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POVZETEK  

 

Diplomsko delo predstavlja raziskovanje pojavljenega neprimernega vedenja pri pouku ter 

opredeljuje disciplino učencev pri pouku likovne vzgoje ter njen vpliv na izvajanje pouka. 

 

Teoretični del zajema opredelitev discipline ter njenih vrst, vodenje razreda, neprimerno 

vedenje, učiteljev disciplinski pristop, vpliv druţinske vzgoje ter potek pouka likovne vzgoje. 

 

V pedagoško raziskovalnem delu sta predstavljeni dve učni uri s pripravami ter analizo pouka. 

Vsaka učna ura je analizirana s tabelo o pojavljanju opazovalnih kriterijev ter predstavljena v 

odstotkih na število učencev. Vsi dobljeni rezultati so zdruţeni v skupno tabelo ter analizirani. 

Po skupni analizi so potrjena oziroma ovrţena raziskovalna vprašanja. 

 

Raziskovalna vprašanja se nanašajo na pouk likovne vzgoje, učiteljevo ravnanje med poukom, 

učiteljev vpliv na učenčevo disciplino med poukom ter vpliv izbora likovne naloge, likovnega 

motiva in oblike dela na disciplino učencev  v razredu. 

 

Kot bodoča učiteljica sem ţelela raziskati, koliko discipline je prisotne pri likovni vzgoji in 

kaj vpliva nanjo. Pripravila sem dve učni uri z različnima likovnima nalogama. Pri izvedbi 

sem uporabila različne oblike dela in različne metode dela. Iz analiz učnih ur in tabel lahko 

ugotovim, da je ključnega pomena učiteljeva priprava na pouk ter spremljanje in vodenje 

učencev skozi vse učne korake. 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: disciplina, pouk likovne vzgoje, neprimerno vedenje, disciplina 

učencev, učiteljev disciplinski pristop 
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ABSTRACT 

 

The undergraduate thesis examines the occurrence of inappropriate behavior in a classroom 

and identifies student discipline in art education and its impact on execution of classes. 

 

The theoretical part presents the definition of discipline and its types, classroom management, 

misconduct, teacher's discipline approach, the impact of family education and the course of 

art classes. 

 

The practical part describes two school lessons with preparation and their analysis. Each 

lesson is analyzed in the table on the occurrence of observational criteria as well as presented 

with percentage of the number of students. All the results are joined into a common table and 

analyzed. According to the latter research questions have been confirmed or refuted. 

 

Research questions relate to teaching art, teacher's conduct during classes, teacher's impact on 

students’ discipline and the effect of selecting fine tasks, visual motif and work forms on 

students’ discipline. 

 

As a future teacher, I wanted to explore how much is discipline presented in art education and 

what affects it. I prepared two lessons with different artistic tasks. In the implementation I 

used different work forms as well as different work methods. The analysis of lessons and 

tables shows that teacher's preparation for the lesson is crucial along with monitoring and 

guiding students through all steps in their learning. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: discipline, teaching art, inappropriate behavior, students’ discipline, 

teacher's discipline approach 
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1 UVOD 

 

Vsak posameznik je bil deleţen discipline ţe v druţini, saj je druţina tista, ki otroka navaja na 

ţivljenje v druţbi in ga navaja na pravita le-te. Nato smo se v vrtcu in v šoli srečali z 

disciplino. Učitelji so se razlikovali med seboj, saj smo se z njimi različno razumeli in tudi 

odnos učitelj – učenec se je razlikoval. Razlike med učitelji se pojavijo zaradi različnega 

pristopa k poučevanju in razlik v discipliniranju učencev.  

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu je opredeljena disciplina s 

podvrstami. Izpostavljena sta dva temeljna cilja. Predstavljeno je tudi neprimerno vedenje, 

kako se konflikti v razredu rešujejo, pomembnost disciplinskega pristopa ter kako učitelj 

ukrepa, da do podobnih situacij v prihodnje ne prihaja več. Pomembna pri tem je seveda tudi 

druţina, ki ima velik vpliv na otroka in na njegovo delovanje v druţbi. 

 

V pedagoško raziskovalnem delu sta zapisani podrobni učni pripravi ter analizi učnih ur, ki 

opisujeta učenčevo ravnanje med poukom. Za vsako učno uro je predstavljena tabela s 

pridobljenimi rezultati o učnih sposobnostih, medsebojnih odnosih ter likovnem izraţanju.  

Rezultati so pokazali, da so učenci sodelovali v času učnih ur ter se aktivno vključevali v 

pogovor. Motivirani so bili za dokončanje izdelka ter za medsebojno sodelovanje. 

 

V diplomskem delu sem ţelela raziskati, koliko je prisotne discipline pri pouku likovne 

vzgoje. Na fakulteti sem poslušala predavanja in seminarje na temo discipline pri različnih 

predmetih. Pridobila sem znanje o vidnih predstavnikih discipline in njihovega pogleda nanjo 

ter kako se je skozi čas razvijala in spreminjala. 

V literaturi nisem našla nobenih podatkov o discipliniranju učencev pri pouku likovne vzgoje, 

zato so pridobljeni rezultati zgolj interpretacija štirih šolskih ur. Za reprezentativnejše 

rezultate bi bilo potrebno narediti obširnejšo raziskavo, v kateri bi sodelovalo večje število 

učiteljev. 

Za boljšo analizo rezultatov sem pripravila tabelo, ki vključuje sposobnosti učencev, 

zmoţnost reševanja likovne naloge, učenčevo aktivnost … Učne ure so bile dobro 

pripravljene, zato sem se med poučevanjem usmerila na opazovanje discipline učencev v 

razredu, njihovega odnosa do vrstnikov, predmeta, dejavnost ter na njihovo odzivnost. Trudila 

sem se opazovati vse učence in sproti zapisovati rezultate, ki sem jih nato interpretirala. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Disciplina je širok pojem, zato ima vsak avtor drugačen pogled nanjo.  Zaradi tega obstaja 

veliko različnih definicij, ki pa imajo podoben pomen. Definicije vključujejo pojme: 

podrejanje predpisom, navaditi na red, poslušnost, pravila in kaznovanje. 

 

Pšundrova (2004) je povzela, da je termin disciplina v splošni in strokovni slovarski literaturi 

opredeljen s pomeni: 

 stroka, panoga; 

 sistem pravil; 

 ukrepanje, kaznovanje. 

 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA DISCIPLINA 

 

V splošni slovarski in strokovni slovarski enciklopediji je disciplina opredeljena na naslednje 

načine. 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2008, str. 306) opredeljuje disciplino kot »podrejanje, 

podreditev pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti. Disciplinirati 

pomeni navaditi koga na disciplino, na red; discipliniran je tisti, ki se zavestno podreja 

disciplini«. 

 

Pedagoška enciklopedija (1989, str. 134–135) opredeljuje disciplino »kot red, ki se vzdrţuje 

ne na temelju pokornosti, slepe poslušnosti in strahu, temveč na podlagi prepričanja, da je 

takšno stanje neobhodno potrebno za normalno ţivljenje in delo posameznika v druţbeni 

skupnosti. Kot prava, pedagoško vredna disciplina, je tam opredeljena zavestna disciplina. Pot 

do vzpostavitve zavestne discipline je dolga, začne se v druţini, nadaljuje v šoli«. 

 

Barrow (1990, str. 101, po Pšundrovi, 2004, str. 62) navaja, da je »disciplina v pomenu 

besede »sistema pravil« nujna za vse vzgojno-izobraţevalne institucije. Šole so institucije, ki 

teţijo k uresničevanju posebnih ciljev, za uresničitev teh pa so nujna določena pravila. Šola 

izobraţuje, izobraţevanje vključuje učenje, učenje pa je mogoče le pod določenimi pogoji, 

torej terja določena pravila. Disciplina v pomenu »ukrepanje, kaznovanje« pa je nujna v 

primeru kršitev pravil«. 
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2.1.1 DISCIPLINA IN NJENA TEMELJNA CILJA 

 

Disciplina je nujno potrebna v vzgojno-izobraţevalnih institucijah, zato so v učnih načrtih 

zapisani izobraţevalni ter vzgojni cilji, ki jih morajo učitelji uresničiti, učenci pa usvojiti. 

Brez discipline vseh teh ciljev ni moč uresničiti. Učitelj nameni veliko časa dobri pripravi 

učne ure ter si prizadeva, da bi jo tem bolje izpeljal. Vendar je vse zaman, če učenci niso 

disciplinirani, saj učitelj ne more izvesti vseh učnih korakov. 

 

Z disciplino v šoli se povezujeta dva temeljna cilja: 

 kratkoročni cilj: vzpostavljanje in vzdrţevanje reda, ki omogoča delo v razredu; 

 dolgoročni cilj: priprava učencev na sodelovanje v organizirani druţbi odraslih. 

 

Učitelji za doseganje kratkoročnega cilja uporabljajo različne metode ter oblike dela in tudi 

disciplinske pristope. Prijetno, varno in učinkovito šolsko okolje omogoča učencem, da 

razvijejo pozitivne odnose z vrstniki. Hkrati pa uresničujejo dolgoročni cilj discipline, ki 

pomeni razvoj samodiscipline (Pšunder, 2004). 

 

 

2.1.1.1 Opredelitev samodiscipline 

 

V knjigi Pedagoška enciklopedija (1989, str. 320) je samodisciplina opredeljena kot »popolna, 

zavestna in delovna disciplina. Samodisciplino razumemo kot zavestno, notranjo disciplino, 

brez zunanjih pritiskov in nadzora, uravnavanje osebnega vedenja in delovanja drugih«. 

 

Pri samodisciplini posameznikovega vedenja ne usmerja zunanja avtoriteta, marveč 

posameznik sprejme določena pravila za svoja in skladno z njimi deluje ter nadzoruje svoja 

dejanja. 
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2.1.2 DISCIPLINA V ŠOLI VČASIH 

 

Včasih so v šoli kaznovali učence, da bi jih »spravili v red«. Kazen je bila pogosto javna, 

največkrat pa je bila to telesna kazen, saj so bili znaki vidni. Učitelji so menili, da so otroci 

sami po sebi slabi in da so starši otroke silili v drugačno vedenje, ki je bilo za šolo 

nesprejemljivo.  

S telesnim kaznovanjem so učitelji dosegli kratkotrajno podrejanje, a posledice so bile 

dolgotrajnejše in so se izkazovale v sovraštvu do avtoritete (Chelsom Gossen, 1994). 

 

 

2.2 VRSTE DISCIPLINE 

 

2.2.1  PREVENTIVNA DISCIPLINA 

 

Preden pride do disciplinskih problemov, je potrebno storiti kaj na področju preventive. 

Preventivna disciplina naj bi pripomogla k izognitvi moţnih disciplinskih problemov. S 

preventivnim delovanjem učitelj manjšim nastalim problemom ne da moţnosti, da bi prerasli 

v večje neobvladljive probleme. 

 

Tri temeljna področja preventivnega delovanja: 

1. Vzpostavljanje dobre razredne klime.                                                                          

Temelji na dobrih medosebnih odnosih med vsemi vpletenimi v šolski sitem. 

 

2. Ustrezna učna priprava na pouk.                                                                                    

Učitelj izbere primerne metode, ki motivirajo učence za delo. 

 

3. Načrtovanje šolske organizacije in vodenja razreda.                                               

Vključuje šolska pravila, posledice neprimernega vedenja in načrte za preprečevanje 

disciplinskih problemov (Pšunder, 2004). 

 

Kounin (1970) je ugotovil, kaj loči učinkovite učitelje od neučinkovitih. Razlika je v tem, kaj 

storijo, da preprečijo ponavljanje disciplinskih problemov in kako jih obravnavajo.  

Učinkoviti učitelji ohranjajo tekoč potek ure, zanimanje učencev, občutek odgovornosti 

učencev za učenje ter dajejo učencem vtis, da so nadzorovani. 
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2.2.1.1 Preprečevanje je najboljše zdravilo  

 

Idealni način spoprijemanja s problemi je njihovo preprečevanje. V študiji je Kounin (1970) 

preučeval vodenje razreda. Primerjal je učinkovite in neučinkovite učitelje. Učinkoviti so 

imeli razrede z malo problemi, neučinkoviti učitelji pa so imeli teţave z neprimernim 

vedenjem.  

Ugotovil je, da  se niso veliko razlikovali v načinu, na katerega so se spoprijemali z 

disciplino, ko so se problemi pojavili. Razlika je bila v tem, da so bili uspešni vodje veliko 

uspešnejši pri preprečevanju problemov. 

Tudi drugi raziskovalci so ugotovili, da je uspešen tisti učitelj, ki ima dobro načrtovane 

sisteme spodbujanja učencev pri samostojnem delu. 

 

Uspešni učitelji se zavedajo vsega, kar se dogaja v razredu. Vedno pregledujejo razred in 

imajo izpostavljen očesni stik z vsemi učenci. Ti učitelji uspešno preprečujejo nastajanje 

problemov v razredu. Učenci se aktivno učijo ter se ne vedejo neprimerno, saj zaradi 

učiteljeve osveščenosti o dogajanju v razredu pridobivajo občutek lastne vrednosti (Woolfolk, 

2002). 

 

 

2.2.2 KOREKTIVNA DISCIPLINA 

 

Neprimernemu vedenju  se v šoli ni moč izogniti, kljub dobri preventivni disciplini. Ker 

nedisciplina ovira potek dela, učitelj načrtuje tudi korektivno disciplino, s katero spreminja 

neprimerno vedenje.  

Na neprimerno vedenje se odziva s tihim opazovanjem, velelnimi in nevelelnimi povedmi, 

vprašanji, s fizičnim posredovanjem in izolacijo (Pšunder, 2004).  

 

 

2.2.3 ASERTIVNA DISCIPLINA 

 

Asertivna disciplina pomeni, da na jasen način izrazimo svoja pričakovanja. Ko učenec moti 

delovni proces, mu učitelj na miren, jasen, asertiven, neobsojujoč način pove, kako se počuti 

ob njegovem početju. Učenci imajo nato jasno izbiro med pravilom in sprejetjem posledice. 
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Če asertivna disciplina ne uspe in se učenec še naprej neprimerno vede, sta učitelj in učenec 

še naprej v konfliktu. Za reševanje konfliktov učitelji uporabljajo tri metode. Učitelji rešujejo 

konflikte z učenci tako, da vsilijo rešitev, popustijo učenčevim zahtevam ali pa uporabijo 

»metode brez poraţenca« (Woolfolk, 2002). 

 

 

2.3 VODENJE RAZREDA  

 

»Učiteljeva metodika je pogojena v učiteljevih prirojenih človeških lastnostih, v njegovi 

ţivljenjski filozofiji, načinu razmišljanja, v njegovi vesti, v nazorih, v znanju, spoznanjih in 

izkušnjah v zvezi z učno snovjo, naravo, ţivljenjem in občevanjem z ljudmi.« (Pibernik, 

2006, str. 465.) 

 

Vodenje razreda obsega vzdrţevanje reda, vedenja in discipline učencev v razredu. Brez 

dobrega vodenja pouka je v razredu teţko poučevati. 

 

Na začetku šolskega leta zato učitelj nameni več pozornosti vodenju ter pravilom vodenja. 

Učitelj na začetku šolskega leta: 

 Oblikuje jasna navodila vedenja.                                                                          

Priporočljivo je, da učenci sami oblikujejo pravila. Pravila pa naj bodo napisana in 

izobešena na vidnem mestu v razredu. Učitelji in učenci se v velikih primerih ne 

zavedajo, da v različnih aktivnostih upoštevajo različna pravila, ki so včasih tudi 

nenapisana. 

 

 Pove svoja pričakovanja in zahteve.                                                                

Pomembnejša zahteva je usmerjena pozornost ter tišina, ko ţeli učitelj govoriti. Učitelj 

to najlaţje doseţe z dogovorjenimi znaki, ki jih učenci poznajo in razumejo njihov 

pomen (Peklaj, 2001). 

 

Učitelji gradijo sistem pravil na začetku šolskega leta, kasneje, ko so pravila ţe uveljavljena, 

pa začno popuščati in zmanjševati nadzor nad učenci. Ohranjajo sistem vodenja tako, da 

preprečujejo probleme in ohranjajo aktivnost učencev pri učnih aktivnostih. Popolnoma 

razumljivo je, da ne morejo ves čas nadzorovati vsakega učence posebej (Woolfolk, 2002). 
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2.3.1 NEPRIMERNO VEDENJE 

 

Neprimerno vedenje je opredeljeno tako, da ni moţno določiti absolutnih kriterijev, zakaj 

prihaja do neprimernega vedenja v šoli. Prav tako ga  je teţko opredeliti za neprimernega, saj 

je potrebno upoštevati okoliščine storjenega dejanja.  

Vedenje je označeno za neprimerno po kriterijih posameznika, ki vedenje ocenjuje. V šoli je 

to učitelj. Naloga učiteljev pa je, da postanejo učinkovitejši pri reševanju konfliktov, nastalih 

zaradi neprimernega vedenja. 

 

Neprimerno vedenje učencev lahko razvrstimo v sedem temeljnih kategorij: 

 kljubovanje (neupoštevanje navodil avtoritet); 

 uničevanje šolske lastnine (namerno ali nenamerno uničevanje šolske lastnine); 

 nezakonite aktivnosti (kraje); 

 napad ali zloraba (brcanje, besedne groţnje); 

 pretepi med učenci (suvanje); 

 aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo (nepripravljenost za delo); 

 kršitve šolskih pravil (zamujanje) (Pšunder, 2004). 

 

Posameznik si prizadeva za zadovoljevanje lastnih potreb in za doseganje lastnih ciljev. Ko se 

posameznikove potrebe ne ujemajo s potrebami določene druţbene skupine, pride do 

konfliktov med njimi. Učiteljeva naloga je, da poskrbi za ohranjanje odnosov med sprtima 

stranema  (Woolfolk, 2002). 

 

Disciplina učencev v razredu predstavlja učiteljem enega največjih problemov. Dodatno se 

izobraţujejo in se udeleţujejo seminarjev, da bi se seznanili s tehnikami za preprečevanje 

neprimernega vedenja (Chelsom Gossen, 1994). 

 

Woolfolkova (2002) je mnenja, da učinkovit učitelj ne pomeni, da obravnava vsako kršitev 

pravil, saj ti učitelji nimajo nujno tudi razredov z najboljšim vedenjem. Ključnega pomena je, 

da vemo, kaj se dogaja in kaj od tega je pomembno, da lahko preprečimo probleme. 
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Strokovnjaki so predlagali sedem načinov za prekinjanje neustreznega vedenja: 

 z motečim učencem vzpostavimo očesni stik; 

 besedni namigi (npr. poimenovanje učenca); 

 učenca povprašamo o zavedanju lastnega vedenja; 

 učenca opomnimo in preusmerimo na pravilno izvajanje postopka; 

 prosimo ga, da ponovi pravilo in ga nato upošteva; 

 prijazno povemo, naj preneha z neprimernim vedenjem in ponudimo izbiro.  

 

 

2.3.1.1 Discipliniranje 

 

Disciplino posameznika doseţemo z zunanjimi vplivi oz. s samodisciplino. Discipliniranje 

mora biti izvedeno na miren način, saj če discipliniramo z jezo, ne bomo pri disciplinirancu 

ničesar dosegli. Ni pomembna vsebina, ki jo sporočamo učencu, ampak ton našega glasu. 

 

Discipliniranje je pričakovano, ko posameznik povzroči problem oziroma se ne drţi 

uveljavljenih pravil. Cilj discipliniranja je, da učenec v prihodnosti ne ponovi problema ter se 

nauči upoštevati pravila in ustreznejšega vedenja. Rezultat tega je izboljšan odnos med 

učiteljem in učencem. 

 

Večina discipliniranja temelji na pogojevanju. Učitelji so si zamislili najrazličnejše nagrade 

(npr. nalepke), zaradi katerih se učenci trudijo in opravljajo naloge. Gre za sistem zunanje 

motivacije. Vsaka nagrada je zgolj nekaj časa privlačna, potem pa si mora učitelj izmisliti 

privlačnejšo nagrado, kar pa je veliko teţje.  

Učitelji so v raziskavah povedali, da je nagrajevanje učencev uspešno v prvem letu, na koncu 

drugega leta pa je ţe neuspešno. Učiteljeva nagrada je učencu nagrada toliko časa, kolikor 

časa si jo ţeli. Z nagrajevanjem se učenci naučijo, kje je učiteljeva meja sprejemanja, in se 

zavedajo, če jo prekoračijo, da bodo sledile posledice. Teh pa si ne ţelijo. 

Učencem je potrebno na začetku leta dati jasna navodila ter pravila. Ko se učenci navadijo na 

sistem, potem učitelj z učenci pregleda ali še potrebujejo vsa ta pravila. Na takšen način se 

učenci postopoma navadijo na demokratičen pristop (Chelsom Gossen, 1994). 
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2.3.2 RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV 

 

Socialne konflikte učitelji ne rešujejo s kaznovanjem in moraliziranjem, temveč otroke 

spodbujajo k pogovoru, kaj se je zgodilo, in poskušajo sami razrešiti konflikt. Učitelj lahko 

izvede igro vlog, v kateri določi situacijo, učenci pa jo morajo odigrati. V igro se učenec 

vţivi, te izkušnje pa mu omogočajo razumeti, kakšno je pravilno sklepanje o konfliktih in 

kako se jim izogniti (Labinowicz, 1989). 

 

Neprimerno vedenje je tudi, ko eden od učencev moti delovno klimo s preusmerjeno 

pozornostjo na druge stvari.  

Za spreminjanje vedenja učitelj lahko uporabi skupinsko diskusijo oziroma opazovanje  in 

analizo dela. Učitelj naj bi pazil, da ne kritizira posameznega učenca, temveč neprimerno 

obliko vedenja (Peklaj, 2001). 

 

»Realitetna terapija je pozitiven, k dejanjem usmerjen pristop, ki ljudem pomaga učinkoviteje 

kontrolirati lastno ţivljenje. Ljudi uči, kako ugotovijo svoje ţelje, potrebe in ali jih dejanja, ki 

jih počnejo, vodijo k uresničitvi potreb.« (Chelsom Gossen, 1994, str. 72.) 

 

Učitelj se pri svojem delu srečuje z učenci, ki ţelijo pridobiti dvojo pozornost s sarkastičnimi 

pripombami. Učitelj lahko to vedenje ignorira, preusmeri k pozitivni dejavnosti ali pa ga 

opozori na posledice (prav tam). 

 

2.3.2.1 Posledice neprimernega vedenja 

 

Woolfolkova (2002) meni, da mora učitelj razmisliti, ko določi pravila vedenja, kaj bo 

naredil, ko jih bodo učenci kršili oziroma jih ne bodo upoštevali. Pri kršitvah se mora učenec 

po navadi vrniti »na začetek« in postopek, nalogo, zadolţitev pravilno narediti. Včasih pa so 

posledice bolj zapletene. Pomembno je, da so odločitve o posledicah sprejete ţe prej, da 

učenci vedo, kaj se bo zgodilo ob kršitvi pravila.  

 



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta Anja Šuštar: diplomsko delo 

 10 

Posledice neprimernega vedenja sta Weinsteinova in Mignano (po Woolfolk, 2002) razdelila 

v sedem kategorij: 

1. Izrazi razočaranja                                                                                                        

Tistim učencem, ki imajo radi svojega učitelja ter ga spoštujejo, je resen učiteljev 

obraz  dovolj, da bodo razmislili o svojem neprimernem vedenju. 

 

2. Izguba privilegijev 

Če učenci ne naredijo svojih zadolţitev, učitelj lahko zahteva, da to naredijo med       

odmorom. 

 

3. Izključitev iz skupine 

Učenca, ki moti pouk, lahko ločimo od ostalih, dokler ni pripravljen ponovno 

sodelovati. 

 

4. Pisno razmišljanje o problemu 

Učencem naročimo, da objektivno napišejo, kaj so naredili. To izjavo oba z učiteljem 

podpišeta in je dostopna staršem ter drugim organom šole. 

 

5. Pridrţanje 

Je kratko srečanje po pouku, za pogovor o tem, kaj se je zgodilo. 

 

6. Obisk ravnatelja 

Posledica je redko uporabljena. Uporabi se zgolj ob hujših kršitvah šolskih pravil. 

 

7. Sporočilo staršem 

Učitelji stopijo v stik s starši, če se problemi pojavljajo dlje časa.  

 

 

Woolfolkova (2002) je zapisala, da so razredi večdimenzionalni, saj ga sestavljajo različni 

posamezniki z različnimi lastnostmi. Ob enem pa so tudi simultani, saj se vse dogaja hkrati. 

Učiteljeva osnovna naloga je pridobitev sodelovanja in ohranjanje aktivne vključenosti 

učencev pri učni uri. Ko nekdo ne sodeluje, mora učitelj poskrbeti, da z redom vzpostavlja in 

ohranja sodelovanje učencev. 
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Čeprav je ura načrtno izdelana, jo lahko zmoti nepričakovan dogodek v razredu. Raziskave so 

pokazale, da je mnogo minut izgubljenih zaradi prekinjanja in motenja pouka, saj gre več časa 

za spremljanje in ohranjanje sistema vodenja kot za neposredno poučevanje.  

 

 

2.3.3  RESTITUCIJA 

 

Restitucija je koncept za humano vodenje otrok in pomeni popravo storjene napake.  

Restitucijo lahko uporabimo, ko ţelimo opustiti tradicionalne načine discipliniranja. Učitelju 

omogoča, da preusmeri vedenje učenca ter nad njim pridobi kontrolo. Učencu omogoča, da 

popravi svoje vedenje in ga oceni. Ne osredotočimo se na napako, temveč na to, da bo učenec 

pravilno izpolnjeval stvari (Chelsom Gossen, 1994). 

 

Avtorica Chelsom Gossenova meni, da otrok ţeli z manj učinkovitim vedenjem doseči 

zadovoljitev potreb, ki so neodvisne od zunanjih nagrad.  

Ko ugotovimo, za katero potrebo gre, mu pomagamo najti učinkovitejše vedenje za 

zadovoljitev potrebe. Učitelji morajo postopati tako, da šola in učni predmeti učencu 

pomagajo zadovoljiti njegove potrebe. 

To doseţemo tako, da raziskujemo, kaj učenci ţelijo, da poudarimo pomembnost rasti 

kakovosti in da jih navajamo na ocenitev svojega dela ter napredka. 

 

 

2.3.3.1 Pravilna izvedba restitucije 

 

Na začetku izvedbe restitucije se moramo zavedati, kaj ţelimo doseči. Najprej je potrebno 

obravnavati otroka, ki je storil napako. Ta otrok si mora ţeleti postati član skupine in mora 

razumeti vrednote le-te. Nato se obrnemo na prizadeto osebo. Učitelj vodi pogovor med 

obema, s pomočjo katerega oblikujeta pogoje za rešitev situacije. Pomembno je, da damo 

otroku dovolj časa, da se odloči in nato poiščemo ustrezno obliko povračila (prav tam). 
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2.4 UČITELJEV DISCIPLINSKI PRISTOP 

 

Pšundrova (2004) pravi, da se učiteljev disciplinski pristop močno odraţa na učenju, saj 

vpliva na učenčev interes do šole. Z neproduktivno disciplino učitelj zmanjšuje interes 

učencev do predmeta, ki ga poučuje. Na izbiro disciplinskega pristopa vpliva disciplinski 

pristop, ki so ga v otrokovem otroštvu uporabljali starši, učitelji in drugi pomembni odrasli. 

Učitelji se pogosto znajdejo v dilemi, katere tehnike, modele oz. pristope naj uporabijo, da 

bodo uspeli vzpostaviti disciplino, ki omogoča uresničevaje skupnih, višjih ciljev, hkrati pa 

podpira razvoj vsakega posameznega učenca. 

 

 

2.4.1 ALI OBSTAJA UNIVERZALNO UČINKOVIT DISCIPLINSKI PRISTOP? 

 

Pšundrova (prav tam, str. 91) je zapisala, da je »v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb v 

pogledih na disciplino v šoli. Strokovnjaki so mnenja, da ne moremo govoriti o absolutno 

vsestransko uporabnem disciplinskem pristopu, ki bi vselej prinašal uspeh. Ni moţno določiti, 

kateri disciplinski pristop je pri delu z različnimi učenci v različnih okoliščinah najprimernejši 

in najbolj učinkovit. Nekateri pristopi so zelo učinkoviti pri delu z nekaterimi učenci, se pri 

drugih učencih pokaţejo kot povsem neučinkoviti. Prav tako je lahko posamezen pristop zelo 

učinkovit pri posameznem učencu v določenih okoliščinah, ko pa se te spremenijo, njegova 

uspešnost pri tem istem učencu odpove«.  

 

Odgovor na vprašanje, ali obstaja univerzalno učinkovit disciplinski pristop, je torej 

negativen. Ni mogoče prenesti enega disciplinskega pristopa v vsako situacijo v razredu. 

»Prevladalo je mnenje, da učitelj sam najbolj razumno odloča o disciplinskem pristopu. S 

premišljeno odločitvijo o disciplinskem pristopu učitelj učence podpira v razvoju in jim 

pomaga k doseganju vedno bolj socializiranega vedenja, hkrati pa pripomore k zmanjševanju 

disciplinskih problemov.« (Prav tam, str. 92.) 

 

Edvards (1997, po Pšundrovi, 2004) navaja, da večina učiteljev nima izdelanega celovitega 

disciplinskega pristopa, temveč se obračajo na ideje, ki jih pridobijo v različnih virih. Pogosto 

uporabljajo izjave, s katerimi učence usmerjajo, kaj naj naredijo in česa ne smejo.  
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»Odločitev o najustreznejšem disciplinskem pristopu je za učitelja teţka naloga. Literatura 

ponuja mnogo različnih disciplinskih modelov, ki naj bi bili učitelju v pomoč pri 

obvladovanju disciplinskih problemov.  Avtorji posameznih modelov seveda verjamejo, da je 

njihov model najboljši, zato premalo kritično prikazujejo njegove pomanjkljivosti. Resnica pa 

je, da posamezni modeli le redko nudijo povsem zadovoljivo orodje za obvladovanje 

raznolikih disciplinskih problemov, ki se pojavljajo v različnih okoliščinah z različnimi 

učenci. Zato je pomembno, da učitelj pozna različne modele in pripadajoče tehnike, njihove 

prednosti in pomanjkljivosti ter uporabnost v praksi. Vendar ni dovolj le, da učitelj ve, kako 

bo ravnal ob določenem problemu. Nujno je, da se zaveda tudi vzrokov za svojo odločitev in 

posledic, ki jih prinese določena izbira. Učitelj naj bi poznal temeljne psihološke 

predpostavke, na katerih temeljijo posamezni modeli. To je neobhodno potrebno, da bi lahko 

učitelju kot strokovnjaku povsem zaupali pri odločitvi o disciplinskem pristopu.« (Pšunder, 

2004,  str. 92.) 

Izbrati je potrebno strategije, ki se najbolj ujemajo z našimi pričakovanji in zastavljenimi cilji. 

 

Lewis (1997) prikazuje dva moţna načina učiteljevih odzivov na neprimerno vedenje 

učencev: 

 Učitelj se odziva na učenčevo neprimerno vedenje bolj blago ali pa dejanje ignorira. 

Tako reagira zato, ker je prepričan, da bo njegovo vmešavanje negativno vplivalo 

oziroma da je potrebno avtoritarne pristope zamenjati z bolj demokratičnimi. 

 Učitelj uspešno obravnava neprimerno vedenje z uporabo avtoritarnih tehnik, ki jih je 

bil sam deleţen kot otrok. Kar pomeni, da učencem preprečuje, da bi se naučili 

prevzemati odgovornost za lastno vedenje, in se zaveda, da so takšne tehnike sicer 

učinkovite za vzpostavljanje reda, a neučinkovite za doseganje dolgoročnega cilja 

discipline.  

 

 

2.4.2 ODLOČITEV O DISCIPLINSKEM PRISTOPU 

 

Ko se učitelj odloča o disciplinskem pristopu, se mora odločiti za eno od naslednjih moţnosti 

(Edvards, 1997, po Pšundrovi, 2004): 

 Če neki model popolnoma zadostuje njegovim pričakovanjem, ga v celoti sprejme ter 

ga bistveno ne spreminja. 
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 Zdruţi različne elemente dveh ali več modelov, paziti pa mora, da so elementi med 

seboj zdruţljivi. 

 Lahko pa oblikuje lasten disciplinski pristop. Vanj lahko vključi popolnoma nove 

elemente, ki jih oblikuje sam, lahko pa te elemente kombinira z elementi obstoječih 

modelov.  

 

Učiteljeva dolţnost je, da prilagaja teorije okoliščinam, saj učiteljeva dejanja različni učenci 

različno doţivljajo in se nanje različno odzivajo. Posamezen učenec se lahko v različnih 

okoliščinah različno odziva na učiteljeva dejanja. Ravno zaradi tega je različnim učencem 

potrebno prilagajati disciplinske tehnike in jih uporabljati različno pogosto. Ima pa 

prilagajanje tehnike okoliščinam dobro stran, saj je učitelju v pomoč pri doseganju discipline 

učencev v razredu. Vendar pri učencih na razredni stopnji lahko uporabimo zgolj eno teorijo, 

saj še nimajo razvitih sposobnosti za reševanje teţjih problemov (Pšunder, 2004). 

 

 

2.4.3 VPLIVI NA ODLOČITEV O DISCIPLINSKEM PRISTOPU 

 

Na odločitev o disciplinskem pristopu vplivajo: 

 dejavniki, povezani z učiteljem; 

 dejavniki, povezani z učenci; 

 dejanje in okoliščine storjenega dejanja; 

 šolski kontekst in kontekst širše druţbene skupnosti in 

 pravice učencev.  

 

Nekateri izmed dejavnikov se spreminjajo glede na čas in prostor, drugi pa ostajajo skoraj 

povsem nespremenljivi (npr. učiteljeve osebne značilnosti) (prav tam). 

 

 

2.4.3.1 Dejavniki, povezani z učiteljem 

 

Na izbiro disciplinskega pristopa lahko vplivajo učiteljeve lastnosti, ki se ujemajo z 

določenim disciplinskim pristopom. Na izbor disciplinskega pristopa vplivajo prav tako tudi 

učiteljeve komunikacijske spretnosti, saj je iskrena komunikacija pomembna za ustvarjanje 

dobrih medosebnih odnosov. Ker je učitelj močnejši člen v odnosu do učencev, je od njega 
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odvisno, kakšne odnose bo vzpostavil z učenci. Dobri odnosi pa vplivajo na pojavljanje 

disciplinskih problemov v razredu. 

 

Velik vpliv na izbiro disciplinskega pristopa imajo učiteljeve osebne predstave v zvezi z 

disciplino. Bistvene so učiteljeve predstave o tem, koliko kontrole se mu zdi, da je potrebno 

prevzeti pri vedenju učencev in koliko avtonomije prepustiti učencem. 

 

Vsak učitelj ima tudi edinstvene izkušnje, ki določajo njegov disciplinski pristop. Spomini na 

otroštvo, kako so starši, učitelji in drugi pomembni odrasli vzpostavljali in vzdrţevali 

disciplino, igrajo pri izbiri našega disciplinskega pristopa pomembno vlogo. Pomembne so 

tudi učiteljeve pretekle izkušnje o tem, katere tehnike najbolje učinkujejo v razredih ali pri 

posameznih učencih z določenimi lastnostmi. Nazadnje pa na odločitev o disciplinskem 

pristopu vplivata tudi učiteljevo osebno počutje in energija za obravnavanje disciplinskih 

problemov (Pšunder, 2004). 

 

 

2.4.3.2 Dejavniki, povezani z učenci 

 

Sem sodijo tako značilnosti razreda kot skupine kakor tudi značilnosti posameznih učencev v 

razredu.  

»Razredi kot skupine se med seboj razlikujejo v mnogih pogledih. Eden izmed teh je razredna 

klima. Na oblikovanje razredne klime vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki, ki 

delujejo interaktivno. Vsak posameznik vpliva s svojo navzočnostjo, stališči, vrednotami, 

mišljenjem in čustvovanjem na dogajanje v razredu.« (Prav tam, str. 98.) 

 

Če je v razredu prisotna odkrita komunikacija, se konflikti rešujejo na konstruktiven način, ki 

omogoča napredek posameznim učencem in se pozitivno odraţa v razredni klimi. Ravno z 

vzpostavljanjem prijetne pozitivne klime je mogoče vplivati na pojavljanje disciplinskih 

problemov v razredu. 

»Razredi se med seboj razlikujejo tudi po stopnji moralnega razvoja učencev. Ta ima močan 

vpliv na učiteljevo odločitev o disciplinskem pristopu. Učitelj mora predvideti, da bo izbran 

pristop ustrezal razvojni stopnji učencev in jih tako podpiral v razvoju skozi razvojne 

stopnje.« (Prav tam, str. 98.) 
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Opozoriti je potrebno na individualne razlike med učenci v razredu. Učenci se med seboj 

razlikujejo v sposobnostih, spretnostih, interesih, motivaciji in podobno. Razlike so posledica 

bioloških, socioloških, kulturnih in ekonomskih dejavnikov. Učitelj naj bi zato pri izbiri 

disciplinskega pristopa upošteval te razlike, saj je potrebno pristope prilagajati učencem.  

 

 

2.4.3.3 Dejanje in okoliščine storjenega dejanja 

 

Dejanje kakor tudi okoliščine storjenega dejanja v veliki meri določajo učiteljev disciplinski 

pristop. V zvezi s samim dejanjem igrata pomembno vlogo intenziteta storjenega dejanja ter 

vrsta storjenega dejanja. V zvezi z okoliščinami storjenega dejanja pa je pomembno vedeti, 

kje, kdaj in kako se je dejanje zgodilo ter kdo, prav tako pa če je učenec disciplinsko 

problematičen oziroma ali  je tako ravnal prvič (Pšunder, 2004). 

 

 

2.4.3.4 Šolski kontekst in kontekst širše druţbene skupnosti 

 

»Šola in širša druţbena skupnost imata močan vpliv na učiteljevo odločitev o disciplinskem 

pristopu. Učitelj mora biti pozoren, da bo izbrani pristop zdruţljiv z zahtevami oz. 

pričakovanji šole in skladen s predstavami širše skupnosti. Šolska politika in pričakovanja 

širše druţbene skupnosti lahko učitelja ovirajo pri tem, da bi pri odločanju o disciplinskem 

pristopu sledil lastnim predstavam o disciplini.« (Prav tam, str. 100.) 

 

 

2.4.3.5 Pravice učencev 

 

Ko se učitelj odloča o disciplinskem pristopu, mora vedno izhajati iz učenčevih pravic. 

Učenčeva pravica je, da učitelj izbere tisti pristop, ki ga pripravlja, da bo postal odgovoren 

drţavljan. 

»Učitelj, ki ţeli pri učencih spodbuditi vrednote demokratične druţbe, pristopa torej k 

disciplini tako, da vključuje učence v sprejemanje demokratičnih odločitev. Skladno z 

razvojno stopnjo jim omogoča sodelovanje in soodločanje pri pomembnih zadevah, ki so 

povezane z njihovim ţivljenjem in delom v šoli, kar predvideva tudi Konvencija o otrokovih 

pravicah.« (Prav tam, str. 102.) 
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2.4.4 MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJEM IN UČENCI 

 

Na učne doseţke učencev in njihovo vedenje močno vplivajo medosebni odnosi učitelja in 

učencev. Dobri odnosi med učiteljem in učenci vključujejo: odprtost, neposrednost, poštenost, 

prepričanost, da nas sogovornik ceni; vzajemno odvisnost, moţnost rasti in razvoja lastne 

kreativnosti in individualnosti za učitelja in učence ter skupno zadovoljevanje potreb 

(Pšunder, 2004). 

 

V medosebnih odnosih med učitelji in učenci so potrebne določene spretnosti. Charles (1996) 

je mednje uvrstil: prijaznost, pozitivno drţo, sposobnost poslušanja ter sposobnosti podajanja 

iskrenih komplimentov, redno namenjanje pozornosti učencem, stalno pripravljenost 

pomagati in predstavljanje modela z dobrimi navadami.  

 

»K dobrim medosebnim odnosom gotovo pripomore tudi okolje, v katerem se učenci počutijo 

varne in sprejete. Pomembno je, da učenci čutijo, da je učitelj zaskrbljen zanje, za njihove 

doseţke in vedenje. Učiteljev prijazen, skrben in spoštljiv odnos do učencev pa ne more 

nadomestiti postavljanja jasnih omejitev in pričakovanj, ki jih učitelj kaţe tudi z lastnim 

vedenjem, prav tako pa tudi ne učiteljeve doslednosti pri njihovem uresničevanju.« (Pšunder, 

2004,  str. 116.) 

 

 

2.5 DRUŢINA KOT (SO)POVZROČITELJICA DISCIPLINSKIH PROBLEMOV  

 

Raziskave so pokazale, da poznamo 3 skupine staršev.  

1. AVTORITATIVNI STARŠI: postavijo otroku jasne omejitve, vendar so te omejitve 

razumno omejene in koristijo otroku. Starši so ljubeči ter razumevajoči do otrok. V tej 

druţini imajo starši več moči kot otroci, vendar je ta moč utemeljena na večjih 

izkušnjah. Za njih velja, da so najuspešnejši pri vzgoji otrok. 

2. AVTORITARNI STARŠI: so otroku manj naklonjeni. Vsa moč odločanja je 

skoncentrirana v eni osebi (opomba patriarhat). Otroci so v tej druţini disciplinirani, 

poslušni, ubogljivi, niso pa ustvarjalni, pogosto zamorjeni, ker o pomembnih stvareh 

ne odločajo sami. 

3. PERMISIVNI STARŠI: so se pojavili kot odgovor na avtoritarne starše. V tej druţini 

je otroku vse dovoljeno, saj se ga ne sme na nikakršen  način ovirati. Ker so starši 
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popustljivi, ti otroci ne razvijejo discipline in se ne socializirajo z druţbenimi 

vrednotami. Spremembe v otrokovem moralnem razvoju in vedenju ni mogoče 

pojasniti le z disciplinskimi tehnikami staršev, temveč jih je treba obravnavati v širšem 

kontekstu (Kompare “et al.”, 2005). 

 

 

2.5.1 DOBRO IN SLABO DELUJOČA DRUŢINA 

 

Temeljna naloga druţine je primarna socializacija. Na njej temelji otrokovo delovanje ter 

prilagajanje v širšem druţbenem okolišu. V tistih druţinah, kjer otrok ni deleţen pravilne 

socializacije, pride do neugodnih razmer za kasnejše ţivljenje. Slabo delujoče druţine zaradi 

različnih vzrokov ne zmorejo ali ne znajo opravljati svojih nalog. Vzroki so lahko revščina, 

ločitev, fizične zlorabe in prezaposlenost staršev. V druţinah, z naštetimi razmerami, otrok 

pogosto ne pridobi spodbud, odgovornosti ter kritičnega mišljenja, ki jih potrebuje za 

funkcioniranje v druţbi. V dobro delujočih druţinah starši otroku posredujejo veliko 

naklonjenosti in z njim vzpostavljajo dobre odnose. Spodbudno okolje otroka nauči socialnih 

spretnosti, ki so ključnega pomena v odnosih do drugih ljudi (Pšunder, 2004). 

 

 

2.5.2 SPREMEMBE V STRUKTURI IN FUNKCIONIRANJU DRUŢINE 

 

Druţbene spremembe so usodno vplivale na spremembe v druţini. Včasih je bil glavni 

patriarhalni tip druţinske vzgoje, pri čemer je imela odločilno vlogo pri vzgoji očetova trda 

roka.  

»Temeljna vzgojna naloga je bila otroku privzgojiti poslušnost in ubogljivost in ga tako 

pripraviti za vstop v šolo. Za dosego teh ciljev so bila upravičena vsa vzgojna sredstva, 

pooblastilo o njihovi uporabi pa se je ob vstopu v šolo od očeta preneslo na učitelja.« (Prav 

tam, str. 75.) 

 

V sedanjosti poznamo več različnih druţinskih oblik in ţivljenjskih slogov. Značilnost novega 

tipa druţinske socializacije je odsotnost očeta od vzgoje, kar jemlje otroku vlogo vzora in tako 

onemogoča simbolno identifikacijo. Mati pri vzgajanju ne ravna po notranjem prepričanju, 

temveč v skladu s predstavo o tem, kakšna naj bi bila kot popolna mati.  
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Spremembe v strukturi in funkcioniranju druţine se močno odraţajo v šoli. Pšundrova (2004, 

str. 77) navaja, «da danes mnogi učenci vstopajo v šolo z negativnimi izkušnjami, 

pridobljenimi v druţini. Mnogi so čustveno oškodovani zaradi pomanjkanja, zanemarjanja, 

zlorab, ločitev, drog in zavrnitev. Posledično imajo ti učenci nizko frustracijsko toleranco, 

nizko samospoštovanje, napačno zaznavajo socialno interakcijo, njihova pozornost pa je 

omejena«.  

 

 

2.5.3 DISCIPLINSKE TEHNIKE 

 

Z vplivom starševskih disciplinskih tehnik se je ukvarjal Hoffman (1963, 1970, po Pšundrovi, 

2004). Starševske disciplinske tehnike je razvrstil v tri skupine:  

1. Sklop: ob neprimernem vedenju starši otroku odrekajo naklonjenost in odobravanje. 

To počno z ignoriranjem in z odrekanjem pogovora in poslušanja. Velik vpliv na 

otrokovo ubogljivost pa ima odtegovanje ljubezni. 

2. Sklop: sem sodijo disciplinske tehnike, ki so povezane s starševsko močjo nad otroki. 

Poznamo: telesno kaznovanje, besedna sredstva in odvzem privilegijev. Te tehnike v 

otroku povečujejo njegovo jezo ter nezadovoljstvo. 

3. Sklop: nekaznovalne tehnike, s katerimi starš otroku pojasni, zakaj se ne sme 

neprimerno vesti. Te tehnike temeljijo na otrokovem razumevanju.  

 

Avtorja Hoffman in Salzstein (1967, po Pšundrovi, 2004) sta opisane disciplinske tehnike 

povezala z moralnim razvojem otrok.  

 Disciplinske tehnike, ki temeljijo na moči, v otroku prebujajo sovraţnost in vplivajo 

na slabši razvoj moralnih standardov. 

 S pogovorom in s pojasnitvijo vedenja otroka pripravljamo, da sam razume učinke 

lastnega vedenja. S pomočjo pogovora otrok spoznava, da je odgovornost na njem 

samem in da je njegova dolţnost, da se vede primerno v vseh okoliščinah. 

 Starši z disciplinskimi tehnikami, ki temeljijo na odtegovanju naklonjenosti, podpirajo 

bolj kontrolirano obliko agresije, ki ne vključuje kognitivnega vidika za stopnjevanje 

otrokove zavesti o prestopkih in ne spodbuja občutkov za druge.  
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2.6 VPLIV ŠOLE KOT INSTITUCIJE IN UČITELJEV NA DISCIPLINSKE 

PROBLEME 

 

Učitelji so mnenja, da je druţina v velikih primerih kriva za neprimerno vedenje otrok. Ob 

tem pa se ne zavedajo, da imajo sami velik vpliv na učence. Vplivajo na njihovo vedenje in 

omogočajo zadovoljevanje njihovih potreb. Ne priznajo pa, da se neprimerno vedenje ustvarja 

tudi v šoli. 

V šolah poteka proces vzgajanja posameznika z določenimi osebnostnimi lastnostmi, ki so 

odraz druţbe ter njenih zahtev. Odrasel posameznik se zaveda druţbenih zahtev in jih 

spoštuje ter je sposoben odločanja in prevzemanja posledic svojih dejanj.  

 

Šole ustvarjajo disciplinske probleme z zahtevami po prilagajanju otrok delovanju šole. 

Problemi se pojavijo, ko se vrednote, pridobljene v druţini, močno razlikujejo od šolskih 

pričakovanj. Zavedati se je potrebno, da se je zelo spremenil poloţaj učitelja. Učitelj sedaj 

nima tolikšne avtoritete kot včasih in tudi starši so bolje informirani o šolstvu in otrokovih 

pravicah (Pšunder, 2004). 

 

 

2.6.1 DISCIPLINA ZA ŠIRŠI ŠOLSKI PROGRAM 

 

To je disciplina, ki zajema postopke za vzpostavljanje in vzdrţevanje discipline v šoli in 

šolski okolici. Pri tem je odgovornost učiteljev, da preprečijo in učinkovito obvladujejo 

neprimerno vedenje, odgovornost učencev pa, da ne motijo učnega procesa. Disciplina za širši 

šolski program mora temeljiti na ustvarjanju pozitivnega, produktivnega učnega okolja, 

učencem pa hkrati posredovati jasna in pravična vedenjska pričakovanja in posledice (prav 

tam). 

 

 

2.7 OPREDELITEV PREDMETA LIKOVNE VZGOJE 

 

Pouk likovne vzgoje obsega proces poučevanja in učenja, v katerem se dosega celosten 

likovni razvoj. Učenec razvija individualne likovne zmoţnosti, ki obsegajo likovno 

kultiviranje, bogatitev znanja o likovnih pojmih, razvoj ročnih spretnosti, socializacijo in 

privzgajanje doţivljajskih sposobnosti (Tacol, 2003). 
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Pibernikova (2006) pravi, da je v otroku teţnja po likovnem izraţanju ter po posnemanju 

odraslih. Vendar je zelo pomembno, da se posnemanje del drugih pri likovni vzgoji ne pojavi. 

Likovni pedagog naj vrednoti psihološko, pedagoško ter likovno vsebino otroškega dela. Pri 

tem pa mora biti pozoren na otrokovo čustvovanje, gibalne sposobnosti, opazovanje, likovni 

spomin, domišljijo, motivacijo, miselno zbranost in na otrokovo ustvarjalnost. 

 

Pomembna naloga predmeta likovna vzgoja je tudi odkrivanje učenčeve ustvarjalnosti, saj 

pomeni nadaljevanje in vodenje spontanega otroškega likovnega raziskovanja sveta. Učenci z 

izrazitimi likovnimi zmoţnostmi v svojih likovnih izdelkih poudarjajo vizualni vidik z veliko 

podrobnostmi. 

 

Učenci naj bi se skladno s starostno stopnjo čim bolj samostojno likovno izraţali in 

raziskovali. Usvajanje likovnih pojmov naj bi bilo povezano s praktičnim delom, v katerem 

učenci preoblikujejo prostor. Vanj vgrajujejo usvojene likovne pojme, ki so posledica 

dojemanja, opazovanja, doţivljanja in povezovanja predmetov ter pojavov v naravi. Vsebine 

so zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in razvija glede na svoje 

likovne oblikotvorne sposobnosti na posameznih likovnih področjih (Tacol, 2003). 

 

»Otroški likovni izraz je svojevrsten test izkušenosti, spretnosti in sposobnosti otroka. Za 

likovno področje vemo, da se vsak otrok lahko likovno izrazi in da ta izraz razvija.« 

(Pibernik, 2006, str. 463.) 

 

 

2.7.1 CILJI LIKOVNE VZGOJE 

 

»Sodobni pouk likovne vzgoje poteka  v obliki teoretičnega in praktičnega del, ki povezuje 

učenčev emocionalni, socialni in estetski razvoj z likovnim izraţanjem in pridobivanjem 

elementarnih spoznanj o likovnih pojmih in njihovih zakonitostih.« (Tacol, 2003, str. 9.) 

 

Duh in Vrlič (2003, str. 40) zapišeta, da »čeprav so vzgojno-izobraţevalni cilji za določeno 

razvojno stopnjo učencev oblikovani enotno, mora učitelj pri njihovi realizaciji upoštevati 

individualne posebnosti učencev. 

Načrtovano in premišljeno oblikovanje vzgojno-izobraţevalnih ciljev omogoča izbiro 

primerne vsebine, primernih oblik in metod dela ter virov znanja in informacij za njihovo 
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realizacijo in s tem povečuje učinkovitost pouka v procesu likovne vzgoje. Jasno opredeljeni 

in predstavljeni cilji, povezani s celotno učno-vzgojno situacijo, ter kriteriji za evalvacijo 

ciljev pa bodo učence dodatno motivirali«.  

 

Pri organizaciji poteka likovne vzgoje učitelj načrtuje temeljne učne vsebine z vseh likovnih 

področij in oblikuje likovne naloge, primerne starostni stopnji.  Načrtuje motiviranje učencev 

ter predvideva njihovo odzivanje glede na individualne sposobnosti. Izbere ustrezne likovne 

metode in oblike dela, likovne materiale in pripomočke, ki jih ustrezno vključi v učne korake 

pouka likovne vzgoje (Tacol, 2003). 

 

Pri prebiranju literature o likovni vzgoji so vsi avtorji zapisali, da je potrebno pri načrtovanju 

pouka upoštevati razvojne stopnje učenčevih sposobnosti. Učenci imajo značilno likovno 

izraţanje za vsako stopnjo v razvoju.  

Likovna dela otrok se med seboj razlikujejo zaradi likovnega razvoja po starosti in tudi zaradi 

osebnostnih razlik in značilnosti. Stopnje razvoja so vrojene in so posledica dozorevanja 

otrok. Zato otroci posameznih stopenj ne doţivljajo hkrati. 

 

 

2.7.2 PROBLEMSKA NARAVNANOST POUKA LIKOVNE VZGOJE 

 

»Učitelj lahko udejanji cilje v učnem procesu likovne vzgoje skozi več stopenj. Cilje mora 

dosledno načrtovati in domisliti mora njihovo medsebojno povezanost. Pri tem mora izhajati 

iz problemsko zasnovane likovne naloge, torej likovne naloge z likovnim problemom, tako da 

učenci s svojo miselno dejavnostjo, s spoznavanjem in doţivljanjem postopoma prihajajo 

skozi etape k izvirnim rešitvam likovnega problema in do končnega elementarnega znanja.« 

(Prav tam, str. 29.) 

 

Učenci prvih treh razredov osnovne šole so ţe sposobni spoznavati in usvajati likovne in 

druge pojme ter ustvarjalno reševati likovne probleme, ki izhajajo iz učnih načrtov za 

posamezni razred.  
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2.7.3 METODE IN OBLIKE DELA 

 

Duh in Vrlič (2003, str. 78) opredelita učne metode kot »načine učinkovite komunikacije med 

učitelji in učenci v procesu prenašanja in usvajanja znanja, spretnosti, razvijanja sposobnosti v 

procesu poučevanja in učenja. Učne metode lahko v didaktičnem pogledu opredelimo kot poti 

do ciljev poučevanja, ki so primerne za učence in določeni situaciji pouka  dajejo optimalen 

učinek. Učne metode so včasih bolj vezane na aktivnosti učitelja, včasih pa na aktivnost 

učencev, vendar vedno s ciljem, da učence usmerjajo k aktivnemu usvajanju znanja, 

spretnosti, navad, da spodbujajo njihova ustvarjalna nagnjenja in sposobnosti. Metode morajo 

biti prilagojene ciljem, vsebinam in udeleţencem pouka«. 

 

Likovna vzgoja se ukvarja z vidnim svetom, vizualnim in likovnim, zato pri izbiri metod 

poudarjamo tiste, ki temeljijo na prikazovanju.  

 

Verbalne metode dela: metode razgovora, razlage, metoda dela z besedilom ter metodi 

risanja in pisanja (zapis v zvezek). 

 

Vizualne metode dela: metoda prikazovanja, metode dela z avdiovizualnimi sredstvi. 

 

Praktično-manipulativne metode dela: metoda demonstriranja, metoda praktičnega 

likovnega izraţanja in metoda eksperimentiranja.  

 

Učne oblike pri likovni vzgoji so socialne oblike. Pri individualni obliki je vsakemu učencu 

omogočeno, da v tem procesu aktivno in samostojno sodeluje. Pogoste so tudi skupinske 

oblike ter delo v dvojicah. 

Dele učne ure tako delimo na frontalne, skupinske in individualne gleda na to, ali določeni 

likovni problem obravnavamo z vsemi učenci hkrati ali pa učenci likovno nalogo rešujejo v 

večjih ali manjših skupinah (prav tam). 

 

V sodelovalni situaciji se od učencev zahteva, da sodelujejo z drugimi, jim razlagajo, prosijo 

za pomoč in tudi pomagajo sošolcem. Za uspešno rešitev likovne naloge je potrebna 

skoncentriranost na nalogo in dobri odnosi med učenci. Vsak član prispeva rešitve problema, 

sodeluje pri odločanju in pri pogovoru o rešitvi likovne naloge.  
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Uspešnost razreda pa je odvisna od kakovostnega sodelovanja v skupinah. Učiteljeva naloga 

pri skupinski obliki dela je vodenje razreda in izvedba učne ure (Peklaj, 2001). 

 

 

2.7.4 NAČELA LIKOVNE VZGOJE 

 

Načela v procesu likovne vzgoje predstavljajo temelj likovno-pedagoškega dela v šoli. Učitelj 

se teh načel zaveda in jih upošteva v vseh korakih učne ure. Duh in Vrlič (2003) sta jih 

razvrstila: 

 

Načelo ustvarjalnosti 

Načelo ustvarjalnosti predstavlja temeljno in najpomembnejše načelo likovne vzgoje ter ima 

poseben pomen pri razvijanju likovno-oblikovnih sposobnosti učencev. Premišljena izbira 

likovne naloge, ki omogoča inovativne rešitve, je dobra spodbuda za razvoj ustvarjalnosti. 

Učenci imajo moţnost samostojno ustvarjati zaradi lastnih izkušenj in izraznih sposobnosti. V 

tem se likovna vzgoja najbolj razlikuje od drugih šolskih predmetov.  

 

Načelo svobodnega likovnega izraţanja 

Svobodno likovno izraţanje je pogoj za ustvarjalnost. Učenci svobodno izbirajo likovne 

postopke in likovne rešitve, ki jih predhodno ne poznajo. 

 

Načelo interesa in aktivnosti 

Načelo se nanaša na izbiranje likovnih motivov za likovno izraţanje pa tudi na načrtovanje ur 

likovne vzgoje na podlagi otrokom zanimivih postopkov. Načelo predvideva interes in 

aktivnost učencev v procesu likovne vzgoje in ne le pasivno reproduktivnost.  

  

Načelo kakovosti in vzgojne usmerjenosti 

V skladu z načelom kakovosti se učitelj zaveda, da je za učence nujen stalni stik s 

kakovostnimi likovnimi deli. 

Načelo kakovosti in vzgojne usmerjenosti se nanaša tudi na material (opomba: primeren 

odnos in racionalnost pri uporabi) in na orodja za likovno delo.  
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 Načelo individualizacije in prilagojenosti razvojni stopnji 

Temu načelu se prilagaja načine pedagoškega delovanja, pristope ter merila za vrednotenje. 

Upošteva se tudi individualne razlike med  učenci.  

 

Načelo nazornosti 

Načelo nazornosti se upošteva v vseh delih učne ure. To pomeni: nazorna navodila za  delo, 

demonstriranje likovnih postopkov in nazorna uporaba likovne tehnike ter jasna predstavitev 

kriterijev vrednotenja likovnih del. Čim manjši so otroci, tem bolj pomembno je, da jih 

nazorno seznanjamo s svetom, ki jih obdaja, s predmeti in pojavi v njem.  

 

Načelo ţivljenjske in psihične bliţine 

Pri izbiri likovnih motivov izhajamo iz neposrednega okolja otrok in njihovih zanimanj, 

obenem pa skrbimo, da lahko otroci do vsebin vzpostavijo čustveni odnos.  

 

Načelo postopnosti in sistematičnosti 

Upoštevamo zakonitosti otrokovega razvoja in razvojna zaporedja ter razvojne stopnje 

otrokovega likovnega izraţanja. 

Pri likovno-vzgojnem delu upoštevamo, kaj je učencem laţje, preprostejše, konkretnejše in 

kar izhaja iz njihovih izkušenj. Otroke vodimo od bliţnjega k daljnemu, od znanega k 

neznanemu, od preprostega k zapletenemu. 

 

Načelo eksemplarnosti (zgleda) 

Načelo upoštevamo tako, da  v procesu likovne vzgoje poudarimo tiste vsebine, ki omogočajo 

najbolj kakovostno realizacijo ciljev in nalog likovne vzgoje. Učitelj izbira tiste teme in 

motive, ki omogočajo najbolj kakovostno rešitev likovne naloge (Duh in Vrlič, 2003, str. 75− 

77). 

 

  

2.8 POTEK POUKA LIKOVNE VZGOJE 

 

»Pouk likovne vzgoje naj bi na vseh starostnih stopnjah učencev temeljil na čim bolj 

samostojnem likovnem izraţanju in raziskovanju. Potekal naj bi v obliki sistematičnega dela, 

ki povezuje učenčev emocionalni, socialni in estetski razvoj z likovnim izraţanjem in s 

pridobivanjem likovnih pojmov ter likovnih zakonitosti.« (Tacol, 2003, str. 9.)  
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Pouk likovne vzgoje zahteva, da se učitelj individualno ukvarja z učenci. Ker le-ta čustveno 

izraţa svoj likovni značaj. Posebnost pouka so tudi različni likovni materiali in pripomočki, ki 

jih učenci še ne poznajo. Učitelj jih mora učencem dobro prestaviti in jih usposobiti za 

uspešno delo z njimi. 

 

Učitelj pri načrtovanju ure določi lastne dejavnosti in dejavnosti učencev. Za posamezne dele 

učne ure pa načrtuje učne korake in dejavnosti. Ko določi ustrezno likovno nalogo, izbere tudi 

likovne materiale in pripomočke, metode in oblike dela za dobro predstavitev likovnega 

problema. Motive in tehnike učitelj izbira premišljeno, saj ţeli čim bolj motivirati učence za 

likovne rešitve. Upoštevati pa mora, da se likovna naloga povezuje s snovjo pretekle in 

prihodnje ure. 

Pri izvajanju učne ure naj bi opazoval in usmerjal učence v likovno izraţanje ter jih usmerjal 

v samostojno reševanje likovne naloge, ne da bi sam kakor koli posegal v njeno rešitev. 

 

V  uvodnem delu učne ure se učenci navajajo na vzgojno-izobraţevalno delo. Z uvodno 

motivacijo učitelj spodbudi pozornost za usvajanje likovnih pojmov. Motivira jih lahko z igro, 

pripovedjo, kvizom, s prikazom likovnih izdelkov, videoposnetkom ... Uvodni del največkrat 

poteka v frontalni obliki dela.  

Na začetku osrednjega dela jim na različne načine posreduje nove likovne pojme ter jih 

spodbuja k razmišljanju ter njihovi opredelitvi. Nato jim poda likovno nalogo, v okviru katere 

poda navodila za uporabo likovnih pojmov in jim priporoči izvirno rešitev likovnega 

problema. Predstavi tudi uporabo likovnega materiala in pripomočkov in jih po potrebi 

ustrezno demonstrira. Po demonstraciji učitelj napove likovni motiv. Učenci začnejo izvajati 

likovno nalogo, učitelj pa jih individualno spodbuja za samostojno likovno izraţanje. Učenci 

samostojno ustvarjajo. 

V zaključnem delu učne ure pripravijo razstavo ter ponovijo likovno nalogo in oblikujejo 

kriterije vrednotenja. Učitelj z učenci analizira izdelke ter likovne doseţke zapiše. Učitelj 

otrokovo likovno ustvarjanje vrednoti na dva načina. Prvo je ocena za redovalnico, druga pa 

je celostna ocena otrokovega celostnega prizadevanja. Na koncu uredijo razstavo nastalih 

izdelkov. 

Skozi učne ure pri učencih razvijamo odgovornost, občutek za red in motiviranost za 

dokončanje likovne naloge. Učenca je potrebno pripraviti na likovno ustvarjanje, zato mu 

mora učitelj predstaviti kaj, s čim, kako ter zakaj bo to delal. 
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Pibernikova (2006) je mnenja, da je prednost likovne vzgoje pred ostalimi predmeti v tem, da 

učenec ob likovnem izraţanju usvaja likovne pojme. Med likovnim izraţanjem pridobiva 

znanja, ki so povezana z opazovanjem ter z vsebino njegovega likovnega dela. 

 

 

2.8.1 DISCIPLINA  IN PROBLEMI  PRI  IZVAJANJU POUKA LIKOVNE VZGOJE 

 

Pri prebiranju teorije o disciplini nisem prebrala ničesar o disciplini pri likovni vzgoji. Vsi 

avtorji so govorili zgolj o disciplini, niso pa se opredelili do določenega predmeta, vsaj ne do 

likovne vzgoje. Morda je razlog v tem, da ne poznajo dovolj posebnosti izvajanja pouka 

likovne vzgoje in se niso ţeleli ter znali opredeliti o disciplini.  

Ob prebiranju teorije o likovni vzgoji pa sem prebrala samo nekaj besed o disciplini, ki so bile 

splošne (opomba bolj kot napotek) in niso povedale ničesar o disciplini pri pouku likovne 

vzgoje. 

 

Moje mnenje je, da bi bilo potrebno nameniti posebno pozornost disciplini pri likovni vzgoji. 

Likovna vzgoja je predmet, ki v vseh razredih poteka skupaj v dveh šolskih urah. Učenci se 

soočajo z različnimi likovnimi tehnikami in materiali, katere še ne poznajo, zato naj bi jih 

učitelj dobro predstavil in pokazal delo s posameznim materialom. Učitelj naj bi vzpostavil 

dobro razredno klimo, da lahko nemoteno posreduje učno snov. Kot pri ostalih predmetih naj 

bi tudi pri likovni vzgoji učencem povedal, katera pravila je potrebno upoštevati in kakšne so 

posledice neprimernega vedenja.  

 

Ker pouk likovne vzgoje poteka dve strnjeni šolski uri, prav gotovo prihaja do učiteljevega  

posredovanja zaradi motenja poteka ure. Sklepam, da učitelj posreduje v teh primerih, saj se 

lahko neprimerno vedenje stopnjuje in učitelj takrat ne more doseči ciljev, ki  jih je načrtoval 

za določeno učno uro. Menim, da pri likovni vzgoji lahko pride do hujših disciplinskih 

problemov zaradi rabe različnih likovnih materialov. Lahko pride do namernega uničevanja 

lastnine oziroma do poškodovanja likovnega dela in orodja. Ravno zaradi tega mora učitelj 

kvalitetno predstaviti likovni material in učence opozoriti na pomanjkljivosti njegove 

uporabe. 
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Zgodi se tudi, da učilnice niso primerne za izvajanje pouka likovne vzgoje. Takrat učitelji ne 

poučujejo radi zahtevnejših likovnih tehnik in se posluţujejo bolj enostavnih. Velik problem 

pri izvajanju različnih likovnih tehnik pa so tudi stroški. Šole nimajo dovolj finančnih 

sredstev, da bi financirale likovne pripomočke in materiale, zato morajo starši otroku kupovati 

osnovne pripomočke in materiale. 

 

Menim, da se pri izvajanju pouka likovne vzgoje kaţe problem obvladovanja učencev pri 

likovni dejavnosti in to zaradi pomanjkanja izobraţenosti za izvedbo pouka. Učencem zgolj 

predstavijo likovno nalogo, morda pokaţejo primere ţelenih končnih izdelkov, nato jih 

prosijo, da pripravijo mize ter se takoj zatem lotijo dela. To se nikakor ne bi smelo dogajati, 

saj se učenci radi likovno izraţajo in pokaţejo svoje likovno znanje. Nekaterim učencem je 

tudi najljubši predmet, drugi učenci so likovno nadarjeni in to bi morali učitelji opaziti in 

učenca spodbujati za likovno ustvarjanje in napredovanje. 

Dogaja se tudi, da se likovna vzgoja kot predmet zapostavlja. Učitelji namenjene ure likovni 

vzgoji pogosto uporabijo za izvedbo učnih vsebin drugih predmetov. To se nikakor ne bi 

smelo dogajati, saj so v učnem načrtu navedeni izobraţevalni in vzgojni cilji, ki jih morajo 

učenci doseči.   
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3 PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V diplomskem delu ţelim predstaviti vpliv discipline na likovno dejavnost v učnem procesu. 

Naprej sem ugotovila, v kolikšni meri je disciplina prisotna pri pouku likovne vzgoje. Za ta 

namen sem pripravila tabelo, v kateri so zajete trditve, s pomočjo katerih sem lahko opazovala 

disciplino v razredu. Trditve se nanašajo na disciplinske ukrepe, ki jih učitelj uporablja ter 

koliko ti ukrepi vplivajo na pouk in kako hitro se učenci odzovejo na učiteljeva vprašanja. 

Zanimalo me je tudi, ali se učitelji zavedajo, da tudi pri pouku likovne vzgoje učence 

discipliniramo ter koliko pozornosti med poučevanjem učitelj nameni zagotavljanju discipline 

v razredu?  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem opisala teorije discipline. Izhajala sem iz 

discipliniranja v druţini in njenih vplivov na otroka. V nadaljevanju sem opisovala disciplino 

v učnem procesu likovne vzgoje in pri tem izpostavila učiteljeve spretnosti discipliniranja, 

otrokove pravice in ukvarjanje z disciplinskimi ukrepi. Posebej sem izpostavila, od česa je 

disciplina odvisna, koliko lahko učitelj predvideva, ali bo določena dejavnost vplivala na 

delovno klimo v razredu oz. na disciplino.  

 

 
3.2 CILJI 

 
Z raziskavo ţelim ugotoviti: 

 Kako disciplinirani so učenci pri pouku likovne vzgoje? 

 Kakšno je otrokovo in učiteljevo ravnanje med urami likovne vzgoje?  

 Katere disciplinske ukrepe učitelj uporablja pri pouku likovne vzgoje in kako pogosto 

učitelj uporablja te ukrepe med uro likovne vzgoje? 

 Kakšen pomen ima za učitelja disciplina učencev pri pouku likovne vzgoje? 

 Koliko disciplina učencev  vpliva na potek pouka likovne vzgoje? 

 Koliko na disciplino učencev vpliva izbira likovne naloge na posameznem likovnem 

področju? 

 Koliko na disciplino učencev vpliva izbira likovnih materialov in pripomočkov ter 

likovnih motivov? 

 Koliko na disciplino učencev vpliva vgrajevanje metode in oblike dela? 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali je pri pouku likovne vzgoje  prisotno veliko disciplinskih ukrepov? 

 Ali učiteljevo umirjeno ravnanje vpliva na učenčevo disciplino med poukom? 

 Ali učenčevo dejavno ravnanje vpliva na disciplino v razredu? 

 Ali učiteljeva nebesedna komunikacija vpliva na disciplino učencev v razredu? 

 Ali učiteljeva aktivnost med likovno dejavnostjo učencev vpliva na njihovo 

disciplino? 

 Ali disciplina učencev vpliva na potek likovne dejavnosti pri pouku? 

 Ali na disciplino učencev vpliva izbor likovne naloge pri posameznem likovnem 

področju? 

 Ali na disciplino učencev v razredu vpliva izbor likovnih materialov in pripomočkov? 

 Ali na disciplino učencev v razredu vpliva izbor likovnih motivov? 

 Ali na disciplino učencev v razredu vpliva vgrajevanje metod in oblik dela? 

 

 

3.4 METODOLOGIJA 

 

3.4.1 RAZISKOVALNA METODA 

 
V namen raziskave sem pripravila in izvedla 4 učne ure pouka likovne vzgoje in med 

poučevanjem spremljala disciplino učencev. Pripravila sem tabelo s kriteriji, s katerimi sem 

med poučevanjem beleţila, kdaj in kolikokrat se pojavijo posebnosti. Pri tem ne bo 

izpostavljen posamezen učenec, ampak samo skupno število pojavljajočih se posebnosti.  

 

 
3.4.2 VZOREC 

 
Raziskavo sem opravila na osnovni šoli, v razredu z 21-imi učenci. Prisostvovala je tudi 

učiteljica, ki poučuje v razredu. V skupino so bili vključeni tako deklice kot dečki, ki so v letu 

2010/2011 obiskovali 2. razred. 
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3.4.3 PRIPOMOČKI 

 
V raziskavi sem uporabila tabelo s kriteriji, s pomočjo katere sem opazovala prisotnost 

discipline učencev  v razredu. Potek učne ure sem opazovala s pomočjo 13. kriterijev. 

 

 

3.4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 
Postopek zbiranja podatkov je opazovanje z udeleţbo. Podatke sem sproti beleţila in potem 

ugotovila, katera posebnost se je največkrat pojavila. V komentarjih sem zapisala, zakaj se je 

ta posebnost največkrat pojavila ter kolikokrat. Določene kriterije sem komentirala tudi glede 

na učni korak − uvodni, osrednji in zaključni del. 

 

 

3.4.5 POSTOPKI OBDELAVE 

 
Prisotnost discipline v razredu sem ocenjevala glede na opazovalne kriterije. Pogostost 

pojavljanja sem navedla v odstotkih na število učencev. Vsak kriterij sem interpretirala glede 

na pogostost pojavljanja v različnih delih učne ure. 
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3.5 UČNA PRIPRAVA ZA IZVEDBO UČNEGA PROCESA LIKOVNE VZGOJE (1) 

 
Datum: 27. 5. 2011 

Razred in šola: 2. a 

Število ur: 2 

Oblikovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Risanje motiva po domišljiji z različnimi linijami in točkami 

Likovna tehnika: Flomaster 

Likovni materiali, orodja, podlage: Risalni papir (različni formati), rumena barvica, 

flomastri temnejših barv 

Likovni motiv: Pisana poletna majica 

Metode dela: Pogovor, razlaga, opazovanje, demonstracija 

Oblike dela: Frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: Risba, slika, tabla, kreda, fotografije linij in točk v okolju in 

naravi, fotografije umetniških del 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Medpredmetna povezava: Matematika, slovenščina, glasbena vzgoja 

Posebna aktivnost učencev: / 

Viri slikovnega gradiva, literatura: 

Učni načrt za likovno vzgojo 

Osebni album fotografij in različne slovenske revije in reklame  

 

Cilji: 

Učenci:  

 Opredelijo risbo in sliko. 

 Poimenujejo linije različnih vrst. 

 Razloţijo pojme: sklenjena in nesklenjena linija, svetla in temna, dolga in kratka, 

ravna in kriva, debela in tanka. 

 Poiščejo primere linij v okolju, v naravi in na fotografijah. 

 Zasnujejo lastne ideje in narisane ploskve obogatijo z linijami in s točkami. 

 Razvijajo vztrajnost in doslednost. 

 Razvijajo likovno domišljijo.  
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                 POTEK UČNE URE 

 UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKA DELA 

UČNA 

SREDSTVA & 

PRIPOMOČKI 

Uvod-

ni del: 
 Z učenci ponovi 

razlike med risbo in 

sliko. 

 Na tablo obesi sliko in 

risbo ter učence usmeri 

v njuno opazovanje. 

 Opredelijo risbo 

in sliko. 

  

 Slika nastane z 

barvnimi 

ploskvami, risba 

pa s točkami in z 

linijami. 

 

 Demonstracija 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 Risba in slika 

 

Osred

-nji 

del 

a) Spoznavanje 

likovnih pojmov 

 Učence usmeri v 

iskanje različnih 

materialov, s katerimi 

narišemo risbo. 

 Učencem pokaţe risbo 

in jih usmeri v 

opisovanje zapolnjene 

risalne površine. 

 

 

 Naštejejo risarske 

materiale in 

pripomočke. 

 

 Pojasnijo, da je 

zapolnjena 

površina lahko 

bolj svetla, kadar 

so linije in točke 

redko nizane, in 

bolj temna, če so 

linije in točke 

gosto nizane. 

 

 

 

 Pogovor 

 Razlaga 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 Risba 

  Učence vpraša, katere 

linije poznajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 Učencem predlaga, da 

primere linij narišejo 

na tablo. 

 Učence usmeri v 

opazovanje linij in 

točk na fotografijah 

oblačil, primerov v 

naravi in njihovo 

opisovanje. 

 Povedo, da 

poznajo tanke, 

debele, ravne, 

krive, vodoravne, 

poševne, 

navpične, kratke, 

dolge, sklenjene 

in nesklenjene 

linije. 

 Narišejo poznane 

linije na tablo. 

 

 Prepoznavajo 

različne linije na 

oblačilih, 

fotografijah in 

okolici ter jih 

opisujejo. 

 Pogovor 

 Razlaga 

 Demonstracija 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risba, 

fotografije 

primerov iz 

okolja in 

narave 
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 b) Napoved likovne 

naloge 

 Učence pokliče pred 

tablo in jim pojasni, da 

bodo tudi oni danes 

risali risbo z različnimi 

linijami in točkami. 

 Učencem pripoveduje 

zgodbico o dveh 

prijateljih, ki se 

zabavata ob obali. 

 Med pripovedovanjem 

iz časopisnega papirja 

izdeluje ladjico. 

 Učencem pove, da 

bodo fantku oz. deklici 

iz ladjice naredili 

majico. 

 

 

 Prisluhnejo 

napovedi likovne 

naloge in 

pripovedovanju 

zgodbice. 

 

 

 

 Pripovedovanje 

 Pogovor 

 Demonstracija 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 Izmišljena 

zgodbica 

 Ladjica iz 

papirja 

 

 

 

 

 

 

 

c) Likovno izraţanje 

 Z učenci obnovi 

likovno nalogo. 

 

 

 

 Na mizo poloţi risalne 

liste različnih 

formatov. 

 

 Učence usmeri v 

pripravo rumene 

barvice ter v risanje 

majice. 

 

 Pojasnijo 

posebnosti, na 

katere so pozorni 

pri izvedbi 

likovne naloge. 

 Izberejo si risalni 

list. 

 

 

 Narišejo majico. 

 

 Pogovor 

 Demonstracija 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

 Narisana majica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med risanjem majice 

nudi individualno 

pomoč. 

 Rišejo majico.  Individualna 

oblika 

 

  Ko učenci končajo, 

odloţijo barvico. Pove 

jim, da bodo sedaj 

majico okrasili z 

vzorcem. 

 Risali bodo z 

različnimi linijami in 

točkami ter posebnosti 

ponovijo. 

  Učencem ponovno 

pojasni, da morajo 

narisati najrazličnejše 

 Prazne površine 

obogatijo z 

različnimi linijami 

in točkami ter 

ustvarjajo svetle 

in temne površine. 

 Pogovor 

 Frontalna in 

individualna 

oblika 

 Narisana 

majica, 

okrašena z 

vzorcem. 
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linije in točke in jih 

nizati gosto in redko, 

da nastanejo svetle in 

temne površine. 

 Učencem pove, da 

lahko uporabljajo 

samo flomastre 

temnejših barv. 

 Učenci pričnejo risati. 

 

  Med likovnim 

izraţanjem učencem 

nudi individualno 

pomoč ter jim svetuje, 

da obogatijo prazno 

površino. 

 

 Narisano majico 

porišejo z 

različnimi linijami 

in točkami. 

 

 Individualna 

oblika 

 

 

 

 Narisana 

majica, 

okrašena z 

vzorcem. 

 

 

Zaklju

-čni 

del:  

 Učence usmeri, da 

prinesejo izdelke pred 

tablo, kjer naredijo 

razstavo. 

 Z učenci oblikuje 

kriterije vrednotenja 

ter jih zapiše. 

 

 Prinesejo izdelke 

pred tablo in 

uredijo razstavo. 

 

 Z učiteljem 

oblikujejo 

kriterije 

vrednotenja: 

– poznavanje in 

risanje raznolikih 

linij in točk ter 

ustvarjanje svetlih 

in temnih ploskev; 

– izvirnost motiva; 

– uporaba različnih 

debelin 

flomastrov ene 

barve. 

 Opisujejo izdelke 

po izoblikovanih 

kriterijih. 

 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 

 Končni izdelki 

  Pohvali vse izdelke in 

naroči učencem, da 

pospravijo vse 

materiale. 

 Pospravijo vse 

materiale. 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

  Zapiše doseţke 

učencev in z učenci 

uredi razstavo nastalih 

izdelkov. 

 Z učiteljem 

uredijo razstavo 

nastalih risb v 

razredu. 

 

 Frontalna 

oblika 
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3.5.1 ANALIZA UČNE URE ŠT. 1 

 

Pred izvedbo učne ure z likovno nalogo, Risanje motiva po domišljiji z različnimi linijami in 

točkami, sem menila, da bom otroke pritegnila in da bodo izdelki uspeli. 

Pred pričetkom izvedbe učnega procesa sem učencem svetovala, da med potekom učnih ur 

upoštevajo dve pravili. Prvo, da govorijo le takrat, ko so spodbujeni ter da prisluhnejo drug 

drugemu, ter drugo, da dvignejo roko za posredovanje sporočila. 

  

Ob spoznavanju novih likovnih pojmov sem nekaj časa počakala na odziv učencev z dvigom 

roke. Roko je dvignila samo ena deklica. Ob demonstraciji slike so vsi učenci istočasno 

odgovorili, kljub mojim pravilom. 

Pri postopku risanja linij in točk na tablo – risanju ravnih, krivih, sklenjenih, nesklenjenih, 

navpičnih, vodoravnih, tankih in debelih linij ter različnih točk − so gledali na tablo in 

prisluhnili mojim dopolnilom. Pod nadzorom so sodelovali ob komentiranju demonstriranih 

fotografij iz narave in okolja. Pri pripovedovanju posebnosti opaţenih linij in točk v razredu 

so se zgolj tri deklice odzvale z dvigom roke. 

Tudi pri pripovedovanju zgodbice sem učence prosila za popolno tišino. Zgodbica: Lepega 

poletnega dne sta se na obali igrala deček in deklica. Igrala sta se z ţogo in se lovila po plaţi. 

(Med pripovedovanjem iz časopisnega papirja izdelam ladjico.) Nato deček opozori deklico, 

da po morju pluje majhna bela ladjica, iz katere jima maha deček. Potem pa se kar naenkrat na 

nebo pripodijo črni oblaki, prične pihati in ladjico začne premetavati. Valovi so bili tako 

močni in razburkani, da je odlomilo prvi del ladje (op. odtrgam sprednji del ladjice). Ladjico 

je še bolj začelo premetavati. Ker je bila nemočna v boju valov, je odlomilo še zadnji del 

ladjice (op. odtrgam zadnji del ladjice). Deček in deklica na obali sta še komaj videla ladjico. 

Videla pa sta ogromen val, ki je šel proti ladjici. Z veliko močjo je udaril ob ladjico tako, da 

se je odlomilo še jadro (op. odtrgam zgornji del ladjice). Ladjica se je začela potapljati. Deček 

in deklica sta bila zaskrbljena, kaj se je zgodilo z dečkom (op. razgrinjam papirnato ladjico). 

Valovi pa so na obalo prinesli dečka s popolnoma premočeno majico (op. pokaţem papirnato 

majico). 

Ob mojem počasnem pripovedovanju in prilagajanju glasu dogodkom v zgodbici so učenci 

zgodbico spremljali in se molče odzivali na dogodke in na preoblikovanje časopisnega 

papirja. 

Pri napovedi likovne naloge so zbrano poslušali, kaj bodo ustvarjali, in sodelovali pri 

ponovitvi različnih linij in točk. Nato si je vsak vzel svoj risalni list. Skupina štirih učencev, ki 
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je sedela skupaj, je edina drugače obrnila risalni list, kar pomeni, da so kradli idejo in ni 

kolegialno do drugih učencev. 

 

Med risanjem majice so imeli teţave s tem, kako narisati majico. Zgolj en učenec je imel 

večje teţave z risanjem, zato sem mu demonstrirala majico iz papirja. Nadaljevali so z 

risanjem raznolikih linij in točk. V razredu je bila prisotna disciplina učencev, brez nobenih 

motečih dejavnikov. Učenci so bili aktivni. Skoraj polovica učencev je imela teţave pri 

prepoznavanju temnih barv flomastrov.  

Trije učenci so kmalu dokončali majico, zato so dobili novo zaposlitev. Izdelali so papirnato 

majico po demonstraciji ob pripovedovanju zgodbe. Ker je ţelel to narediti učenec, ki je še 

dokončeval likovno nalogo, sem prekinila izdelovanje majice. Učence sem poklicala pred 

tablo in smo skupaj ponovili zgodbico o ladjici. Vsak učenec je povedal del zgodbe. Med 

pripovedovanjem je učenec kazal hrbet ostalim, dva pa sta klepetala. Prekinila sem jih tako, 

da so morali nadaljevati  pripovedovanje zgodbe. Med samim pripovedovanjem so trije učenci 

dokončevali likovni izdelek. 

 

Z učenci smo uredili razstavo izdelkov in oblikovali likovne kriterije. Vse kriterije je 

povedala deklica, ki je dvignila roko. Trije učenci pa so sodelovali, ne da bi jih poklicala. 

Likovne izdelke so vrednotili vsi učenci s pomočjo kriterijev. Sledili so in pri vrednotenju 

upoštevali vse kriterije ter se dopolnjevali z dvigom rok. Medtem sem zapisala njihove 

doseţke. 
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3.5.1.1 Fotografije nastalih risb pri rešitvi likovne naloge št. 1 

 

Čeprav v diplomskem delu nisem vrednotila učenčevih izdelkov, jih prilagam. 
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3.5.2 ANALIZA UČNE URE ŠT. 1 PO OPAZOVALNIH MERILIH V ODSTOTKIH  

 
OPAZOVANJE UČENCEV REZULTATI V ODSTOTKIH 

1. Otrokove prioritete:  

 se zaveda rešitve likovnega problema; 

 se zaveda ustreznosti izbire in uporabe 

likovnih materialov, pripomočkov ter 

likovnega motiva; 

 ţeli doseči kakovostno rešitev likovne naloge. 

 

 60 % 

 30 % 

 

 

 10 % 

 

2. Otrokove sposobnosti:  

 kaţe prizadevnost za razvijanje motoričnih, 

miselnih in doţivljajskih sposobnosti; 

 ne kaţe večje prizadevnosti za razvijanje 

sposobnosti; 

 kaţe leţeren odnos kljub sposobnostim. 

 

 90 % 

 

 

 0 % 

 

 10 % 

3. Ravnanje z virom (slikovni, pisni material):  

 je pozoren in ga zanima; 

 zgolj ošine; 

 sploh ne pogleda. 

 

 100 % 

 0 % 

 0 % 

4. Ravnanje z likovnim materialom:  

 z občutkom;  

 brez posebnega občutka; 

 ga namerno uničuje. 

 

 95 % 

 5 % 

 0 % 

5. Sodelovanje s sošolci  

 zainteresirano podaja ideje,  

 vzpodbudno vpliva na sodelovanje skupine,  

 zgolj prisostvuje skupini. 

 

 35 % 

 50 % 

 15 % 

6. Vrstniška pomoč:  

 je zmeraj pripravljen pomagati sošolcu; 

 sploh ne pomaga; 

 se norčuje iz sošolcev. 

 

 85 % 

 15 % 

 0 % 

7. Reševanje likovne naloge:  

 si vzame veliko časa; 

 premišljuje o nalogi; 

 prične z reševanjem takoj; 

 pogleduje k sošolcu; 

 moti delovno klimo pri snovanju idej. 

 

 25 % 

 5 % 

 60 % 

 10 % 

 0 % 
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8. Sledenje pouku:  

 vsaka dejavnost ga navdušuje; 

 spremlja navodila;  

 počne druge stvari in moti sošolce; 

 igra se z likovnim materialom in pripomočki. 

 

 45 % 

 40 % 

 10 % 

 5 % 

 

9. Vpliv učiteljevih spodbud na učenčevo dejavnost: 

 se vedno zelo hitro odzove; 

 reagira in upošteva spodbude;  

 potrebuje dodatna ponazorila; 

 sploh ne reagira. 

 

 20 % 

 60 % 

 15 % 

 5 % 

 

10. Odzivanje na spoznano učno snov:  

 dovolj je besedna razlaga; 

 nujna je razlaga s ponazorili; 

 potrebuje dodatno razlago s ponazorili; 

 nujna tudi neverbalna komunikacija učitelja.  

 

 60 % 

 20 % 

 10 % 

 10 % 

 

11. Klepetanje:  

 prisotno; 

 klepet pri iskanju rešitve likovnega problema; 

 klepet pri razjasnitvi nejasnosti; 

 obračanje pozornosti nase. 

 
 10 % 

 65 %  

 25 %  

 0 % 

 
12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti: 

 opazna odgovornost za sodelovanje; 

 se vedno odzove; 

 se redko odzove; 

 vidna prizadevnost; 

 vidna neprizadevnost. 

 

 45 % 

 20 % 

 15 % 

 20 % 

 0 %  

 

13. Angaţiranost:  

 nalogo izvede od začetka do konca; 

 popusti pri dokončanju izdelka;  

 sploh ne pokaţe volje do reševanja likovne 

naloge. 

 

 75 % 

 15 % 

 10 % 

 

                (Vir: lasten.) 

 

 

3.5.2.1 Interpretacija ocenjevalnih kriterijev 

 
1. Otrokove prioritete 

Za več kot polovico (60 %) učencev velja, da je bila njihova prioriteta rešitev likovnega 

problema, saj je bil likovni material določen. Da jim je bilo to pomembno, priča to, da so 

spraševali, ali so pravilno pričeli in tudi rešili likovni problem. Tudi pred izbiro flomastra so 

ţeleli potrditev o njihovi izbiri, in sicer to velja za slabo tretjino (30 %) učencev. Ravno tako 

tudi izvirna rešitev likovnega motiva. Tudi iz nastalih risb je razvidno, da so se trudili 

upoštevati navodila za izvedbo likovne naloge. S posebej kakovostno izvedbo likovne naloge 

se je izkazalo 10 % učencev. 
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2. Otrokove sposobnosti 

Pri vseh učencih (90 %) sem lahko opazila prizadevnost glede na njihove sposobnosti. 

Posebej so kazali prizadevnost ob poslušanju zgodbice. Doţivljali so jo v popolni tišini, se 

odzivali na zaplete v zgodbi ter z obrazno mimiko izkazovali, kako doţivljajo dogajanje 

junakov na morju in na obali. Večja prizadevnost se je pokazala v okviru razvoja motoričnih 

sposobnostih v osrednjem delu učne ure. Kar pri 50 % učencev je prevladovala miselna 

sposobnost in tudi prizadevanje za to. V uvodnem delu so aktivno odgovarjali na moja 

vprašanja. V večini so razmišljali, katere linije poznamo. V osrednjem delu so si v večini 

zapomnili, na kaj morajo biti pozorni pri risanju. Razmišljali so o značilnostih linij in točk in 

jih uporabljali pri risanju ter razmišljali, kako naj zapolnijo risalno površino … Pri 

pripovedovanju zgodbe pa so morali v večini aktivno premišljevati, kako bi se zgodba lahko 

nadaljevala. V zaključnem delu so po kriterijih ocenjevali izdelke. Tu so morali dobro 

razmisliti, kaj bodo rekli, saj smo vsi videli izdelke in bi lahko napačni oceni oporekali. 

Zgolj 10 % učencev je kazalo leţeren odnos do ustvarjanja, kljub svojim razvitim 

sposobnostim. 

  

3. Ravnanje z virom (slikovni, pisni material) 

Vsi učenci (100 %) so zelo pozorno opazovali demonstrirano risbo in sliko v uvodnem delu 

učne ure, enako tudi predstavljene fotografije v osrednjem delu. Na vprašanja so aktivno 

odgovarjali in iskali posebnosti. 

 

4. Ravnanje z likovnim materialom 

Učenci so z likovnim materialom ravnali skrajno zavzeto (95 %). Risalne liste so poloţili na 

mizo in risali na njih. Nihče od učencev ga ni mečkal ali trgal. V večini so uporabili svoje 

flomastre (op. dva učenca sta si od sošolcev sposodila flomastre, ker sta puščico pozabila 

doma) in z njimi pravilno ravnali. Le enkrat je eden učenec sošolki čez mizo vrgel flomaster. 

Opozorila sem ga, da se to ne počne in je to tudi upošteval. Enemu učencu pa se je pokvaril 

flomaster, zato si ga je za nadaljnje delo izposodil. Ob tem pa ne moremo govoriti o 

namernem uničevanju materiala. Flomastre so se trudili pravilno drţati v roki. Lahko trdim, 

da so z likovnim materialom ravnali z občutkom. Izkazali so občuteno uporabo materiala, saj 

je zgolj 5 % učencev ravnalo z njim brez občutka. 
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5. Sodelovanje s sošolci 

Pri tej učni uri so učenci reševali likovno nalogo individualno, zato ni ocenjeno obnašanje 

učencev pri skupinskem delu, ampak je ocenjeno kot posameznikov vpliv na potek učne ure. 

Polovica učencev (50 %) je med učno uro aktivno sodelovala v pogovoru, zato je s svojim 

prispevkom v razredu vzpodbudno vplivala na sodelovanje še ostale polovice učencev. Dobra 

tretjina učencev (35 %) je z zanosom podajala ideje, s tem so dosegli, da je učni proces 

potekal brez teţav. Nobeden učenec ni med reševanjem naloge motil ostalih učencev. Lahko 

pa opozorim na to, da je prišlo do posnemanja idej. Štirje učenci (15 %) so pri isti mizi na 

enak način obrnili risalni list in upodobili soroden motiv ter uporabili podobne poloţaje linij 

in tudi barve.  

 

6. Vrstniška pomoč 

Skoraj vsi učenci (85 %) so se izkazali v pripravljenosti za izposojo flomastrov tistima 

učencema, ki jih nista imela. Bilo je opaziti tudi nekaj menjavanja flomastrov, saj niso imeli 

vsi dovolj temnih flomastrov. Izdelki pa izkazujejo, da so nekateri učenci (15 %) posnemali 

ideje pri risanju vzorcev, ostali učenci pa temu niso nasprotovali. V celotni izvedbi likovne 

naloge in tudi pri vrednotenju ni bilo prisotnega norčevanja iz sošolcev. 

  

7. Reševanje likovne naloge 

Več kot polovica učencev (60 %) se je takoj lotila reševanja likovne naloge. Ti učenci so brez 

teţav narisali majico in tudi niso imeli dodatnih vprašanj glede rabe temnih barv flomastrov.  

Četrtina učencev (25 %) si je vzela veliko časa za pričetek dela. Teţave so imeli, kako začeti 

in kako pravzaprav narisati majico. V nadaljevanju so počasneje nizali linije in točke in 

likovno nalogo reševali dlje  kot ostali učenci. Eden učenec (5 %) je veliko premišljeval o 

reševanju likovne naloge. Demonstrirala sem mu, s pomočjo majice iz časopisa, kako naj 

nariše majico. Kasneje sva se pogovorila o temnih barvah flomastrov in naštel mi je linije in 

točke. Likovno nalogo je kljub teţavam uspešno naredil. 

Pri vrednotenju likovnih izdelkov smo opazili, da sta dve učenki (10 %) podvajali ideje pri 

nizanju linij in točk ter pri izbiri barv flomastrov. 

 

8. Sledenje pouku 

V uvodnem delu učne ure so sledili in sodelovali pri razlagi razlik med sliko in risbo. Brez 

teţav so spremljali navodila (40 %) in razmišljali o poimenovanju različnih linij in točk. V 

času manjše neaktivnosti sem učenca (5 %), ki se je igral s flomastrom, pozvala z vprašanjem 
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in to ga je spodbudilo k sledenju pogovora. Vsi ostali učenci so sledili učni vsebini in se 

aktivno vključevali v pogovor. 

Najbolj pa jih je v celotni uri navdušila zgodbica o ladjici. Skoraj polovica (45 %) jo je 

spremljala z navdušenjem. Zelo pozorno so jo poslušali. Se nanjo odzivali z vzdihi, z 

zaskrbljenostjo in na koncu z nasmehom. Vsi učenci so poslušali posredovano učno vsebino 

ter bili pozorni na zgibanje časopisnega papirja.  

Tudi navodila so spremljali, saj so se izkazali pri ponavljanju. Ob likovnem izraţanju so 

učenci ţeleli le potrditve za pravilno reševanje likovne naloge in tudi njeno dokončanje. 

Razumevanje likovnega problema  izkazujejo tudi izdelki. Na koncu osrednjega dela je nekaj 

učencev (10 %) iz časopisnega papirja izdelovalo ladjico. Ker so s tem motili druge učence, 

sem prekinila njihovo ustvarjanje ter učence, ki so dokončali izdelek, poklicala pred tablo. 

Ena učenka je povedala kriterije vrednotenja likovnih izdelkov, nato pa so ostali učenci 

komentirali končne izdelke z upoštevanjem kriterijev. 

 

9. Vpliv učiteljeve spodbude na učenčevo dejavnost 

Vedno, ko sem postavila vprašanje, so se učenci odzvali. Dobra polovica učencev (60 %) je 

reagirala in upoštevala spodbude, ki sem jih podajala skozi celotni učni proces. Nekaj učencev 

(20 %) se je vedno in zelo hitro odzvalo na potek učnega procesa. Dvignili so roko in 

počakali, da sem jih pozvala z neverbalno komunikacijo ali po imenu. Nekateri učenci (15 %) 

so imeli teţave pri risanju majice ter pri izbiri barve linije, zato sem jim pomagala z dodatnimi 

ponazorili. Ponazorila so bila jasna, zato so ni bilo nadaljnjih spodbud. Eden učenec (5 %)  pa 

se ni menil za moje napotke in je likovno nalogo rešil z manjšimi napakami. 

  

10. Odzivanje na spoznano učno snov 

Za večje razumevanje učne snovi sem vedno uporabljala ponazorila. Ponazorila so bila 

ustrezna in premišljeno izbrana. Ko so učenci naštevali linije, so bili zavzeti za posredovanje, 

enako tudi pri risanju linij na tablo. Zato menim, da je bila dovolj besedna razlaga (60 %) ter 

da je njihova zavzetost pripomogla k razumevanju posredovane učne snovi in tudi k uspešni 

rešitvi likovnega problema. 20 % je nujno potrebovalo dodatno razlago s ponazorili, 10 % 

učencev pa je potrebovalo še dodatno razlago s ponazorili, saj so imeli večje teţave z risanjem 

majice. To pa so tudi hitro dojeli in dokončali nalogo. Tudi neverbalna komunikacija je bila 

učinkovita, učenci (10 %) so bili pozorni in tudi hitro so reagirali. Z njo sem pritegnila in 

opozorila učence.  
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11. Klepetanje 

Klepetanje med učno uro skoraj ni bilo prisotno. Ustvarjalno vzdušje je trajalo ves učni 

proces. Učenci (65 %) so se le polglasno med seboj pogovarjali o rešitvi likovnega problema 

in uporabi likovnih materialov, četrtina učencev (25 %) pa je klepetala zaradi razjasnitve 

nejasnosti glede rabe barv flomastrov in linij. Zgolj enkrat je bilo 10 % učencev preglasnih, 

zato sem jih prosila, naj utišajo pogovor, da ne bodo motili ostalih učencev, ki še niso 

dokončali svojih izdelkov. 

 

12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti 

Pri skoraj polovici učencev (45 %) je izstopala  odgovornost za sodelovanje. Vedno so ţeleli 

povedati odgovore ali komentirati. 20 % učencev se je vedno odzvalo, 15 %  redko, s tem da, 

ko so bili poklicani, so se tudi odzvali. Trudila sem se, da sem vedno poklicala drugega 

učenca, saj sem ţelela od vseh izvedeti razumevanje učne snovi. Kogar koli sem poklicala, se 

je vedno odzval. Nikoli ni bilo potrebno ponavljati vprašanja, ker so odgovorili brez daljšega 

razmišljanja. Manjše število učencev (20 %) si je vidno prizadevalo za sodelovanje pri likovni 

dejavnosti, čeprav niso tega niso pokazali z dvigi rok. Pri nobenem učencu nisem opazila 

neprizadevnosti.  

 

13. Angaţiranost 

Velika večina učencev (75 %) je likovno nalogo izvedla od začetka do konca. Vsi so  takoj 

pričeli z risanjem majice in nadaljevali z izpolnjevanjem površin. Pri nobenem učencu ni bilo 

opaziti nevestnosti, navdušeno so prisluhnili pogovoru, razlagi  ter rešili likovno nalogo. Bili 

so povsem aktivni, ko so ţeleli kaj vprašati. Največ vprašanj je bilo v zvezi z risanjem linij ter 

uporabe flomastra. Nekaj učencev (15 %) je popustilo pri dokončanju naloge, a likovni 

problem so uspešno rešili. Ko sem učencu naročila, kje naj še dopolni svojo risbo, ni bilo 

nobenega negodovanja, ampak je tiho pričel z delom. Tudi učenec (10 %), ki je imel teţave 

pri risanju in me je večkrat spraševal, je poslušal nasvete in jih upošteval. 
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3.6 UČNA PRIPRAVA ZA IZVEDBO UČNEGA PROCESA LIKOVNE VZGOJE (2) 

 
Datum: 30. 5. 2011 

Razred in šola: 2. a 

Število ur: 2 

Oblikovno področje: Prostorsko oblikovanje 

Likovna naloga: Oblikovanje prostorskih tvorb in razporejanje v prostoru 

Likovna tehnika: Sestavljanje, lepljenje 

Likovni materiali, orodja, podlage: Večji trši papir, večje število škatlic, lepilo, svinčnik, 

barvice, flomastri, škarje 

Likovni motiv: Okolica šole 

Metode dela: Pogovor, razlaga, opazovanje, demonstracija 

Oblike dela: Frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: Okolica šole 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Medpredmetna povezava: Spoznavanje okolja, matematika 

Posebna aktivnost učencev: / 

Viri slikovnega gradiva, literatura: 

Učni načrt za likovno vzgojo  

 

Cilji: 

Učenci:  

 Se orientirajo v zunanjem prostoru. 

 Naštejejo oblike zgradb in jih opišejo. 

 Ločijo zunanji prostor od bivalnega prostora. 

 Izoblikujejo različne prostorske tvorbe iz embalaţnih škatlic. 

 Razvijajo vztrajnost in doslednost pri oblikovanju prostorskih tvorb. 

 Obogatijo občutek za estetsko oblikovanje okolice. 

 Razvijajo prostorske predstave.  
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                 POTEK UČNE URE 

 UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKA DELA 

UČNA 

SREDSTVA & 

PRIPOMOČKI 

Uvod-

ni del: 
 Učence povabi na 

ogled okolice šole. 

 Usmeri jih v 

opazovanje stavb, cest, 

pločnikov, igrišč, 

dvorišč …  

 Opredelijo 

posebnosti bloka, 

trgovine, garaţne 

hiše, šole, vrtca, 

pločnika, kriţišča, 

semaforja, 

zelenice, igrišča ... 

 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 

 

  Okolica šole 

Osred

-nji 

del 

a) Spoznavanje likovnih 

pojmov 

 Učence usmeri v 

iskanje razlik med 

stavbami, v potek cest 

in pločnikov, v 

namembnost stavb, v 

razmišljanje, kaj stoji 

za stavbami … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Učence usmeri v 

pozorno opazovanje, 

da se orientirajo v 

okolici šole. 

 

 

 Pojasnijo 

posebnosti: 

velikosti stavb, 

razlike v številu 

oken na stavbah, 

velikost vhodnih 

vrat, naklon streh. 

Opredelijo cestni 

reţim okolice šole 

in opišejo svojo 

pot v šolo. 

 Opredelijo 

namembnost 

stavb. 

Pripovedujejo, kje 

ljudje  stanuje, 

nakupujejo, se 

izobraţujejo, 

rekreirajo, 

zdravijo …  

 Opredelijo, kje se 

nahajajo, glede na 

stavbe in gradnike 

okolice. Pojasnijo 

z besedami pred, 

vidim, na moji 

levi, na moji 

desni, na koncu 

ceste … 

 

 

 

 Pogovor 

 Razlaga 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 Okolica šole 
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 b) Napoved likovne 

naloge 

 Učence s pomočjo 

barvnih lističev, 

razdeli v štiri skupine 

in jih razporedi po 

razredu, da ima vsaka 

dovolj prostora. 

 Na mize poloţi velike 

trše podlage. 

 Učencem naroči, naj 

zaprejo oči in si 

predstavljajo, da 

hodijo v šolo in si 

ogledujejo stavbe, 

ceste, igrišča, zelene 

površine … 

 Učencem pove, da 

bodo iz škatlic 

oblikovali prostorske 

tvorbe in jih 

razporejali v prostoru. 

 Pojasni jim, kako bodo 

sestavljali prostorske 

tvorbe s sestavljanjem 

in s pomočjo lepljenja 

iz  embalaţnih škatlic.  

 

 

 

 Prisluhnejo 

napovedi likovne 

naloge in 

navodilom. 

 

 

 

 

 Predstavljajo si 

svojo pot v šolo in 

opišejo 

značilnosti šole, 

trgovine, bloka, 

garaţne hiše, 

vrtca … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Likovno izraţanje 

 Z učenci obnovi 

likovno nalogo. 

 

 

 

 Učencem pojasni, da 

bodo po izoblikovanju 

prostorskih tvorb 

izoblikovali zunanji 

prostor – okolico šole. 

  Učence usmeri v 

razmišljanje in 

razporejanje škatlic po 

podlagi. 

 

 

 Pojasnijo 

posebnosti, na 

katere so pozorni 

pri izvedbi 

likovne naloge. 

 Razporejajo 

prostorske tvorbe 

v strnjeno kolono, 

naredijo prazen 

prostor za ceste, 

posebno 

pozornost 

namenijo obliki 

šole. Upoštevajo 

njeno velikost in 

da je postavljena 

na posebno mesto 

podlage. 

 

 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 Skupinska 

oblika 

 

 Trša podlaga 

 Različne 

embalaţne 

škatlice 
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 Med razporejanjem 

prostorskih tvorb po 

podlagi nudi pomoč 

učencem v 

posameznih skupinah 

in preverja pravilnost 

lepljenja, sestavljanja 

zunanjega prostora. 

 

 Razporejajo 

prostorske tvorbe. 

 Skupinska 

oblika 

 

  Učencem svetuje, da 

končajo s 

sestavljanjem prostora 

in prisluhnejo. Pove 

jim, da naj na škatlice 

nanesejo malo lepila 

ter jih prilepijo na 

podlago. 

 Usmeri jih v risanje 

manjkajočih gradnikov 

okolice šole. 

 Učencem ponovno 

pojasni, da morajo 

narisati najrazličnejše 

črte in jih nizati gosto 

in redko, da nastanejo 

svetle in temne 

površine. 

 

 Prilepijo škatlice 

na podlago. 

 

 

 

 

 

 

 Rišejo ceste, 

prehod za pešce, 

kriţišče, travnate 

površine … 

 Pogovor 

 Frontalna in 

individualna 

oblika 

 Prostorske 

tvorbe, 

razporejene v 

prostoru.  

 

 

  Med likovnim 

izraţanjem učencem 

nudi skupinsko pomoč 

ter jim svetuje, da 

dopolnijo prazno 

površino. 

 

 Okolico šole 

dopolnijo s 

cestami, igrišči, 

zelenicami … 

 

 Skupinska 

oblika 

 

 

 

 Oblikovana 

okolica šole 

 

 

Zaklju

-čni 

del:  

 Učence usmeri, da 

prinesejo izdelke pred 

tablo, kjer naredijo 

razstavo. 

 Z učenci oblikuje 

kriterije vrednotenja 

ter jih zapiše. 

 

 Prinesejo izdelke 

pred tablo in 

uredijo razstavo. 

 

 Z učiteljem 

oblikujejo 

kriterije 

vrednotenja: 

– domiselno 

oblikovanje 

okolice šole z 

razporejanjem 

prostorskih tvorb 

po podlagi; 

– izoblikovanje 

 Pogovor 

 Frontalna 

oblika 

 

 Končni izdelki 
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prostorske tvorbe 

iz  embalaţnih 

škatlic; 

– izvirnost narisanih 

površin v okolici 

šole; 

 Opisujejo izdelke 

po izoblikovanih 

kriterijih. 

  Pohvali vse izdelke in 

naroči učencem, da 

pospravijo vse 

materiale. 

 Pospravijo vse 

materiale in 

pripomočke. 

 Frontalna 

oblika 

 

 

 

  Zapiše doseţke 

učencev in z učenci 

uredi razstavo nastalih 

izdelkov. 

 

 Z učiteljem 

uredijo razstavo 

nastalih 

prostorskih tvorb 

v razredu. 

 Frontalna 

oblika 
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3.6.1 ANALIZA UČNE URE ŠT. 2 

 

Na začetku učne ure sem preverila, koliko embalaţnih škatlic so učenci prinesli, saj me je 

skrbelo, da ne bi mogli oblikovati in dokončati likovne naloge. 

Učence sem opozorila na pravili, ki so se ju drţali ţe v preteklih dveh urah. Takoj nato pa sem 

jih povabila na ogled okolice šole. Učenci so bili navdušeni. Na poti iz učilnice so bili učenci 

preglasni, zato sem jih opozorila, da v učilnicah poteka pouk. 

 

Med opazovanjem okolice je skupina otrok klepetala, zato sem jih prekinila z vprašanji,  saj 

sem ţelela slišati njihovo razumevanje obravnavane učne snovi. Učenci so se umirili, a je 

začela klepetati nova skupina otrok, ki je bila prav tako opozorjena s pripombo. Vseskozi sem 

učence usmerjala z vprašanji. Trudila sem se, da so vsi učenci sodelovali in menim, da mi je 

to tudi uspelo. Učenci so bolje sledili opazovanju gradnikov okolice, ko smo se premaknili po 

ulici. Najbolj pa so komentirali vprašanje, ki se je nanašalo na namembnost stavb. 

Ob vrnitvi v učilnico so bili učenci mirnejši in so tudi v tišini zaprli oči ter si predstavljali pot 

v šolo. Nato so se s pomočjo barvnih lističev razporedili v skupine. Nobeden učenec ni 

godrnjal zaradi preostalih članov skupine. Takoj, ko so se usedli, sem napovedala likovno 

nalogo. Velika večina učencev je bila navdušena in so začeli na glas razmišljati, kaj bi lahko 

naredili. Opozorila sem jih, da govorijo le, ko so poklicani. 

Med reševanjem likovnega problema so učenci med seboj sodelovali, se dopolnjevali v 

rešitvah in upoštevali mnenja ostalih članov skupine. Zelo so bili kreativni in sodelovali kot 

skupina. Dva učenca sta se naslonila nazaj in čakala, da bodo sošolke razporedile škatlice po 

podlagi. Opomnila sem ju, da je to skupinska naloga ter da morata sodelovati. Takoj nato sta 

začela aktivno pomagati ostalim članom skupine. Po navodilih so preverili, če so na kaj 

pozabili, in dvigovali roke, če niso vedeli, katero prostorsko tvorbo bi še lahko naredili. 

Med risanjem gradnikov okolice so bili učenci malo glasnejši, ampak s tem niso motili 

ostalih. To je bil posvetovalno-delovni klepet. Med seboj so se dogovorili o razporeditvi 

škatlic in kaj predstavljajo, dogovorili so se, kje bodo potekale ceste ter travnate površine in 

kdo bo kaj narisal. Vsi učenci so dejavno prispevali k rešitvi likovnega problema. 

 

Ker je bila likovna naloga malo bolj zahtevna, učencem ni uspelo dokončati likovnega 

problema. To ne pomeni, da učenci niso bili aktivni oziroma da niso sodelovali kot skupina. 

Kljub temu so učenci prinesli svoje izdelke ter uredili razstavo. Ob oblikovanju kriterijev so 

učenci pogledovali po izdelkih in določili kriterije. Predstavniki skupin so predstavili njihovo 
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rešitev in odgovarjali na vprašanja sošolcev. Sošolci so izdelke pohvali ter povedali, kaj bi 

lahko še naredili. Pri vrednotenju se je eden učenec norčeval iz izdelka. Ta pripomba je bila 

neupravičena, saj izdelek še ni bil dokončan, zato si je učenec nepravilno razlagal delno 

rešitev likovne naloge.  Vsi učenci so bili motivirani za nadaljnje delo ter polni idej, zato so še 

povedali, da bodo nadaljevali z ustvarjanjem v podaljšanem bivanju.  Na koncu sem pohvalila 

vse učence in jim naročila, naj si zaploskajo za uspešno opravljeno likovno nalogo.  

 

 

3.6.1.1 Fotografije nastalih prostorskih tvorb pri rešitvi likovne naloge št. 2 

 

Čeprav v diplomskem delu nisem vrednotila učenčevih izdelkov, jih prilagam. 

 

          

 

          



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta Anja Šuštar: diplomsko delo 

 53 

3.6.2 ANALIZA UČNE URE ŠT. 2 PO OPAZOVALNIH MERILIH V ODSTOTKIH  

 
OPAZOVANJE UČENCEV REZULTATI V ODSTOTKIH 

1. Otrokove prioritete:  

 se zaveda rešitve likovnega problema; 

 se zaveda ustreznosti izbire in uporabe 

likovnih materialov, pripomočkov ter 

likovnega motiva; 

 ţeli doseči kakovostno rešitev likovne naloge. 

 

 62 % 

 29 % 

 

 

 9 % 

 
2. Otrokove sposobnosti:  

 kaţe prizadevnost za razvijanje motoričnih, 

miselnih in doţivljajskih sposobnosti; 

 ne kaţe večje prizadevnosti za razvijanje 

sposobnosti; 

 kaţe leţeren odnos kljub sposobnostim. 

 

 81 % 

 

 10 % 

 

 9 % 

 

3. Opazovanje okolice šole:  

 je pozoren in ga zanima; 

 se razgleda; 

 sploh ne pogleda. 

 

 57 % 

 33 % 

 10 % 

4. Ravnanje z likovnim materialom:  

 z občutkom; 

 brez posebnega občutka;  

 ga namerno uničuje. 

 

 81 % 

 14 % 

 5 % 

5. Sodelovanje s sošolci:  

 zainteresirano podaja ideje;  

 vzpodbudno vpliva na sodelovanje skupine;  

 zgolj prisostvuje skupini. 

 

 48 % 

 43 % 

 9 % 

6. Vrstniška pomoč:  

 je zmeraj pripravljen pomagati sošolcu; 

 sploh ne pomaga; 

 se norčuje iz sošolcev. 

 

 95 % 

 0 % 

 5 % 

7. Reševanje likovne naloge:  

 si vzame veliko časa; 

 premišljuje o nalogi; 

 prične z reševanjem takoj; 

 pogleduje k sošolcu; 

 moti delovno klimo pri snovanju idej. 

 

 0 % 

 24 % 

 67 % 

 0 % 

 9 % 

 

8. Sledenje pouku:  

 vsaka dejavnost ga navdušuje; 

 spremlja navodila;  

 počne druge stvari in moti sošolce; 

 igra se z likovnim materialom in pripomočki. 

 

 29 % 

 43 % 

 28 % 

 0 % 

 

9. Vpliv učiteljevih spodbud na učenčevo dejavnost: 

 se vedno zelo hitro odzove; 

 reagira in upošteva spodbude;  

 potrebuje dodatna ponazorila; 

 sploh ne reagira. 

 

 34 % 

 52 % 

 14 % 

 0 % 
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10. Odzivanje na spoznano učno snov:  

 dovolj je besedna razlaga; 

 nujna je razlaga s ponazorili; 

 potrebuje dodatno razlago s ponazorili; 

 nujna tudi neverbalna komunikacija učitelja.  

 

 71 % 

 0 % 

 0 % 

 29 % 

 

11. Klepetanje:  

 prisotno; 

 klepet pri iskanju rešitve likovnega problema; 

 klepet pri razjasnitvi nejasnosti; 

 obračanje pozornosti nase. 

 
 29 % 

 52 %  

 19 %  

 0 % 

 
12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti: 

 opazna odgovornost za sodelovanje; 

 se vedno odzove; 

 se redko odzove; 

 vidna prizadevnost; 

 vidna neprizadevnost. 

 

 48 % 

 14 % 

 9 % 

 29 % 

 0 %  

 

13. Angaţiranost:  

 nalogo izvede od začetka do konca; 

 popusti pri dokončanju izdelka; 

 sploh ne pokaţe volje do reševanja likovne 

naloge. 

 

 81 % 

 0 % 

 19 % 

 

 

                                                                                                                            (Vir: lasten.) 

             

 

3.6.2.1 Interpretacija ocenjevalnih kriterijev 

 
1. Otrokove prioritete 

Dobri polovici učencev (62 %) je bila prioriteta rešitev likovnega problema. V izvedbo so 

vloţili veliko truda, ki se je videla v angaţiranem delu. Učenci so se med seboj pogovarjali in 

izmenjavali mnenja. Kot skupina so se odločali, katero embalaţno škatlico bodo kam postavili 

in kaj bo prikazovala. Zgolj na začetku likovnega izraţanja se dva učenca nista ţelela vključiti 

v skupino. Opomnila sem ju, da naj sodelujeta, saj bo to njihov skupni izdelek. Učenca sta 

brez besed upoštevala pripombo. 

Skoraj tretjini učencev (29 %) je bila prioriteta izbira likovnih materialov. Izbirali so ga 

premišljeno in z medsebojnim sodelovanjem. O pomembnosti materiala priča tudi to, da so 

me povprašali za mnenje, ko niso bili prepričani v kvaliteto materiala.  

Za kakovostno rešitev likovne naloge se je trudilo 9 % učencev. Sošolcem so podajali 

navodila, kako naj se lotijo dela in katere materiale naj uporabljajo, da bodo uspešno rešili 

likovno nalogo. 
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2. Otrokove sposobnosti 

Na začetku učne ure je slaba petina učencev (18 %) kazala leţeren odnos do dela, kljub 

svojim sposobnostim. Ker so motili pouk in niso sodelovali pri pogovoru o prostorskih 

tvorbah, sem jih opomnila in z vprašanji usmerila v sodelovanje in opazovanje okolice šole.  

Prizadevnost učencev se je začela z likovnim izraţanjem. Takrat je večina (72 %) pokazala 

svoje sposobnosti in z njimi vplivali na druge in na reševanje likovnega problema. Ko so s 

škatlicami prikazovati okolico šole, so bile v ospredju miselne sposobnosti. Odlično so 

razmišljali in se dopolnjevali. Za vsako škatlico so vedeli, kaj predstavlja in znali so s kupa 

škatlic izbrati ravno pravo, ki bo najbolje prikazala določen gradnik okolice. V zaključku 

osrednjega dela so bile prisotne še motorične sposobnosti, ki so se dopolnjevale z miselnimi.  

Večje prizadevnosti za razvijanje motoričnih, miselnih in doţivljajskih sposobnosti ni 

pokazala zgolj desetina učencev (10 %), saj se ni dejavno vključila v skupinsko reševanje 

likovne naloge.  

 

3. Opazovanje okolice šole 

Dejavno opazovanje okolice je bilo prisotno zgolj v uvodnem delu učne ure. V pozornem 

opazovanju se je izkazala samo dobra polovica učencev (57 %). Pozorno so opazovali 

okolico, sledili pogovoru ter odgovarjali na vprašanja. Tretjina učencev (33 %) je tiho 

spremljala dogajanje in se razgledovala. Niso se pa dejavno vključevali v pogovor o 

prostorskih tvorbah in gradnikih okolice. Njih je bilo potrebno spodbuditi k pogovoru z 

vprašanji. 10 % učencev ni zanimala okolica šole, saj so s klepetom motili pogovor o okolici 

šole. Po opombi so prenehali. 

 

4. Ravnanje z likovnim materialom 

S celotnim likovnim materialom so ravnali z občutkom. Velika večina (81 %) ga je pravilno 

drţala ter uporabljala in pazila, da likovnega materiala niso poškodovali. Nobenega učenca 

nisem videla, da bi kako drugače ravnal z materialom. Zgolj 14 % učencev je z njim ravnalo 

brez posebnega občutka. Škatlice so previdno zloţili iz vrečk na mizo, ob tem ni nobena 

škatla padla na tla. Z njimi so ravnali s posebnim občutkom, če je bilo potrebno, so škatlico 

oblepili z lepilnim trakom. Škatlice so skrbno obračali in načrtovano polagali na različne 

stranice, smeri, tako da je lahko ista škatlica predstavljala visoko ali nizko stavbo. Lepila so 

uporabljali zgolj za lepljenje škatlic in ni bilo packanja po mizah. Po uporabi pa so jih zaprli. 

Eden učenec (5 %) je s preveliko lepila poškodoval škatlico, ki pa jo je nadomestil z drugo.  

Flomastre so uporabljali zgolj za risanje in so jih na koncu ure pospravili v peresnice. 
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5. Sodelovanje s sošolci 

Likovno nalogo so učenci reševali kot skupina štirih oz. petih posameznikov. Takoj po 

podanem likovnem problemu so se učenci lotili dela. Polovica učencev (48 %) je v pogovoru 

med člani skupine zainteresirano podajala ideje za reševanje naloge. Slaba polovica (43 %) pa 

je s svojo motiviranostjo vzpodbudno vplivala na sodelovanje skupine.  

Ni bilo nikakršnih teţav, da kdo ne bi ţelel sodelovati s kom ali da ni ţelel deliti svojih škatlic 

z drugimi. Razen v eni skupini, v kateri sta se dečka (9 %) naslonila nazaj in opazovala 

deklice. Učenca sem takoj opomnila, da je to skupinska naloga ter da morata sodelovati. Po 

opombi sta aktivno pričela sodelovati skupini, z izbiranjem škatlic in razporejanjem po 

kartonasti podlagi.  

Vse skupine so med seboj odlično sodelovale. Člani so se dopolnjevali in izmenjavali ideje. 

Vsak učenec je dajal ideje in tako pomagal pri likovni nalogi. Ni bilo opaziti, da bi kdo 

izstopati ter da bi bila samo njegova odločitev pravilna. Končni izdelki so izkazovali delo 

celotne skupine, saj ni bilo učenca, ki ne bi dejavno sodeloval v skupini. 

 

6. Vrstniška pomoč 

Ker je bila v učni uri prisotna skupinska oblika dela, je bilo veliko vrstniške pomoči. 95 % jih 

je bilo pripravljenih pomagati sošolcu. Skupaj so snovali ideje za postavitev škatlic, si 

pomagali pri lepljenju ter pri risanju. Delo so si enakovredno razporedili, zaradi pomanjkanja 

časa pa so si v zaključku pouka likovne vzgoje pričeli pomagati, da bi čim več naredili do 

konca ure. 

Vrstniška pomoč je bila dobra, saj to dokazujejo uspešno izvedene likovne naloge. Menim, da 

je bila prav ta ključnega pomena, saj učenci niso bili toliko aktivni v uvodnem delu učne ure, 

ko so morali razmišljati o prostorskih tvorbah v okolici šole. Ko pa so sodelovali kot skupina, 

je vse potekalo gladko, brez teţav, in nastali so dobri izdelki, ki jih bodo še dopolnili. Ideje za 

dopolnitev so podali v zaključnem delu učne ure. V zaključku učne ure je eden učenec (5 %) 

podal ţaljivo pripombo, ki se je nanašala na rešitev likovnega problema. 

 

7. Reševanje likovne naloge 

Takoj po podani likovni nalogi, so se lotili reševanja naloge (67 %), ampak to so počeli zelo 

premišljeno. Ni bilo hitrostnega postavljanja škatlic. V skupini so se dogovorili, katera 

škatlica bi najbolj ustrezala ponazoritvi prostorske tvorbe v okolici šole. Skupine so bile tudi 

deleţne moje potrditve, ki so jo potrebovale ob razjasnitvi vprašanj o rešitvi likovnega 

problema. Vse skupine so delovale na podoben način.  
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Delo so si enakovredno razporedili. Pri postavljanju škatlic so sodelovali in snovali ideje za 

dopolnitev rešitve naloge (24 %). Nobeden učenec  ni prevladoval v skupini, ampak se je 

videlo, da vsi delujejo kot skupina. Le dva  učenca (9 %) sta v začetku likovnega izraţanja 

motila delovno klimo, saj nista hotela sodelovati pri snovanju idej.  

 

8. Sledenje pouku 

V uvodnem delu učne ure je zgolj slaba polovica učencev (43 %) spremljala navodila. 

Dejavno, z dvigom rok, so se vključevali v pogovor. Malo manj kot tretjina učencev (28 %) je 

klepetala in s tem motila sošolce, a so takoj prenehali, ko sem jih opozorila in usmerila v 

spremljanje pogovora. Po opombi so začeli sodelovati s komentarji, a zgolj za kratek čas, saj 

so potem samo spremljali tiho okolico. 

V osrednjem delu ni bilo teţav s sledenjem. Učenci so sledili delu v skupini in se dejavno 

vključevali v reševanje likovne naloge. Likovno izraţanje je navdušilo skoraj tretjino učencev 

(29 %). S tem pa so vplivali na ostale in tako pripomogli k uspešni rešitvi likovnega 

problema. 

 

9. Vpliv učiteljeve spodbude na učenčevo dejavnost 

Spodbude za delo so bile prisotne v uvodnem in osrednjem delu. V uvodnem delu so 

spodbude vplivale na polovico učencev (52 %). Čez oba dela učne ure so učenci sledili 

pogovoru, razmišljali in se tudi odzivali. Prav posebej hitro se je v uvodnem delu učne ure 

odzivala tretjina učencev (34 %). Druga polovica učencev se ni odzivala in je čakala, da sem 

jih poimensko poklicala. Tako so bili primorani sodelovati.  

V osrednjem delu je bilo povsem drugače. Napotki so učinkovito vplivali na otrokovo 

dejavnost. Vse spodbude so upoštevali in jih uporabili pri rešitvi likovne naloge. Napotki so 

bili namenjeni celotni skupini in kot skupina so jih upoštevali, saj ni nobeden kot posameznik 

znotraj skupine izstopal in ţelel uveljavljati svoje zamisli. V 14 % so skupine potrebovale 

dodatno ponazorilo za razumevanje rešitve likovne naloge, saj jim je teţavo povzročala 

struktura embalaţne škatle. 
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10. Razumevanje spoznane učne snovi 

Učenci so razumeli celotno razlago učne snovi. Razlaga je bila nazorna, saj so si ogledali 

konkretno situacijo prostorskih tvorb in gradnike okolice v šolskem okolišu. Učna ura je bila 

načrtovana tako, da sem večkrat povedala pojme ter napotke. V 71 % je bila dovolj besedna 

razlaga, saj nisem potrebovala ponazoril, ker so vsi učenci razumeli, kaj ţelim povedati.  

V uvodnem delu učne ure, ki je potekal zunaj učilnice, sem v 29 % uporabila neverbalno 

komunikacijo, saj so učenci klepetali in niso dejavno sodelovali pri opazovanju prostorskih 

tvorb. 

  

11. Klepetanje 

Klepetanje je bilo prisotno v uvodnem delu učne ure. Skoraj tretjina učencev (29 %)  je 

klepetala. Niso sledili pogovoru o prostorskih tvorbah, ki se je odvijal pred šolo. Po opombah 

in spodbudah za spremljanje pogovora so prenehali klepetati. 

V osrednjem delu je bil prisoten klepet pri iskanju rešitve likovnega problema (52 %), učenci 

so se polglasno med seboj pogovarjali. Izmenjavali so mnenja o postavitvi škatlic po 

kartonasti podlagi ter poimenovanju, katero prostorsko tvorbo predstavljajo. V nekaj primerih 

(19 %)  so si razjasnili nejasnosti. Nobena skupina me ni potrebovala, ker česa ne bi znali 

narediti ali do niso česa razumeli. Vse so se dogovorili in pogovorili znotraj skupine, saj niso 

hodili do drugih skupin in jih spraševali.  

 

12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti 

Pri polovici učencev (48 %) je bila opazna odgovornost za sodelovanje. Sodelovali so v 

uvodnem delu, pri pogovoru o opazovanju prostorskih tvorb ter gradnikov okolice v okolici 

šole. 14 % učencev se je vedno odzivalo, 9 % pa redko na vprašanja o prostorskih tvorbah.  

Sodelovanje pa se je nadaljevalo skozi celotni osrednji del, saj so se v skupinski obliki dela, 

dogovorili o rešitvi likovne naloge. Tretjina učencev (29 %) si je vidno prizadevala, da bi 

uspešno rešili likovno nalogo ter pri tem upoštevali lastnosti materiala in kriterije vrednotenja. 

Nobeden učenec se ni »skril« znotraj skupine in bil pasiven. Vsi so pomagali pri izvajanju 

likovne naloge. 

V zaključnem delu so učenci sodelovali z razlago svojih izdelkov in argumentirali izdelke 

sošolcev. Podali so komentarje za zaključitev likovne naloge, saj izdelki niso bili dokončani 

zaradi pomanjkanja časa. 
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13. Angaţiranost 

Vsi učenci so bili izredno motivirani za delo v osrednjem delu učne ure, ki se je videla v 

angaţiranosti pri oblikovanju okolice. Reševanje likovne naloge je potekalo brez teţav, pri 

tem pa niso potrebovali dodatne pomoči oziroma napotkov. 

Nobeni skupini ni uspelo do konca rešiti likovne naloge, kljub temu pa so bili učenci (81 %) 

angaţirani za izvedbo naloge od začetka do konca. Naloge niso izvedli do konca, saj je 

zmanjkalo časa. Bili pa so motivirani za nadaljnje delo in povedali so mi, kaj bodo še naredili, 

za rešitev likovne naloge.  

Neangaţiranost je bila prisotna v uvodnem delu, ko smo si ogledovali okolico šole. 19 % 

učencev je klepetalo oziroma je brez interesa spremljajo okolico šole. Uvodna neangaţiranost 

se je pri likovnem izraţanju spremenila v angaţiranost. Najverjetneje je učence motivirala 

skupinska oblika dela. 

 

 

3.6.3 ANALIZA VSEH UČNIH UR PO OPAZOVALNIH MERILIH V ODSTOTKIH  

 
OPAZOVANJE UČENCEV REZULTATI V ODSTOTKIH 

1. Otrokove prioritete:  

 se zaveda rešitve likovnega problema; 

 se zaveda ustreznosti izbire in uporabe 

likovnih materialov, pripomočkov ter 

likovnega motiva; 

 ţeli doseči kakovostno rešitev likovne naloge. 

 

 61 % 

 29,5 % 

 

 

 9,5 % 

 
2. Otrokove sposobnosti:  

 kaţe prizadevnost za razvijanje motoričnih, 

miselnih in doţivljajskih sposobnosti; 

 ne kaţe večje prizadevnosti za razvijanje 

sposobnosti; 

 kaţe leţeren odnos kljub sposobnostim. 

 

 85,5 % 

 

 5 % 

 

 9,5 % 

 

3. Ravnanje z virom (slikovni, pisni material)  ter 

opazovanje okolice šole:  

 je pozoren in ga zanima; 

 zgolj ošine oziroma se razgleda; 

 sploh ne pogleda. 

 

 

 78,5 % 

 16,5 % 

 5 % 

 

4. Ravnanje z likovnim materialom:  

 z občutkom;  

 brez posebnega občutka;  

 ga namerno uničuje. 

 

 88 % 

 9,5 % 

 2,5 % 

5. Sodelovanje s sošolci:  

 zainteresirano podaja ideje;  

 vzpodbudno vpliva na sodelovanje skupine;  

 zgolj prisostvuje skupini. 

 

 41,5 % 

 46,5 % 

 12 % 
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6. Vrstniška pomoč:  

 je zmeraj pripravljen pomagati sošolcu; 

 sploh ne pomaga; 

 se norčuje iz sošolcev. 

 

 90 % 

 7,5 % 

 2,5 % 

7. Reševanje likovne naloge:  

 si vzame veliko časa; 

 premišljuje o nalogi; 

 prične z reševanjem takoj; 

 pogleduje k sošolcu; 

 moti delovno klimo pri snovanju idej. 

 

 12,5 % 

 14,5 % 

 63,5 % 

 5 % 

 4,5 % 

 

8. Sledenje pouku:  

 vsaka dejavnost ga navdušuje; 

 spremlja navodila;  

 počne druge stvari in moti sošolce; 

 igra se z likovnim materialom in pripomočki. 

 

 37 % 

 41,5 % 

 19 % 

 2,5 % 

 

9. Vpliv učiteljevih spodbud na učenčevo dejavnost: 

 se vedno zelo hitro odzove; 

 reagira in upošteva spodbude;  

 potrebuje dodatna ponazorila; 

 sploh ne reagira. 

 

 27 % 

 56 % 

 14,5 % 

 2,5 % 

 

10. Odzivanje na spoznano učno snov:  

 dovolj je besedna razlaga; 

 nujna je razlaga s ponazorili; 

 potrebuje dodatno razlago s ponazorili; 

 nujna tudi neverbalna komunikacija učitelja.  

 

 65,5 % 

 10 % 

 5 % 

 19,5 % 

 

11. Klepetanje:  

 prisotno; 

 klepet pri iskanju rešitve likovnega problema; 

 klepet pri razjasnitvi nejasnosti; 

 obračanje pozornosti nase. 

 
 19,5 % 

 58,5 %  

 22 %  

 0 % 

12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti: 

 opazna odgovornost za sodelovanje; 

 se vedno odzove; 

 se redko odzove; 

 vidna prizadevnost; 

 vidna neprizadevnost. 

 

 46,5 % 

 17 % 

 12 % 

 24,5 % 

 0 %  

 

13. Angaţiranost:  

 nalogo izvede od začetka do konca; 

 popusti pri dokončanju izdelka;  

 sploh ne pokaţe volje do reševanja likovne 

naloge. 

 

 78 % 

 7,5 % 

 14,5 % 

 

 

               (Vir: lasten.) 
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3.6.3.1 Interpretacija ocenjevalnih kriterijev 

 

1. Otrokove prioritete 

Skupni rezultati vseh učnih ur so pokazali, da se je več kot polovica učencev (61 %) zavedala 

rešitve likovnega problema. Da so učenci ţeleli  rešiti likovni problem, sklepamo iz dejstva, 

da so se takoj lotili reševanja in niso popuščali proti koncu učne ure. Med delom so sprotno 

spraševali, kaj naj naredijo v nadaljevanju likovnega izraţanja ter če so do tistega trenutka 

pravilno snovali likovno nalogo. Pri tem so upoštevali kriterije ocenjevanja.  

Slaba tretjina učencev (29, 5 %) se je zavedala ustreznosti likovnih materialov, pripomočkov 

in likovnega motiva. Učenci so pokazali navdušenje, ko so izvedeli, da bodo risali s flomastri 

in da bodo ustvarjali prostorske tvorbe iz kartonastih škatlic. Menim, da mora učitelj izbrati 

likovne materiale, ki učence zanimajo in se z njimi radi likovno izraţajo.  

Nekaj (9, 5 %) učencev si je prizadevalo doseči kakovostno rešitev likovne naloge. Pri teh 

učencih se je opazilo, da so premislili, kako se bodo lotili reševanja likovnega problema. V 

glavi so si ustvarjali načrt rešitve likovne naloge in tudi povedali so začrtan potek dela, kako 

in kaj bodo izvedli. 

 

2. Otrokove sposobnosti 

Prizadevnost za razvijanje motoričnih, miselnih in doţivljajskih zmoţnosti so pokazali skoraj 

vsi učenci (85, 5 %). Miselne aktivnosti so bile vidne čez celoten potek posamezne učne ure, a 

so prevladovale tako motorične in doţivljajske. V uvodnem delu učne ure so razmišljali o 

likovni nalogi in ob tem tudi o likovni tehniki, opazovali so okolico, poslušali zgodbo … V 

osrednjem delu učne ure so učenci dobro delovali individualno in tudi skupinsko, skozi 

likovno izraţanje (op. uporaba motoričnih sposobnostih) je bilo potrebno razmišljati, ali so 

upoštevani kriteriji za ocenjevanje likovnega izdelka. V zaključnem delu pa so vrednotili 

likovne izdelke, iz katerih je bilo moč razbrati doţivljajske zmoţnosti učencev. 

Pri tem je 9, 5 % učencev kazalo leţeren odnos do dela, kljub svojim sposobnostim. Ti učenci 

so do idej prišli s pogledovanjem k sošolcem. 5 % učencev pa ni kazalo večje prizadevnosti za 

razvijanje svojih sposobnosti oziroma so počakali, da bodo drugi ustvarjali namesto njih. 

 

3. Ravnanje z virom (slikovni, pisni material)  ter opazovanje okolice šole 

Slikovni viri so bili prisotni pri likovni nalogi Risanje motiva po domišljiji z linijami in 

točkami. Opazovanje okolice pa pri oblikovanju prostorskih tvorb in njihovem razporejanju v 

prostor. Več kot polovica učencev (78, 5 %) je bila na slikovni material in prostorske tvorbe v 
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okolici šole pozorna ter jih  z zanimanjem opazovala. Slikovni material je bil uporabljen pri 

razlagi v uvodnem ter v osrednjem delu pri spoznavanju likovnih pojmov. Učenci so ga 

opazovali ter z dvigom rok odgovarjali na zastavljena vprašanja. Opazovanje okolice je bilo 

prisotno v uvodnem delu ter v osrednjem delu (op. pri spoznavanju likovnih pojmov). Ob tem 

se je 16, 5 % učencev zgolj razgledalo po prostorskih tvorbah in okolici šole, pri tem pa se 

niso vključevali v pogovor. 5 % učencev pa okolice šole ni pogledala, temveč je s klepetom 

motila ostale udeleţence pri opazovanju in pogovoru. 

 

4. Ravnanje z likovnim materialom 

Učenci so veliko časa med posameznimi urami delali z likovnim materialom. Večina učencev 

(88 %) je z njim delala z občutkom. Ti učenci niso imeli teţav z njihovo rabo. Pravilno so ga 

drţali, niso bili pregrobi, ni jim padal iz rok, znali so ga pravilno uporabljati in pozorni so bili 

na njegovo kakovost (op. kartonaste škatlice). 9, 5  % učencev je z likovnim materialom 

ravnala brez posebnega občutka. Opazilo se je, da pri tem ne upoštevajo njegovih posebnosti 

(npr. lepilo se je učencu razlilo po površini ter prilepilo na prste). 2, 5 % učencev pa je z 

neupoštevanjem posebnosti likovnega materiala poškodovalo embalaţno škatlico. 

  

5. Sodelovanje s sošolci 

Učenci so odlično sodelovali med seboj in nisem imela nikakršnih teţav, da kdo ni ţelel 

sodelovati pri likovni dejavnosti in pri skupinski obliki dela. Slaba polovica učencev  (41, 5 

%) je v pogovoru zainteresirano podajala ideje za reševanje likovne naloge. 46, 5 % učencev 

pa je s svojim ravnanjem vzpodbudno vplivalo na sodelovanje v skupini. Kar pomeni, da so 

prvi učenci dajali ideje, kako bodo rešili likovno nalogo, drugi učenci pa so upoštevali njihove 

ideje pri likovnem izraţanju. Zgolj 12 % učencev je prisostvovalo skupinski obliki dela, 

ampak to zgolj na začetku likovnega izraţanja, v osrednjem delu učne ure. 

 

6. Vrstniška pomoč 

Učenci so si bili zmeraj pripravljeni pomagati. Te pomoči sem zasledila kar pri 90 % učencev. 

Učenci so si pomagali z nasveti, s pritrdilnimi in nikalnimi odgovori, večinoma pa so učenci 

potrebovali le posvet, glede kakšnega pomisleka (npr. izbire in barve linije ter točke). 7,5 % 

učencev ni pomagalo sošolcem, saj so ti učenci potrebovali več časa za rešitev likovne naloge.  

V zaključnem delu učne ure, Oblikovanje prostorskih tvorb in razporejanje v prostoru, se je 

2,5 % učencev norčevalo iz delne rešitve narisanih površin.  
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7. Reševanje likovne naloge 

63,5 % učencev se je takoj lotilo reševanja naloge, pred tem pa so razmislili o rešitvi likovne 

naloge. Niso brezglavo začeli risati in postavljati škatlic, temveč so premislili o velikosti in 

površini risalne plošče ter o ureditvi prostora. 14,5 % učencev je nekaj časa, preden so začeli 

reševati likovno nalogo, premislilo, kako bi se lotili naloge. Za nasvet so vprašali mene ali pa 

so se skupinsko odločili oz. poiskali vrstniško pomoč.  

12,5 % učencev si je vzelo veliko časa pred začetkom likovnega ustvarjanja. Pojavile so se 

teţave, kako narisati majico ter katere embalaţne škatlice izbrati za določeno prostorsko 

tvorbo. 5 % učencev je pogledovalo k sošolcu in si izposodilo idejo za reševanje likovnega 

problema. 4,5% pa je motilo delovno klimo z nesodelovanjem pri skupinskem delu. 

 

8. Sledenje pouku 

41,5 % učencev je spremljalo navodila čez celoten učni proces v štirih učnih urah. Ti učenci 

so zbrano sledili pouku v vseh korakih učne ure. To so dokazali z dvigovanjem rok, 

odgovarjanjem na vprašanja ter z odzivi na nadaljnja navodila. 

Več kot tretjino učencev (37 %) je vsaka dejavnost navdušila. Navdušenje je bilo najbolj 

prisotno pri pripovedovanju zgodbe o dečku in deklici ter pri ustvarjanju okolice šole. Med 

ogledovanjem okolice šole je 19 % učencev klepetalo in s tem motilo sošolce, posledično tudi 

niso sledili pogovoru ter opazovanju šolske okolice. 2,5 % učencev pa se je igralo z likovnim 

materialom. 

 

9. Vpliv učiteljeve spodbude na učenčevo dejavnost 

Dobra polovica učencev (56 %) je reagirala in upoštevala moje spodbude. To pomeni, da so 

se odzvali na vprašanje, začeli z delom, pripravili in  pospravili likovne materiale … 2,5 % 

učencev pa sploh ni reagiralo na moje spodbude, ampak je sedelo in ustvarjalo naprej. 

27 % učencev se je vedno zelo hitro odzivalo na mojo dejavnost. Pri teh učencih je bila 

prisotna visoka motiviranost za delo in sodelovanje, to energijo pa so prenašali na sošolce in 

sošolke. 14,5 % učencev je potrebovalo dodatna pojasnila glede rabe temnejših flomastrov.  
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10. Odzivanje na spoznano učno snov 

Za 65,5 % učencev je bila dovolj besedna razlaga, saj niso potrebovali dodatnih pojasnil in 

ponazoril. Moja razlaga je bila zelo jasna, saj sem učencem nazorno povedala, kaj morajo 

narediti in to tudi ponovila pred samim začetkom dela.  

Pri učni uri iz prostorskega oblikovanja so učenci klepetali, a je bila v 19,5 % učinkovita 

neverbalna komunikacija, ki je učinkovito vplivala na učence. 10 % učencev je pri 

samostojnemu delu nujno potrebovalo razlago s ponazorili, 5 % pa je potrebovalo dodatno 

razlago s ponazorili.  

 

11. Klepetanje 

Pri več kot polovici učencev (58,5 %) je bilo prisotno klepetanje pri reševanju likovnega 

problema. Menim, da je bil ta klepet nujen pri skupinskemu delu, saj se drugače učenci ne bi 

mogli med seboj dogovoriti o poteku likovnega izraţanja in rešitvi likovne naloge. 

22 % učencev klepetalo zaradi razjasnitve nejasnosti, saj so se ţeleli pogovoriti o skupinskem 

ustvarjanju, kako bodo naredili okolico šole in kdo bo kaj naredil. 19,5 % učencev je 

klepetalo med izvajanjem pouka izven učilnice. Klepet sem prekinjala z vprašanji in s 

preusmerjanjem pozornosti. Ni se zgodilo, da bi kateri učenec obračal pozornost nase. 

 

12. Odgovorno sodelovanje pri likovni dejavnosti 

Malo manj kot pri polovici učencev (46 %) je bila opazna odgovornost za sodelovanje. 17 % 

učencev se je vedno zelo hitro odzvalo na moja dejanja. To pomeni, da so se odzivali na vsa 

moja dejanja. 12 % se je redko odzvalo. Odzvali so se zgolj, če sem jih poimensko poklicala. 

Pri 24,5 % učencih je bila vidna prizadevnost za ustvarjanje in rešitev likovne naloge z 

upoštevanjem kriterijev ocenjevanja. Pri teh učencih je bila prisotna močna motivacija za delo 

in za sodelovanje. Pri nobenem učencu ni bilo vidne neprizadevnosti, saj si je vsak prizadeval 

rešiti  likovno nalogo. 

 

13. Angaţiranost 

78 % učencev je likovno nalogo izvedlo od začetka do konca. Pri ustvarjanju niso imeli teţav, 

samo postavili so kakšno vprašanje glede temnih barv. 7,5 % učencev je popustilo pri 

dokončanju izdelka. 14,5 % učencev ni na začetku likovnega izraţanja pokazalo volje do 

reševanja likovne naloge, zato sem jih s spodbudami usmerila v sodelovanje s skupino in jim 

nejasnosti, glede likovnih pojmov ter materialov, razloţila s ponazorili.  
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3.6.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Po analizi izvedenih učnih ur lahko s pomočjo opazovalnih meril odgovorim tudi na 

zastavljena raziskovalna vprašanja: 

 

Raziskovalno vprašanje št. 1: Ali je pri pouku likovne vzgoje prisotno veliko disciplinskih 

ukrepov? 

 

Izsledki raziskave kaţejo, da ni bilo prisotnih veliko disciplinskih ukrepov. V štirih šolskih 

urah, ki sem jih izvedla, sem uporabila le malo disciplinskih ukrepov. Učence sem morala 

večkrat opozoriti, naj prenehajo klepetati, saj so s tem motili ostale in tudi sami niso sledili 

pouku. Učenci so moje opombe upoštevali. Vedno pa nisem učence prosila, naj prenehajo 

klepetati, ampak sem posameznega učenca z vprašanjem ali z neverbalno komunikacijo 

spodbudila k aktivnosti. 

Menim, da je potrebno učencem na začetku ure postaviti jasna pravila in biti čez celotno 

šolsko uro pozoren na dogajanje v razredu. Učitelj se mora tudi kvalitetno pripraviti na šolsko 

uro, kar pomeni, da si pripravi gradivo in določi natančen potek ure. Saj če je učitelj dobro 

pripravljen, laţje poskrbi za disciplino v razredu. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 2: Ali učiteljevo umirjeno ravnanje vpliva na učenčevo 

disciplino med poukom? 

 

Lahko zatrdim, da učiteljevo umirjeno ravnaje vpliva na disciplino učencev. Učitelj vodi učno 

uro po učni pripravi, ki jo je sestavil. V njej predvideva, kaj in kako ţeli doseči v posamezni 

učni uri, katere likovne pojme bodo učenci spoznali, katere materiale bo uporabil in kaj bodo 

učenci z njimi počeli. Učitelj lahko zelo umirjeno motivira učence za likovno dejavnost, saj 

tako lahko zagotovi umirjenost pri učencih, večje sodelovanje in večjo discipliniranost. 

Učna ura, v kateri so učenci risali majico, je pravi dokaz tega. Učence sem motivirala v 

uvodnem delu in z umirjenim pripovedovanjem zgodbice sem dosegla, da so bili disciplinirani 

skozi celotno uro. Tudi med poukom sem opazovala, kaj počno, ter jih umirjeno usmerjala in 

tako skrbela, da so bili ves čas aktivni. Če so imeli vprašanja, so me lahko brez zadrţkov 

vprašali in tudi sama sem jim postavljala vprašanja, ki so jih motivirala za sodelovanje. 
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Raziskovalno vprašanje št. 3: Ali učenčevo dejavno ravnanje vpliva na disciplino v razredu? 

 

Odgovorim lahko pritrdilno. Učenci so bili celotne štiri ure zelo dejavni. Aktivno so se 

vključevali v pogovore, zainteresirano poslušali zgodbo, reševali likovno nalogo ter kritično 

ocenjevali izdelke po izoblikovanih kriterijih. Zaradi učenčevih dejavnih ravnanj med 

poukom je bila disciplina ves čas prisotna. Zmotil jo je le klepet pri opazovanju okolice šole, 

nato polglasni klepet ob reševanju likovne naloge pri skupinski obliki dela. Nedisciplino sem 

prekinila z opombami ter z usmerjanjem učencev na aktivno sodelovanje pri pouku. Preostali 

čas pa je bila disciplina vseskozi prisotna in proces pouka likovne vzgoje je potekal brez 

teţav. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 4: Koliko učitelj uporablja besedno ali nebesedno komunikacijo 

za vzpostavljanje discipline učencev v razredu? 

 

Izsledki mojega opazovanja kaţejo, da se učitelj pogosto posluţuje nebesedne komunikacije 

in tudi dosega večjo disciplino učencev. Skoraj v vseh primerih sem za vzpostavljanje 

discipline v razredu uporabljala nebesedno komunikacijo. Za vzpostavljanje discipline 

učencev nisem uporabljala nobenih drugih disciplinskih ukrepov.  

Menim, da sem sama največ storila za disciplino v razredu, saj sem se na učni uri kvalitetno 

pripravila in predvidevala vse učne korake. Učencem sem na začetku ure povedala dve 

pravili, ki so se ju morali drţati. Med podajanjem učne snovi sem bila pozorna na učence, ali 

me razumejo in če je bilo potrebno, sem jim ponovno razloţila. Ko so učenci začeli klepetati, 

sem klepetanje preusmerila v razmišljanje s postavljenim vprašanjem ali pa sem jih samo 

pogledala in so prenehali s klepetanjem. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 5: Ali učitelj namenja velik pomen disciplini učencev med 

poukom likovne vzgoje? 

Odgovor je pritrdilen. V začetku učnih ur sem podala pravila, ki so jih morali učenci med 

poukom upoštevati. Ker so bila moja navodila jasno povedana, so jih učenci v večji meri 

upoštevali. Takoj, ko sem videla, da kateri učenec ne sodeluje, klepeta, ne ustvarja, sem ga 

neverbalno opomnila, včasih pa tudi verbalno. S takšno komunikacijo sem dosegla, da se ni 

povečala nedisciplina v razredu ter da so učenci prenehali klepetati in so začeli ustvarjati. 
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Vsak učitelj si pri pouku prizadeva za disciplino v razredu, saj tako zagotavlja dober učni 

proces. Če v razredu ni prisotne discipline, je učni proces manj kakovosten in je teţje dosegati 

učne cilje.  

 

 Raziskovalno vprašanje št. 6: Ali disciplina učencev vpliva na potek pouka pri likovni 

vzgoji? 

Disciplina učencev uravnava potek likovne dejavnosti v razredu. Ker je bila med likovno 

dejavnostjo ves čas prisotna disciplina, nisem imela teţav z izvajanjem učnega procesa. 

Učenci so poslušali, sodelovali, spraševali, odgovarjali na vprašanja … Učne cilje smo v 

celoti dosegli, saj je bila v razredu prava delovna klima. 

Med izvajanjem pouka izven učilnice, so učenci klepetali v dvojicah. Vedela sem, da če jim 

dovolim klepetati, bodo lahko klepetali skoraj vsi učenci. Zato sem jih prekinila z vprašanjem 

ali s pogledom in tako so prenehali motiti drug drugega. Nato je učni proces potekal naprej, 

brez večjih teţav. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 7: Ali na disciplino učencev v razredu vpliva izbor likovne 

naloge pri posameznem likovnem področju? 

 

Lahko zatrdim, da izbrana likovna naloga vpliva na disciplino učencev. Učitelj mora pri 

pripravi učne ure razmisliti, kako bodo učenci rešili likovno nalogo. Izbrala sem likovni 

nalogi, ki sta ustrezali njihovi starosti, njej pa sem prilagodila tudi slikovne materiale in 

likovni motiv. Izbrala sem tudi ustrezen način posredovanja učne snovi in ga nazorno 

podkrepila s ponazorili in jih postopoma vodila skozi celoten učni proces. Prizadevala sem si, 

da so učenci vedeli, kaj morajo narediti ter kako. Učno uro sem pripravila tako, da sem v 

uvodu čim bolj motivirala učence in da je bila predstavitev likovnega problema zanimiva. 

Učenci so zainteresirano reševali likovno nalogo in posledično niso motili vzpostavljanje 

discipline v razredu. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 8: Ali na disciplino učencev v razredu vpliva izbor likovnih 

materialov in pripomočkov? 

 

Izbor likovnih materialov in pripomočkov vpliva na disciplino učencev. Izbrane likovne 

pripomočke so učenci z zanimanjem opazovali in ter jih opisovali v pogovoru v uvodnem ter 

osrednjem delu učne ure.  
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Ob predstavitvi likovnega materiala so bili učenci navdušeni. Menim, da so bili učenci 

navdušeni nad flomastrom zato, ker s tem materialom radi ustvarjajo in ker z njim nimajo 

teţav. Zaradi ustreznega izbora likovnega materiala ter pripomočkov, ki so učence navdušili, 

ni bilo teţav z vzpostavljanjem discipline učencev v razredu. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 9: Ali na disciplino učencev v razredu vpliva izbor likovnih 

motivov? 

 

Izbor likovnega motiva vpliva na disciplino učencev. Za učni uri sem izbrala motiva, ki ju 

učenci zelo dobro poznajo. Motiv pisane poletne majice je učencem omogočal veliko 

moţnosti za rešitev likovne naloge, samo izbor barv flomastra jih je malo omejil. Okolico šole 

in z njo povezane prostorske tvorbe ter njene okolice učenci tudi dobro poznajo. Seveda pa je 

učence potrebno navdušiti za likovni motiv. 

Izbor likovnih motivov je bil izredno blizu učencem, zato ni bilo teţav z reševanjem likovne 

naloge in posledično je bila v razredu prisotna disciplina učencev. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 10: Ali na disciplino učencev v razredu vpliva vgrajevanje 

metod in oblik dela? 

Izbor metod in oblik dela vpliva na disciplino učencev. Med učnimi urami sem uporabila učne 

metode: pogovor, razlago, demonstracijo in opazovanje. Z njimi sem dosegla prave odnose in 

pozitivno komunikacijo z učenci.  

Učne ure so potekale v  frontalni, individualni in skupinski obliki dela. Oblike dela so se 

izkazale za odlične, saj so bile smiselno izbrane. Učenci so z veseljem sodelovali med seboj, 

posebej so si pomagali v skupinah ter upoštevali mnenja drug drugega. Čeprav so učenci 

reševali likovno nalogo v skupini, ni bilo zaradi tega teţav z disciplino. Ravno nasprotno, 

skupinska oblika dela je učence motivirala za reševanje likovne naloge, saj so učenci pri 

spoznavanju pojmov v osrednjem delu učne ure klepetali in slabše sodelovali pri poteku učne 

ure kot pa v skupinski obliki dela. 
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3.7 SKLEPNE MISLI PEDAGOŠKO RAZISKOVALNEGA DELA 

 

Pedagoško raziskovalni del diplomske naloge sem izvedla v razredu, v katerem sem opravila 

4 ure praktičnega dela. Pripravila sem različni učni uri, saj sem ţelela pridobiti raznovrstne 

rezultate in upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na potek pouka. Pouk sem opazovala s 

pomočjo kriterijev, ki so temeljili na opazovanju discipline učencev. 

 

Med izvajanjem pouka ni bilo prisotnih veliko disciplinskih ukrepov, saj so bili učenci 

motivirani za delo, likovna naloga je bila za njih zanimiva, ţe uvodni del učne ure jih je 

navdušil. Prisotno je bilo malo klepetanja.  Pri tem sem se pogosto posluţila neverbalne 

komunikacije, ki pa je bila učencem jasna in zato so prenehali s klepetom. Z njo sem učence 

usmerjala v delo in samo pogled je bil dovolj, če je kateri učenec motil sošolca ali pouk. Tako 

je moje ravnanje vplivalo na učenčevo delo med poukom.  

Učenci so sledili mojemu podajanju učne snovi, večini navodil in zato ni bilo teţav, da učenci 

ne bi vedeli, kaj početi ter tudi kako. Velik pomen sem namenjala sprotnemu ravnanju 

učencev in tako ugotavljala učinek mojega ravnanja. Ugotovila sem, da je bila v razredu skozi 

vse učne ure prisotna disciplina, saj so učenci upoštevali moje delo ter sodelovali in snovali 

rešitev likovne naloge in jo tudi uspešno izvedli. 

 

Menim, da se mora učitelj zelo dobro pripraviti na učno uro. Določiti likovno nalogo, izbrati 

primerno likovno tehniko in ob tem likovne materiale, načrtovati ustrezne oblike in metode 

dela in potek pouka za skupino učencev, ki je lahko disciplinsko posebna. Pri načrtovanju 

pouka mora torej predvideti tudi dejanja posameznih učencev ter teţave, ki se lahko pojavijo 

ob določenih reakcijah učitelja. 

Učitelj naj bi veliko svoje pozornosti nameniti disciplini učencev v razredu, ki zagotavlja 

dobro razredno klimo. Zato je pomembno, da ima učitelj avtoriteto v razredu ter da ga učenci 

spoštujejo kot nekoga, ki jim pomaga in jih usmerja v nova znanja. Vemo, da smo si ljudje 

med seboj različni in tako se tudi učitelji razlikujejo med seboj. Nekateri so bolj, drugi manj 

uspešni v zagotavljanju discipline učencev pri pouku. Pomembno pa je, da se učitelji trudijo 

pri vzpostavljanju discipline učencev v razredu, saj je takrat učni proces kvaliteten in učenci 

dosegajo učne cilje − marsikaj novega se naučijo, usvojijo nova likovna znanja. 

Ker je bilo ţe veliko napisanega o sami disciplini ter tudi o likovni vzgoji, sem se odločila, da 

sama nekaj raziščem, o disciplini pri likovni vzgoji. Vem, da sem sedaj šele na začetku 
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raziskovanja discipline pri pouku likovne vzgoje ter tudi pri ostalih predmetih, a je bil to velik 

začetek spoznavanja te široke in občutljive teme na področju vzgoje in izobraţevanja.  

Ugotovila sem, da je disciplina zelo pomemben dejavnik v učnem procesu likovne vzgoje in 

da brez discipline ne moremo zagotoviti kakovostnega pouka, ne glede na to, kateri predmet 

poučujemo. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Sedaj se veliko govori in piše o disciplini otrok v druţini ter o discipliniranju učencev v šoli. 

Starši se lahko dobro informirajo o tej problematiki in uporabijo zapisane napotke za 

discipliniranje otrok v druţini. Prav tako pa se lahko udeleţujejo predavanj, na katerih 

strokovnjaki predavajo in pomagajo staršem razumeti pomen discipline. 

Pomembno je, da se izobraţevanj udeleţujejo tudi učitelji, ki so vsak dan v stiku z učenci. 

Dobro je, da učitelji poznajo posameznikove navade, sposobnosti in potrebe ter da znajo 

pravilno uporabljati disciplinske ukrepe v različnih okoliščinah. 

 

Menim, da do teţav z disciplino učencev prihaja zaradi nepoznavanja in neobvladovanja 

disciplinskih tehnik. Disciplina učencev v razredu je pomembna, saj brez nje učitelji ne 

morejo poučevati, učenci pa ne morejo usvojiti izobraţevalnih in vzgojnih ciljev, ki so 

navedeni v učnih načrtih. Zato je dobro, da učitelji nekaj storijo na področju preventivne 

discipline, da manjši vedenjski problemi ne povzročijo večjih neobvladljivih problemov. 

Pomembno  je tudi, da vseskozi spremljajo učence in ţe s tem lahko preprečijo ponavljanje 

disciplinskih problemov.  

Kljub dobri preventivi je pomembno, da učitelji oblikujejo sistem pravil, ki naj bi jih učenci 

upoštevali med učnim procesom. Dobro je, da poleg pravil določijo tudi posledice ob 

neupoštevanju pravil, ki morajo biti učencem predhodno poznane. 

 

Čeprav učitelj veliko svojega časa nameni disciplini učencev v razredu, je vse zaman, če ni 

dobro pripravljen na posredovanje učne snovi. Učitelj naj bi se vedno pripravil na pedagoški 

proces tako, da pripravi kvalitetne ter učencem zanimive ure. V njih opredeli dejavnosti 

učitelja in učencev in predvideva sam potek pouka od uvodnega do zaključnega dela ure.  

 

V nalogi sem raziskovala, kako disciplina vpliva na potek predmeta likovne vzgoje. Ugotovila 

sem, da je ključnega pomena učiteljeva priprava na posredovanje snovi. Pripravila sem dve 

različni učni pripravi, ki sta vsebovali različne likovne naloge, vključila sem različne metode 

in oblike dela, za izvedbo likovne naloge pa različne likovne materiale in pripomočke ter tudi 

prilagodila likovne motive. Natančno sem predvidevala dejavnosti v vseh korakih učne ure in 

premislila o teţavah, ki se lahko pojavijo med izvajanjem likovne dejavnosti.  

Dobra priprava na poučevanje mi je omogočila, da sem lahko med poučevanjem spremljala 

vedenje učencev in jih sproti beleţila v tabelo. Rezultati v tabeli kaţejo na to, da je pouk tekel 
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brez večjih disciplinskih problemov. Učenci so pokazali angaţiranost za reševanje likovne 

naloge, o čemer pričajo končni izdelki. Učenci so pokazali tudi svoje motorične, miselne in 

doţivljajske sposobnosti; pravilno rabo likovnih pripomočkov in materialov, pripravljenost za 

sodelovanje in pomoč vrstnikom. 

 

Rezultati dokazujejo, da je bila izrednega pomena izbira likovnih materialov in pripomočkov. 

Učencem so bili zanimivi, privlačni za ustvarjanje, zato so z njim radi ustvarjali. Dokazala 

sem, da skupinska oblika vpliva na učenčevo aktivnost, saj je isti učenec manj angaţirano 

sodeloval pri individualni obliki kot pri skupinski obliki dela. Prav tako so tudi likovne 

metode vplivale na potek pouka likovne vzgoje, saj jih je demonstracija motivirala za 

nadaljnji potek pouka in tudi dodatna razlaga je pripomogla k razjasnitvi nejasnosti. 

 

Kot bodoča učiteljica se zavedam, da je ključnega pomena moja vsakodnevna priprava na 

izvajanje učnega procesa. Saj dobra priprava učitelju omogoči spremljanje učenčeve 

dejavnosti ter prilagoditev tempa stopnji učenčevega razumevanja in pomnjenja. Ob tem pa 

tudi spremlja in ohranja disciplino učencev. To lahko stori z dogovorjenimi neverbalnimi 

znaki, ki jih učenci dobro poznajo in prepoznajo njihov pomen. 

Naloga učitelja je, da premisli, kako reagirati ob neprimernem vedenju. Pomembno je, da 

presodi o storilcu dejanja (opomba kolikokrat se je ţe nepravilno vedel), kakšno je to dejanje 

in upošteva okoliščine dejanja. Po tej presoji se učitelj odloči za disciplinski pristop oziroma 

za disciplinski ukrep. Vedeti pa je potrebno, da učitelji kot učenci različno reagiramo in zato 

se lahko isti učenec na enak disciplinski pristop v različnih okoliščinah drugače odzove.  

 

Za dobrega učitelja je pomembno, da se izobraţuje o učenčevih sposobnostih, o moralnem in 

miselnem razvoju ter da se udeleţuje izobraţevanj na temo discipline v razredu.  

Med študijem na fakulteti sem spoznala, da je to zelo široka tema, ki ne bo nikoli dokončana, 

saj ima vsak odnos svoj pogled nanjo in tudi izkušnje z njo se med posamezniki razlikujejo. 

Zato je potrebno otroke ţe v druţini navaditi na red in na spoštovanje druţbenih norm in 

posameznika pripravi na ţivljenje v njej. 

 

Vem, da se bom na poklicni poti srečevala z učenci, ki bodo imeli različno predstavljene 

druţbene norme in vrednote. Ključnega pomena bo, da bom uspešno sodelovala s starši, s 

katerimi bomo reševali probleme in vodili posameznike do usvojitve izobraţevalnih in 

vzgojnih ciljev. 
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