boljši končni uspeh 

imajo pri angleščini. Aljaž (2018) je v svoji raziskavi, ki jo je izpeljal v 1. razredu, ugotovil, da 

raba pesmi pri pouku pozitivno vpliva na zapozneli priklic angleških besed, saj so učenci, ki so 

se snovi učili s pomočjo pesmi, v povprečju na testu zapoznelega priklica dosegli 1 točko več 

kot tisti, ki so se iste snovi učili brez uporabe pesmi. Izsledki naše raziskave kažejo, da 

poslušanje glasbe vpliva na učni uspeh učencev, ki je odvisen tudi od drugih dejavnikov oz. 

sposobnosti, kot so npr. spomin (George in Coch, 2011), prostorsko učenje (Rauscher in Zupan, 
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2000), jezikovne zmožnosti, kot je npr. besedni spomin (Chan, 1998), pismenost (Tala in Gaab, 

2006) ter verbalna inteligenca (Forgeard idr., 2008). 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da se učenci v povprečju strinjajo, da jim 

je všeč, ko pri pouku angleščine poslušajo popularne pesmi po njihovem izboru. Strinjajo se 

tudi, da bi želeli pri pouku večkrat poslušati popularne pesmi v angleščini. V povprečju se delno 

strinjajo, da bi njihove želje za izbor pesmi pri pouku angleščine lahko bile bolj upoštevane, da 

jim je všeč, ko pri pouku angleščine poslušajo pesmi iz učbenika ali po izboru učitelja, in da se 

iz pesmi, ki jih poslušajo pri pouku, naučijo veliko angleščine. V povprečju se tudi delno 

strinjajo, da pri pouku angleščine poslušajo popularne pesmi po izboru učitelja in da se iz 

popularnih pesmi, ki jih poslušajo doma oz. v prostem času, naučijo veliko angleščine. V 

povprečju pa se ne strinjajo, da učitelj angleščine upošteva njihove predloge za poslušanje 

glasbe pri pouku. Naša raziskava se tako ujema z ugotovitvami Kusniereka (2016), ki pravi, da 

popularna glasba vpliva na življenja učencev ter se povezuje z njihovimi interesi in vsakdanjim 

življenjem. Skoraj vse popularne pesmi so povezane z učencem prijaznimi temami – s 

prijateljstvom, ljubeznijo, žalovanjem itd. Večino mladih zanimajo druge kulture in prav zato 

je uporaba popularne glasbe pri jezikovnem pouku tako priporočljiva. Ludke (2019) poudarja, 

da je jezik v popularnih pesmih bolj avtentičen kot tisti, ki ga uporabljajo učitelji in ki se 

pojavlja v učbenikih. Prednosti pri uporabi popularnih pesmi vidi v mnogih področjih učenja 

jezika – slušno razumevanje, govorjenje in izgovorjava, besedišče ter avtomatizirana raba 

nekaterih slovničnih struktur. Z glasbenega vidika moramo pesem izbrati glede na izvedbo in 

analizo. Razsodnik estetske vrednosti pesmi je v našem primeru učitelj, ki mora pesem izbrati 

z znanjem, razgledanostjo po pevski literaturi in zavedanjem o lastnem glasbenem okusu. Do 

pesmi naj bi začutil pozitiven odnos, ki ga kasneje prenese tudi na otroke. Prav na tem mestu 

pa se v naši raziskavi pojavi problem – učenci čutijo, da bi njihove želje pri izboru popularne 

glasbe lahko bile bolje upoštevane. Prav zato bi bilo primerno raziskati tudi, kaj o tej temi 

menijo učitelji – ali popularno glasbo redno vključujejo v tujejezikovni pouk in kakšni so 

razlogi za njihove odločitve.  

Z našo raziskavo smo ugotovili, da učenci 5. razredov pri pouku angleščine relativno pogosto 

poslušajo pesmi, v manjši meri pa so med temi pesmimi zastopane prav popularne pesmi, ki jih 

učenci poslušajo v prostem času. Le manjši del učencev namreč popularne glasbe sploh ne 

posluša, zato bi jo bilo vseeno smiselno bolj vključevati v pouk. Pesmi, ki se pojavljajo v 

učbeniških gradivih, so učencem delno všeč, vseeno pa jih redko poslušajo doma oz. v svojem 

prostem času. Opazili smo tudi razliko v poslušanju popularne glasbe med spoloma – deklice 

jo poslušajo pogosteje kot dečki. Morda najbolj zanimiva ugotovitev pa je, da poslušanje 

popularne glasbe v prostem času pozitivno vpliva na učni uspeh učencev. Prav zato bi bilo 

smiselno, da učitelji v pouk tujega jezika vnašajo tudi popularne pesmi – pozitivno vplivajo na 

uspeh in večini učencev so všeč, menijo pa, da bi učitelji njihove želje lahko bolj upoštevali. 

9.1. OMEJITVE RAZISKAVE IN MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZISKOVANJA 

Omeniti je treba še omejitve naše raziskave: v prihodnje bi bilo smiselno povečati število 

aktivnih raziskovalcev, ki bi učence usmerjali pri izpolnjevanju vprašalnika. Še posebej bi bilo 

to dobro pri vprašanjih odprtega tipa, saj bi tako lahko dobili bolj natančne in izčrpne odgovore.  

Vprašalnik je bil sicer poslan učiteljem s pripisom, naj ga, če je to mogoče, rešujejo skupaj z 

učenci in jih pri tem usmerjajo, vendar realizacije tega nismo mogli preveriti. Za izboljšanje 

kakovosti rezultatov predlagamo tudi večji vzorec sodelujočih, saj tako zagotovimo še bolj 

natančno reprezentacijo osnovne množice v vzorcu. Časovno smo izpolnjevanje vprašalnika 

omejili na čas med majem in septembrom 2021, kar je sovpadalo z zaključkom in začetkom 

šolskega leta, kar je lahko tudi vplivalo na število sodelujočih. V prihodnje bi bilo morda 

vprašalnik bolje reševati sredi šolskega leta, ko imajo učenci in učitelji manj drugih obveznosti.  
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V povezavi z našo temo bi bilo smiselno raziskati tudi, kaj o uporabi popularnih pesmi menijo 

učitelji angleščine in s kakšnimi izzivi se srečujejo pri njihovi uporabi. Naslednji predlog za 

nadaljnje raziskovanje bi bila analiza popularnih pesmi v učbeniških gradivih in primerjava 

uporabe popularnih pesmi v različnih razredih osnovne šole. 
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11. PRILOGE  

PRILOGA 1: PRIMERI AKTIVNOSTI S POPULARNO GLASBO PRI 

POUKU ANGLEŠČINE 
V naslednji prilogi smo izbrali 3 popularne pesmi, ki bi jih lahko uporabili za poučevanje 

angleščine v 2. triletju osnovne šole. Pri vsaki pesmi smo opredelili obravnavano temo, pa tudi 

učne cilje. Za vsako pesem navajamo po dve dejavnosti pred poslušanjem, med poslušanjem in 

po poslušanju. Aktivnosti lahko prilagodimo tudi za uporabo drugih popularnih pesmi. Na 

koncu navajamo še nekaj možnosti za uporabo popularnih pesmi.  

1.1. Pesem: Creedence Clearwater: Have you ever seen the rain? 

Tema: Vreme 

Cilj: 

- Učenci ob poslušanju besedil (v skladu s predlaganimi temami) in delu z njimi 

spoznajo nekaj preprostih, pogosto rabljenih jezikovnih struktur in besedišče ter njihov 

pomen in rabo v sobesedilu.  

- Učenci spoznajo osnovno, pogosto rabljeno besedišče in preproste jezikovne strukture 

ter pomene v sobesedilu. 

- Učenci poslušajo govor v videoposnetkih; besedila so nezapletena, kratka, z bogato 

nebesedno podporo. 

 

PRED POSLUŠANJEM:  

 

- Ob karticah spoznajo in poimenujejo posamezna vremenska stanja: 

 

 
Vir: https://www.pinterest.com/pin/363665738645906509/ 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/363665738645906509/
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- Polovica učencev dobi kartice s slikami, druga pa s poimenovanjem posameznega 

vremenskega stanja. Med seboj se razporedijo v pare:  

   
 

 

Vir: https://www.pinterest.com/pin/329536897732632673/ 

 

MED POSLUŠANJEM:  

- Dopolnjevanje manjkajočih besed: 

"Have You Ever Seen The Rain" 
 

Someone told me long ago 

There's a calm before the _______ 
I know, it's been coming for some time 

When it's over, so they say 
It'll rain a _____ day 

I know, shining down like water 
 

I wanna know, have you ever seen the rain? 
I wanna know, have you ever seen the _____? 

Coming down on a sunny day 

 
Yesterday, and days before 

____ is cold and ___ is hard 
I know, been that way for all my time 

'Til forever, on it goes 
Through the circle, fast and slow 

I know, it can't stop, I wonder 
 

I wanna know, have you ever seen the ___? 

 

 

 

Sunny 

https://www.pinterest.com/pin/329536897732632673/
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I wanna know, have you ever seen the rain? 
Coming down on a _____day 

 

Yeah! 
 

I wanna know, have you ever seen the_____? 
I wanna know, have you ever seen the _____? 

Coming down on a ____day 
Vir: 

https://www.azlyrics.com/lyrics/creedenceclearwaterrevival/haveyoueverseentherain.h

tml 

 

- Učencem naročimo, naj med poslušanjem vstanejo, vsakič ko slišijo besedo, ki je povezana z 

vremenom. Pri ponovnem poslušanju poskušajo te besede tudi izpisati. 

PO POSLUŠANJU: 

- Učenci kartice z vremenskimi stanji razvrstijo v dve kategoriji: lepo in slabo vreme. 

- Učenci izdelajo razredni plakat z naslovom What's the weather like? Vsak dan nanj pritrdijo 

ustrezno kartico (It's sunny, it's rainy, it's stormy …). 

 

1.2. Pesem: The Cure: Friday I'm in love 

Tema: Dnevi v tednu 

Cilji: 

 - Učenci ob poslušanju besedil (v skladu s predlaganimi temami) in delu z njimi 

spoznajo nekaj preprostih, pogosto rabljenih jezikovnih struktur in besedišče ter njihov 

pomen in rabo v sobesedilu.  

- Učenci spoznajo osnovno, pogosto rabljeno besedišče in preproste jezikovne strukture 

ter pomene v sobesedilu. 

- Učenci poslušajo govor v videoposnetkih; besedila so nezapletena, kratka, z bogato 

nebesedno podporo. 

 

PRED POSLUŠANJEM:  

 

- Učenci dobijo kartice z napisanimi dnevi v tednu. Razvrstijo jih po vrsti od prvega do 

sedmega. 

 

https://www.azlyrics.com/lyrics/creedenceclearwaterrevival/haveyoueverseentherain.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/creedenceclearwaterrevival/haveyoueverseentherain.html
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Vir: 

https://hu.pinterest.com/pin/747667975610217681/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&m

web_unauth_id={{default.session}}&simplified=true 

 

- Kartice zalepimo po razredu. Ko rečemo npr. »Monday!«, morajo vsi učenci steči k 

ustrezni kartici. Zadnji učenec, ki pride k ustrezni kartici ali ki gre k neustrezni kartici, 

izpade.  

 

MED POSLUŠANJEM:  

 

- Dopolnjevanje manjkajočih besed (več možnih izbir): 

https://hu.pinterest.com/pin/747667975610217681/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
https://hu.pinterest.com/pin/747667975610217681/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true
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Vir: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES

L)/Days_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im 

 

- Učenci ustrezno povežejo dele povedi: 

 

 

 
 

Vir: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES

L)/Days_of_the_week/Friday_I%27m_In_love_-_TF2020_gq931785sc 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday_I%27m_In_love_-_TF2020_gq931785sc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday_I%27m_In_love_-_TF2020_gq931785sc
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PO POSLUŠANJU:  

- Učenci preberejo besedilo pesmi in povežejo vprašanja z odgovori. 

Vprašanja:  

1. What's the band's favourite day? 

2. Which days are grey? 

3. Which day is blue? 

4. How are they on Friday? 

5. Which day is always late? 

Odgovori: 

Sunday. 

Friday. 

In love. 

Monday. 

Tuesday and Wednesday. 

Vir: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Day

s_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im 

- Učenci izdelajo svoj dnevni urnik in vanj vpisujejo obšolske aktivnosti po dnevih (npr. 

Tuesday - basketball). 

 

1.3. Pesem: Roxette: Milk, toast and honey 

Tema: Hrana 

Cilji:  

 - Učenci ob poslušanju besedil (v skladu s predlaganimi temami) in delu z njimi 

spoznajo nekaj preprostih, pogosto rabljenih jezikovnih struktur in besedišče ter njihov 

pomen in rabo v sobesedilu.  

- Učenci spoznajo osnovno, pogosto rabljeno besedišče in preproste jezikovne strukture 

ter pomene v sobesedilu. 

- Učenci poslušajo govor v videoposnetkih; besedila so nezapletena, kratka, z bogato 

nebesedno podporo. 

 

PRED POSLUŠANJEM:  

 

- Učenci narišejo 3 stvari, ki jih radi jedo za zajtrk. Učitelj izgovarja poimenovanja 

različne hrane. Tisti, ki prvi sliši svoje 3 najljubše jedi, zmaga. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/Friday,_I%27m_in_love_fl518666im
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Vir: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES

L)/Food/Yummy_Breakfast_zt19704uq 

 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Yummy_Breakfast_zt19704uq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Yummy_Breakfast_zt19704uq
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- Učenci na naslednjem učnem listu označijo, katera hrana je primerna za zajtrk: 

 
Vir: 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/food/breakfast/Breakfast_Foods

_1_2__650951/ 

MED POSLUŠANJEM: 

- Učenci poslušajo in štejejo, kolikokrat so v pesmi omenjene pijače ali hrana. 

- Učenci poslušajo pesem in narišejo hrano, ki jo slišijo v pesmi.  

PO POSLUŠANJU: 

- Igra vlog – naročanje hrane v restavraciji. 
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- Iskanje besed na delovnem listu:  

 

Vir: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Foo

d_and_drinks/Breakfast_word_search_vh1451236ms 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food_and_drinks/Breakfast_word_search_vh1451236ms
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food_and_drinks/Breakfast_word_search_vh1451236ms
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PRILOGA 2: POPULARNE PESMI, PRIMERNE ZA POUČEVANJE 

ANGLEŠČINE 
- Sam Cooke: »What a Wonderful World This Would Be« – šolski predmeti. 

- U2: »With or Without You« – glas »th«. 

- Boyzone: »Words« – glas »w«. 

- Sugababes: »Push the Button« – razlika med glasovoma »p« in »b«. 

- Pesmi s preprostim besedilom: - »Big Big World« – Emilia 

          - »Father and Son« – Cat Stevens 

 

          - »Home« – Michael Bublé 

 

          - »Luka« – Suzanne Vega 

 

          - »Lemon Tree« – Fool´s Garden 

 

          - »Yesterday« – The Beatles (Ornekova,2009) 

 

         - »Hello« – Adele 

         - »What a Wonderful World« – Louis Armstrong 

         - »Happy« – Pharell Williams 

         - »Count on me« – Bruno Mars 

        - »Beautiful« – Christina Aguilera 

        - »Mean« – Taylor Swift 

        - »Firework« – Katy Perry 

       - »Fireflies« – Owl City 

       - »Who Says« – Selena Gomez 

      - »Fight Song« – Rachel Platten 

      - »Breakaway« – Kelly Clarkson 

      - »Brave« – Sara Bareilles  

Vir: https://mollysmusic.org/blog/10-child-appropriate-pop-songs-for-kids-to-sing/ 

 

https://mollysmusic.org/blog/10-child-appropriate-pop-songs-for-kids-to-sing/


67 
 

PRILOGA 3: POTRDILO O LEKTORIRANJU 
 

P O T R D I L O 
 
 

Podpisana Ksenija Pečnik, profesorica slovenščine, potrjujem, da sem lektorirala  magistrsko 

delo Tine Kaluža. 
Ksenija Pečnik 

 

 
 

Orehova vas, 9. 3. 2022 
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