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POVZETEK
V prvem delu teoretičnega dela diplomskega dela sem se osredotočila na problem motivacije
pri pouku. V okviru tega poglavja sem opredelila vrste motivacije, torej notranjo in zunanjo
motivacijo ter odnos med njima. Opredelila sem tudi teorije motivacije. V drugem delu
teoretičnega dela, pa sem poudarila posebnosti motivacije pri pouku likovne vzgoje. V tem
poglavju sem se osredotočila predvsem na problem uvodne motivacije pri likovni vzgoji, ki
močno vpliva na izvedbo učnega procesa. Ob tem sem opredelila načine motiviranja v
uvodnem delu učne ure, katere sem uporabila tudi v raziskavi.
V empiričnem delu sem se osredotočila na vpliv uvodne motivacije na uspešno izvedbo
učnega procesa pri likovni vzgoji in predstavila lastne izkušnje v okviru motiviranja učencev
pri likovni vzgoji. Z raziskavo sem želela dokazati, da ustrezna uvodna motivacija pomembno
vpliva na motivacijo učencev v učnem procesu in omogoča uspešno likovno dejavnost v
celoti. S tem namenom sem, v treh tretjih razredih devetletne osnovne šole, izvedla učne ure s
področja risanja, slikanja in kiparstva. Ob tem sem opazovala predvsem vpliv uvodne
motivacije na uspešnost izvedbe likovne dejavnosti v celoti.
Rezultati raziskave dokazujejo, da način izvedbe uvodne motivacije pri likovni vzgoji
pomembno vpliva na uspešno likovno dejavnost v nadaljevanju učne ure. Najboljša izbira
uvodne motivacije pri likovni vzgoji je igralna dejavnost.

KLJUČNE BESEDE
Likovna vzgoja, motivacija, uvodna motivacija pri likovni vzgoji – pogovor, demonstracija
slikovnega materiala, igralna dejavnost.
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THE INFLUENCE OF PRELIMINARY MOTIVATION ON
SUCCESSFUL REALIZATION OF THE ARTISTIC TASK

ABSTRACT
In the first part of theory of my thesis I present the motivation during the lessons. In this
chapter I dealt with both sorts of motivation, intrinsic and extrinsic as well as the relation
between them. I also focused on the theories of motivation. In the second part of the theory I
explored the problem of the preliminary motivation at the subject of art that has a great impact
on the execution of the teaching process. I wrote about how to motivate in the preliminary
part of the lesson.
In the empirical part I dealt with the influence of the preliminary motivation on successful
execution of the teaching process at the subject of art and presented my own experience as for
motivating the students. The research proved how a good preliminary motivation influences
on students motivation in the teaching process and enables successful art activity of the
students. Concerning all this, I carried out lessons with the students aged twelve, thirteen and
fourteen. The lessons included drawing, painting and sculpturing. I thus monitored the
influence of the preliminary motivation on successful execution of art activity.
The results of the research prove that the mode of execution of preliminary motivation at the
subject of art influences the success of the art activity in the continuation of the lesson. The
best choice of the preliminary motivation is a gaming activity.

KEYWORDS
Art, motivation, preliminary motivation at the subject of art – conversation, presentation of
the images, gaming activity.
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1 UVOD
Ko morajo učitelji opisati »dobre« učence, jih po navadi opišejo kot učence, ki so delovni,
radi sodelujejo, z zanimanjem spremljajo pouk … včasih pa učitelji kar na kratko povedo, da
so dobri učenci motivirani za šolsko delo. Navsezadnje smo vsi ljudje motivirani za določene
dejavnosti, ni pa nujno, da je to šolsko delo.
Za navedeno temo sem se odločila, ker menim, da je motivacija pri pouku likovne vzgoje pri
večjem številu učiteljev velik problem. Večina učiteljev meni, da so učenci pri likovni vzgoji
že sami motivirani zaradi posebnosti predmeta, vendar temu ni tako. Učitelji bi se morali zelo
potruditi, da bi vse učence motivirali za likovno dejavnost, še posebno pa učence, ki že kažejo
zanimanje tudi za druga področja.
Nekateri učitelji, predvsem mlajši, pa se problema motivacije pri pouku likovne vzgoje dobro
zavedajo. Vedo, da med ključne cilje sodobne likovne vzgoje spada tudi motiviranje učencev
za:
-

ustvarjalno likovno izražanje;

-

spoznavanje posebnosti nastanka likovne umetnine;

-

vzbujanje, razvijanje in ohranjanje radovednosti ter veselja do likovnega izražanja;

-

razumevanje povezanosti likovnosti z življenjem (priprava pogojev za uvajanje v
likovno-kulturno in delovno življenje skupnosti, v kateri živijo).

Seveda pa je pomembna izbira načina motiviranja za likovno dejavnost. Ob tem se pojavljajo
različna vprašanja: Kako učinkoviteje motivirati učence? Kako izboljšati že utečene načine
motiviranja? Kaj vse upoštevati pri motivaciji?
Dobra motivacija v uvodnem delu učne ure in tudi v poteku izvajanja učnih korakov terja
veliko časa. Zato se učitelji raje odločajo za načine motiviranja, ki vzamejo manj časa, saj
imajo tako učenci več časa za likovno izražanje. Dobro pa je, da se učitelj odloča med
različnimi načini motiviranja v različnih učnih korakih in se drži pregovora, da je raznolikost
začimba življenja.
V teoretičnem delu diplomskega dela se bom osredotočila na problem motivacije pri pouku in
ob tem poudarila posebnosti motivacije pri pouku likovne vzgoje, na definicije, vrste
motivacije in odnos med njimi. Opredelila bom tudi teorije motivacije. V empiričnem delu pa
bom predstavila lastne izkušnje v okviru motiviranja učencev pri likovni vzgoji, zato bom z
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učenci izvedla tri različne likovne naloge in opazovala predvsem vpliv uvodne motivacije na
uspešnost izvedbe likovne naloge.
Namen mojega diplomskega dela je torej ugotoviti, kako različni načini uvodne motivacije
vplivajo na dejavnost učencev v nadaljnjih učnih korakih ure likovne vzgoje in kako uspešno
izvedejo podano likovno nalogo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 MOTIVACIJA
Med prebiranjem literature sem opazila, da se definicije motivacije zelo razlikujejo, saj
nekateri avtorji opredeljujejo motivacijo kot proces, drugi pa kot določeno stanje.
Jaušovec (1987, str. 98) pravi: »Motivacija so pogoji, ki spodbujajo posameznikovo dejavnost
in jo usmerjajo.«
Razdevšek Pučkova (1993) navaja, da je motivacija proces izzivanja in usmerjanja dejavnosti
k cilju, k zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije. Pravi tudi, da ni učenja brez
motivacije, saj je vsa človekova dejavnost motivirana.
Tudi Berce Golobova (1993) motivacijo opredeljuje kot »proces izzivanja (zbujanja)
človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete, da bi se dosegli določeni
cilji«.
Woolfolk (2002) definira motivacijo kot »notranje stanje, ki izzove, usmerja in vzdržuje
vedenje«.
Vogrinec (2009) pravi, da je motivacija »vzpodbuda ali impulz delovanja, je moč, usmerjena
v oddaljen cilj, torej v stanje v prihodnosti. Je volja po storilnosti neke osebe.«
»Motivacija je ključ našega delovanja. Usmerja naše vedenje in mu določa intenzivnost,
raven vpletenosti in uspešnosti. Določa vztrajnost in omogoča osredotočenost. Vpliva na naša
čustva in samopodobo. S tem zaznamuje našo osebnost in s svojo močjo vpliva na to, kar smo
in kar delamo.« (http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)
Različni avtorji pojem motivacija različno pojasnjujejo, so si pa enotni v trditvi, da je
motivacija nekakšno usmerjeno vedenje oziroma obnašanje, da je motivacija dejavnost, ki je
usmerjena k doseganju cilja. Motivacija je »psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše
vedenje« (Kobal Grum, & Musek, 2009; str 16) ter označuje razlago vzrokov za to vedenje.
Motivacijo lahko opredeljujemo tudi kot »psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim
povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine«. (prav
tam) Vendar nas tukaj najbolj zanimajo vzroki in nameni našega vedenja.
Kobal Grum in Musek (2009) pravita, da motivacije ni mogoče meriti neposredno, ampak le
prek vedenjskih sprememb, prepričanj in mnenj oseb o njihovi lastni motivaciji. Učinki
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motivacije so začasni, saj oseba, ki je v nekem trenutku visoko motivirana za neko dejavnost,
lahko pozneje postane nedejavna in svojo motivacijo močno zniža.
Glavne sestavine motiviranega vedenja so povečano delovanje energije, vztrajnost,
intenzivnost in učinkovitost vedenja ter usmerjenost k cilju. »Motivirano vedenje se spreminja
pod vplivom njegovih posledic. V nekaterih primerih ga zadovoljitev začasno zavre, v drugih
pa ga še ojača.« (Lamovec, 1986; str. 1)
Vemo, da so učenci že sami posebej motivirani, še najbolj pri učnih predmetih, ki so jim
zanimivi. Pomembno pa je, da učitelj motivirane učence ne prenasiči z nalogami, ki so
prezahtevne. Tako lahko učencu le škoduje, saj ga prenasičenost odbija in demotivira. Skozi
posamezno učno uro in v vsem šolskem letu moramo učenca postopoma voditi k
zahtevnejšim nalogam, te naloge pa morajo biti za učenca rešljive. Motiviranim učencem ne
smemo ponujati prelahkih nalog, saj se bodo dolgočasili in s tem jim bo motivacija upadla.
Na drugi strani pa nemotiviranih učencev ne smemo obremenjevati z zahtevnimi nalogami
samo zato, da bodo zaposleni in tako tudi ne bodo imeli časa za klepet in dolgočasenje. Taki
učenci bodo še bolj nemotivirani, saj podanih nalog ne bodo znali rešiti. Tem učencem
moramo najprej ponuditi lažje, hitro rešljive naloge, katere bodo znali sami rešiti, spodbujati
jih moramo in pohvaliti ob vsakem, tudi manjšem, uspehu. Tako bomo dosegli, da bodo
postali notranje motivirani in se bodo zavzemali tudi za rešitev zahtevnejših nalog. (Rovšek
Nikitovič, 2009)
Motivacijo sestavljajo tri prvine: potreba, dejavnost in cilj, ki so med seboj tako povezane, da
v motivaciji omogočajo stalno dinamiko. Da bi se motivirano vedenje sploh začelo, se mora
najprej pojaviti stanje, v katerem organizem zazna primanjkljaj oziroma nastalo neravnovesje.
Takrat govorimo o pojavljanju potrebe, ki je lahko fiziološka, psihološka ali socialna. Ta pa je
le začetna prvina motivacijske situacije. Nato se pojavi dejavnost, ki organizem vodi do
ustreznega cilja. Tako oseba s svojo dejavnostjo uresniči svoj cilj. Poudariti pa moramo, da
vsaka dejavnost ne vodi k uresničevanju jasnega cilja. Torej posameznikovo vedenje usmerja
notranja motivacija. Cilj je sestavni element vsake motivacije. Vsako naše vedenje ima svoj
cilj, s katerim želimo zadovoljiti potrebo. Le zavedamo se ga ne vsakokrat, oziroma enkrat se
ga zavedamo bolj, drugič manj. Cilj je lahko pozitiven ali negativen. Pozitiven cilj nas
privlači in svoje vedenje usmerjamo k dosegu tega cilja. Ko pa je motivacijski cilj negativen,
nas le-ta odbija, torej svoje vedenje usmerjamo stran od tega cilja. (Kobal Grum, & Musek,
2009)
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ZADOVOLJITEV POTREBE

POTREBA

DEJAVNOST

CILJ

Shema 1: prvine motivacije – povezanost (motivacijski proces) (Kobal Grum, & Musek, 2009)
Motivacijske prvine so statični deli, ki se med seboj povezujejo v smiselno celoto in tako
ustvarjajo motivacijski proces, kateri vedno poteka po določenih fazah: potreba – dejavnost –
cilj – zadovoljitev potrebe. (Kobal Grum, & Musek, 2009)
Formula uspešne motivacije je (Vogrinec, 2009):
Motivacija (volja po storilnosti)
=
hoteti (storilnostna pripravljenost)
X
znati (storilnostna sposobnost)
X
smeti (meje pogojev)

Pri učni dejavnosti v šoli je pomembna motivacija za učenje. Motivacijo za učenje Marshall
(1987, povzeto po Prevodnik, 2003a, str. 22) pojmuje »kot pomembnost, vrednost in
smiselnost, ki jo ima za učenca – ne glede na to, ali so naloge notranje (intrinzične)
zanimive.« Marentič Požarnikova (2003, str. 184) učno motivacijo opredeljuje kot »skupen
pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji«. Pravi tudi, da učna motivacija obsega vse, kar
spodbuja in usmerja učenje. Pri motivaciji za učenje je izjemno pomembna uvodna
motivacija. Pomembna je predvsem za vzpostavitev toplega in sodelujočega vzdušja med
učenci. Učitelj ima prosto pot pri izbiri načinov motiviranja učencev in tudi pri uvodni
motivaciji v začetku učne ure, vendar mora biti motivacija taka, da bo vzpodbudila
radovednost pri učencih in željo po sodelovanju. To lahko učitelj doseže s tem, da uporabi
nekaj novega in učencem zanimivega. (Motik, & Veljić, 2006)
Bistvo uvodne motivacije je, da pri učencih razvije čustveno in predstavno senzibilizacijo, ki
jo je mogoče doseči z uporabo različnih igralnih dejavnosti. (Kocjančič, 2009)
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2.1.1 VRSTE MOTIVACIJE
Procesi motivacije imajo dva izvora. Prvi izhaja iz posameznika, drugi pa iz okolja, iz
zunanjih izkušenj, zato tudi poznamo različne vrste motivacije (prikazane v shemi 2). Avtor
hierarhičnega modela motivacije, Reeve (2005, povzeto po Kobal Grum, & Musek, 2009),
motivacijo na splošno uvršča med najvišjo motivacijo, katero spodbujajo notranji in zunanji
dogodki. Med slednje spadajo spodbude iz okolja, katere prepoznavamo kot potisno
motivacijo, ki posameznika odvrača od zunanjih neugodnih dogodkov, in privlačnostno
motivacijo, katera posameznika usmerja k ugodnim zunanjim dogodkom, ter kot kulturo, v
kateri posameznik živi. Zunanji dogodki pa prek nagrad, spodbud in posledic izzovejo tudi
notranjo in zunanjo motivacijo. Na drugi strani pa so notranji dogodki, ki so specifične vrste
notranje motivacije in se delijo na emocije, kognicije in potrebe. Emocije so kratkotrajni,
subjektivni, fiziološko osnovani izrazni pojavi, kateri omogočajo prilagajanje situacijam.
Kognicije pa so miselni dogodki in se nanašajo na posameznikove načine mišljenja,
sestavljene so iz treh skupin, ciljev, osebne kontrole in sebstva. Med notranje dogodke
spadajo tudi potrebe, ki jih delimo na fiziološke (žeja, lakota, spolnost), psihološke
(avtonomija, kompetentnost, pripadnost) in socialne (pridobljene potrebe, dosežki,
navezanost, intimnost, moč). (Kobal Grum, & Musek, 2009)
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spodbude in posledice
nagrada

NOTRANJA M.
ZUNANJA M.
zunanji
dogodki

potisna m.
privlačnostna m.

SPODBUDE IZ
OKOLJA

kultura

MOTIVACIJA
EMOCIJE
načrti
cilji
implementacija spodbud
samoregulacija
notranji
dogodki

samoučinkovitost
naučena nemoč
upanje

KOGNICIJA

sebstvo
samospoštovanje
samopodoba
kognitivna disonanca
identiteta

POTREBE

FIZIOLOŠKE

žeja
lakota
spolnost

PSIHOLOŠKE

avtonomija
kompetentnost
pripadnost

SOCIALNE

pridobljene p.
dosežki
navezanost
intimnost
moč

Shema 2: hierarhični model motivacije (Kobal Grum, & Musek, 2009)
Marentič Požarnikova (2003, str. 189) pravi, da je »pri proučevanju in spodbujanju motivacije
koristno razlikovati troje: razlogi, zakaj se določene dejavnosti sploh lotevamo, odločitev za
to, da bomo v dejavnost vložili čas in napor« in »vztrajanje, da dejavnost izpeljemo do
konca.«
Za razumevanje motivacije, moramo zelo dobro poznati vrste le-te. Motivacijo delimo na
notranjo (intrinzično) in zunanjo (ekstrinzično). Ti dve motivaciji razlikujemo glede na
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dejavnike motivacije, ki jih delimo na »zunanje in notranje sile«, katere povzročajo določena
stanja motiviranosti. Le-te pa uporabljajo učitelji kot sredstvo za motiviranje učencev.
(Marentič Požarnik, 2003)
Poznamo pa tudi potisno in privlačnostno motivacijo, kateri v življenju težko ločimo, saj je
večina motivacijskih dejavnosti sestavljena iz kombinacije obeh. Pri potisni motivaciji, ali
drugače rečeno tudi »push« motivaciji, nekatere potrebe potiskajo osebo k določenemu
ravnanju. Sem spadajo potisni motivi, kot so potrebe, nagoni, instinkti … »Push« motivacija
sili »lačnega« človeka k potešitvi »lahkote«. Na drugi strani pa je privlačnostna motivacija ali
»pull« motivacija, ki zastopa zunanje cilje, kateri usmerjajo posameznikovo vedenje. Če ima
»lačen« človek možnost izbire »kaj bo jedel«, bo izbral okusnejšo hrano, saj je ta zanj bolj
privlačna. Torej »pull« motivacijo usmerjajo privlačnostni motivi, kot so vrednote, cilji, ideali
itd. (Kobal Grum, & Musek, 2009)

Shema 3: primer potisne in privlačnostne motivacije (Kobal Grum, & Musek, 2009, str. 21)

2.1.1.1 Notranja motivacija
O notranji motivaciji govorimo, ko je cilj nekega delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve
pa najdemo v nas samih. Ti viri so radovednost, interesi, vrednotenje učne naloge in
zastavljeni cilji. (Marentič Požarnik, 2003)
Na motiviranost učencev vpliva njihova lastna radovednost, katera je pomemben dejavnik
notranje motivacije. Radovednost vodi že majhne otroke k odkrivanju neznanega in
spoznavanju novega. (Batič, 2003) Motiv radovednosti obstaja pri vseh nas, saj ljudje težimo
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k raziskovanju neznanega. To lahko opazimo pri otrocih, še posebej mlajših, ko neprestano
sprašujejo odrasle in razstavljajo razne igračke. Ta radovednost s šolanjem počasi usiha, saj je
radovednih vprašanj vedno manj. Zato mora učitelj spodbujati radovednost učencev z
nepričakovanimi situacijami, s srečanji s problemsko situacijo, katero je možno rešiti le z
raziskovanjem. (Marentič Požarnik, 2003)
Motiv radovednosti se razvije v štirih fazah:
1. faza – otroka pritegne vsaka menjava dražljajev, monotonija pa zavira njegov kognitivni
razvoj;
2. faza – otrok skuša postaviti povezavo z znanim, pričakuje dražljaj in ga skuša sam
priklicati oziroma ponoviti;
3. faza – otrok se spoznavno spoprime z novimi pojavi, raziskuje znane pojave in v njih skuša
izločiti nove vidike;
4. faza – otrok se z eksperimentiranjem s predmeti vedno bolj ločuje od znanega in se usmerja
k neznanemu, nekim novim situacijam. (Jaušovec, 1987)
Učitelj najlažje izzove učenčevo radovednost tako, da učno snov poveže s tem, kar učence
zanima. Predpogoj za radovednost pa je učenčeva pozornost učitelju oziroma učni snovi.
(prav tam)
Notranjo motivacijo spodbujajo tudi interesi za določene stvari, kateri pomagajo učencu, da
tudi nezanimive in težavne naloge opravlja z veseljem. Ločimo jih na osebne in situacijske
interese. Osebni interesi so trajni, razlikujejo se na interese dečkov in deklic in so interesi za
določeno področje. Pri situacijskih interesih pa gre za to, da zna učitelj napraviti situacijo, ki
bo zainteresirala tudi učence, ki prej niso pokazali nobenega interesa za delo. Ti interesi
postopoma vodijo k osebnim interesom. Poleg radovednosti in interesov je vir podkrepitve
tudi to, kako učenec vrednoti učne naloge. Le-te lahko vrednoti glede na pomembnost naloge
ter ali ob nalogi uživa ali ne. (Marentič Požarnik, 2003)
Pomemben vir so tudi jasno zastavljeni cilji, kateri morajo biti dosegljivi in privlačni. Ločimo
jih na cilje, ki so usmerjeni v dosežke ali storilnost in cilje, ki so usmerjeni v učenje ali
obvladanje. Slednji vodijo do kakovostnejšega učenja in vztrajnosti. (prav tam)
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Notranja motivacija obstaja, ko nekdo opravlja določeno dejavnost zaradi notranje želje, da
nalogo uspešno opravi. Ko smo notranje motivirani, ne potrebujemo dodatnih spodbud za
opravljanje določene dejavnosti, želimo si doseči nekaj, kar nas zanima, želimo si razviti
svoje sposobnosti, se nekaj naučiti oziroma nekaj narediti. Pri notranji motivaciji nam rezultat
ni tako pomemben, temveč pomembnost postavljamo procesu, saj je že sam po sebi vir
zadovoljstva. Notranja motivacija je trajnejša, saj je prisotna tudi ob odsotnosti zunanje
kontrole, predstavlja pa notranje zadovoljstvo ter pripomore k boljšim rezultatom in
kakovostnejši dejavnosti. (Spaulding, 1992)
Marentič Požarnik (2003, str. 188) pravi, da je notranja motivacija povezana »…s
spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem interesov.« Woolfolk (2002, str. 545)
pa notranjo motivacijo poimenuje tudi intrinzična motivacija in pravi, da je le-ta motivacija,
ki se »povezuje z aktivnostmi, ki same po sebi predstavljajo nagrado za posameznika«.
Medtem ko Jaušovec (1987, str. 98) pravi, da notranja motivacija »izvira iz veselja, zanimanja
za aktivnost in se sama podkrepi, ko dosežemo zastavljeni cilj« ter je neodvisna od zunanje
podkrepitve. Ko posameznik ne doseže zastavljenega cilja, ga tudi zunanja podkrepitev ne bo
potolažila.
Npr.: učenec, ki se potrudi napisati dobro prošnjo za igranje nogometa med odmori zato, da
bodo to dovoljenje tudi dobili in ne zaradi dobre ocene, je notranje motiviran, saj se zavzema
za dovoljenje za igranje nogometa med odmori in ne le za dobro oceno. Taki učenci so dobro
motivirani, saj njihovi razlogi za trdo delo sovpadajo z naravo njihovih dejanj. Potrudijo se
zaradi dejanja samega in ne le zaradi rezultatov.
Marentič Požarnik (2003, str. 193) predstavi nekaj napotkov, ki jih lahko uporabi učitelj, za
razvijanje notranje motivacije:
-

»opre se na obstoječe interese in izkušnje;

-

ponudi učencem v izbiro različna področja, naloge in dejavnosti – povečuje obseg
njihovega nadzora nad učenjem;

-

vključuje divergentna vprašanja in naloge – možnost, da učenci izrazijo svoj način
razmišljanja, uveljavijo lastno iniciativo;

-

v pouk vnaša elemente novosti, raznolikosti in presenečenja;

-

učencem daje sprotno in konkretno povratno informacijo o uspešnosti;

-

daje možnost, da učenci izdelajo in tudi pokažejo (razstavijo) izdelke, na katere so
ponosni;
10

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-

Tancoš Teja; diplomsko delo

vključuje elemente domišljije, igrivosti in možnosti za sodelovanje ter komunikacijo
med učenci samimi;

-

kaže svoj osebni interes za snov in za učenje kot dejavnost, ki je zanj osebno
pomembna in ga bogati;

-

izraža pozitivna pričakovanja do učencev (izogiba se izjavam »Saj večino od vas to ne
bo zanimalo …«);

-

zmanjšuje nepotreben strah in napetost;

-

uvaja »močne« učne izkušnje, kot so samostojni in skupinski projekti učencev, učenje
v naravi ipd.«

2.1.1.2 Zunanja motivacija
V nasprotju z notranjo motivacijo o zunanji motivaciji govorimo, ko posameznik deluje
zaradi zunanjih dejavnikov in je motiviran zaradi rezultata in ne zaradi dejavnosti, v katero je
vključen. Pri zunanji motivaciji posameznik opravi neko dejanje le zaradi zunanjih posledic,
ki niso nujno sestavni del te dejavnosti. Zunanja motivacija poteka, ko cilj ni v dejavnosti kot
na primer se nekaj naučiti, spoznati določena dejstva, temveč je zunaj te dejavnosti, v
posledicah kot na primer v oceni, pohvali, želji. Taka motivacija največkrat ni trajna, saj ko
vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha. (Marentič Požarnik, 2003)
Jaušovec (1987) razlaga, da motivacijo imenujemo zunanja, ko dejavniki motivacije ne
izvirajo iz organizma samega.
Viri zunanje podkrepitve so socialni dejavniki, pohvala in graja.
Med socialne dejavnike spadajo starši, učitelji in vrstniki. Prvi, ki vplivajo na razvoj otrokove
motivacije, so starši s postavljanjem ciljev, s svojimi spodbudami ne glede na dosežke ter
spodbudami za izboljšanje teh dosežkov. Starši lahko pri otroku razvijajo tudi notranjo
motivacijo s tem, da se zanimajo za njegovo šolsko delo in ne le za ocene. Naslednji je učitelj,
kateri vpliva na motivacijo prek sredstev notranje in zunanje motivacije (s pohvalo, grajo,
ocenami). Tudi vrstniki so pomembni, saj vplivajo na motivacijo posameznika.
Najpomembnejši so medsebojni odnosi in razredna klima, ki je lahko sodelovalna ali
tekmovalna. (Marentič Požarnik, 2003)
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Naslednji dejavnik je pohvala, katera mora biti premišljeno uporabljena. Zunanje motiviran
učenec pohvalo potrebuje, saj od nje lahko nekaj pridobi in se naslednjič bolj potrudi, da bo
spet pohvaljen. Notranje motiviran učenec pa pohvale ne potrebuje, saj mu le-ta ne pomeni
veliko, potrebuje le konkretno povratno informacijo, katera ga usmerja k nadaljnjemu delu.
Tako kot pohvala, mora biti tudi graja premišljeno uporabljena. Usmerjena mora biti na
konkretne napake in ne na osebnost učenca. Graja pa ne pomaga vedno, včasih je dovolj, da
učenca spodbujamo in mu stvar razložimo. V takem primeru bi graja stvar le še poslabšala.
Največji zunanji motivator pa so ocene, saj se zadnje čase učenci učijo le zaradi ocen. To
zmanjšuje notranjo motivacijo in spodbuja zunanjo ter s tem zmanjšuje tudi kakovost učenja.
(Marentič Požarnik, 2003)
Woolfolk (2002, str. 551) zunanjo motivacijo poimenuje tudi ekstrinzična motivacija in jo
definira kot motivacijo, ki jo »ustvarjajo zunanji dejavniki, kot so nagrada ali kazen«.
Npr.: učenec, ki se potrudi napisati dobro prošnjo za igranje nogometa med odmori le zaradi
ocene, je zunanje motiviran, saj se zavzema le za dobro oceno in ne za dovoljenje za igranje
nogometa med odmori. Taki učenci so lahko imenovani kot motivirani, ampak njihovi razlogi
za trdo delo nimajo nič skupnega z naravo njihovih dejanj. Potrudijo se le zato, ker vidijo ta
dejanja le kot sredstvo za doseganje želenih rezultatov.

2.1.1.3 Odnos med notranjo in zunanjo motivacijo
Pomembno ni le poznavanje vsake od vrst motivacije, ampak tudi poznavanje odnosov med
obema motivacijama. Intrinzično motivirano vedenje sledi določenemu cilju in ni le sredstvo
za dosego nekega cilja, kot je to pri ekstrinzičnem motiviranem vedenju. (Strojin, 2011)
Med notranjo in zunanjo motivacijo ni ostre meje. Ta prehod med notranjo in zunanjo
motivacijo imenujemo storilnostna motivacija. To je »pričakovanje, da bomo našli
zadovoljstvo v obvladanju zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri in uspeh ni v
naprej zagotovljen, in ki vsebujejo tudi element tveganja«. Storilnostno motivacijo
razlikujemo glede na stopnjo njene razvitosti, nekateri ljudje so visoko ambiciozni, druge pa
spodbujajo le zunanje spodbude in se nalog lotevajo z odporom. (Marentič Požarnik, 2003;
str. 194)
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Pojavlja pa se tudi »korumpirana motivacija«, ki je omenjena takrat, ko nagrajevanje
(zunanja motivacija) zmanjšuje interes, zavzemanje (notranjo motivacijo) pri ponovljeni
aktivnosti. Primer za »korumpiranje« notranje motivacije so prikazali Lepper, Greene in
Nisbeth: »Pri otrocih v vrtcu se je pokazalo veliko zanimanje za flomastre. Dali so jim
flomastre in jim omogočili neomejeno risanje. Eni skupini je bila v naprej obljubljena nagrada
za risanje, drugi skupini so dali nagrado brez napovedi, tretja ni bila nagrajevana. Po
štirinajstih dneh so otrokom spet omogočili dostop do flomastrov. Čas risanja je bil bistveno
krajši pri skupini, ki je vnaprej pričakovala nagrado, ostali dve (nenapovedana nagrada, brez
nagrade) pa sta ponovili prvotni interes in risali dalj časa.« (Strojin, 2011, str. 6)
Tako zunanja kot notranja motivacija se lahko v eni dejavnosti povezujeta, lahko pa vplivata
druga na drugo, zato stroga delitev na notranjo in zunanjo motivacijo ni najboljša, saj ne more
zajeti vseh vrst motivacije. (Marentič Požarnik, 2003)
Pri učencih v razredu se pojavljata tako notranja kot zunanja motivacija. Vendar je dejavnost
v učnih urah usmerjena k temu, da spodbuja zunanjo motivacijo. Na primer dobre ocene,
pohvale, pisane nalepke se pojavljajo kot zunanje nagrade za dobro delo in sodelovanje. Tudi
dovoljenje za ukvarjanje s športom in sodelovanje pri drugih izven šolskih dejavnostih je
pogosto zunanji motivator za dobre ocene. Tudi izogibanje kaznim in ostajanju v šoli po
pouku zunanje motivira učence za boljše vedenje in boljše ocene. Ampak kljub temu, da je
velik poudarek na trdem delu in primernem obnašanju, ki sta pogojena z zunanjimi razlogi, v
šoli najdemo tudi notranjo motivacijo. Nekateri učenci na primer sami ugotovijo, da je branje
lahko tudi zabavno in uporabno v prostem času. Spet drugi učenci občutijo notranje
zadovoljstvo ob rešitvi težke naloge. Povzamemo lahko, da lahko vsak učenec doseže notranji
užitek ob učnem delu, zato mora učitelj nenehno iskati vzvode, kako učenca motivirati, zlasti
za povečevanje notranje motivacije, katera vodi v samostojno kvalitetno učenje. Pomembno
je, da učitelj ve, kako pomagati učencem, da naredijo pomemben premik od zunanje k notranji
motivacijski usmeritvi. (Spaulding, 1992)

2.1.2 TEORIJE MOTIVACIJE
Da bi bolje razumeli motivacijo, moramo poznati teorije le-te. Različni avtorji opredeljujejo
različne teorije motivacije, vendar si vsaka teorija »prizadeva čim ustrezneje razložiti, kaj
vpliva na človekovo motiviranost za določeno dejavnost«. (Batič, 2003, str. 61)
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Motivacijo obravnavajo mnoge teorije, zato bom v nadaljevanju opisala le glavne.

2.1.2.1 Behavioristična teorija podkrepitve
Behavioristična teorija je delovala in raziskovala do začetka 60-ih let prejšnjega stoletja, njena
predstavnika sta Thorndike in Skinner. Najpomembnejše za to teorijo so posledice nekega
dejanja oziroma pozitivne ali negativne podkrepitve. Vrsta podkrepitve je zelo pomembna za
učenje, tako kot je pomembna tudi časovna razporeditev učenja. (Marentič Požarnik, 2003)
Pozitivna podkrepitev se pojavi v obliki nagrade, ki je posledica ustreznega vedenja, katero se
zaradi nagrad razvija in okrepi. Negativna podkrepitev pa se pojavi v obliki kazni in se ji
posameznik poskuša izogniti, saj povzroča strah, jezo in druga negativna čustva.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)
Če posameznik za določeno dejavnost velikokrat prejema veliko nagrad, spodbud, pohval,
potem se bo tej dejavnosti posvetil veliko bolj, ji bo namenil več časa, kot dejavnosti, za
katero dobiva malo priznanja. (Woolfolk, 2002)
Teorija podkrepitve oziroma teorija ojačanja izhaja samo iz zunanjih dejavnikov (vplivi
okolja), saj je vedenje posameznika usmerjeno samo od zunaj s pomočjo nagrad in kazni.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)

2.1.2.2 Weinerjeva teorija pripisovanja
Weinerjevo teorijo pripisovanja Woolfolk (2002, str. 324) imenuje »atribucijska teorija«.
Glavna značilnost kognitivne razlage atribucijske teorije je, da poudarja notranjo motivacijo
in da se vsak posameznik, pri poskusih, da bi razumel svoj uspeh ali neuspeh, sprašuje
»Zakaj?« (Woolfolk, 2002, str. 323, 324)
Najpomembnejše za teorijo pripisovanja je, »kako posameznikova pojasnila, opravičila in
izgovori vplivajo na motivacijo, čemu posameznik pripisuje zasluge za svoj uspeh ali
neuspeh«. Tisti, ki ga vodi želja po uspehu, bo za svoj uspeh krivil notranje dejavnike, kot so
npr. lasten napor, sposobnosti, za neuspeh pa slučajne, spremenljive dejavnike, kot je npr.
premalo napora, premalo učenja. Tak posameznik se čuti sposobnega in je zato motiviran,
zanj je značilen pozitiven vzorec pripisovanja. Posameznik, ki pa ima strah pred neuspehom,
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bo za svoj uspeh krivil zunanje dejavnike, kot so npr. sreča, lahka dejavnost, za neuspeh pa bo
krivil predvsem sebe, svoje nizke sposobnosti, ki so stalne in se ne spreminjajo. Tak
posameznik razvije naučeno nemoč, za katero je značilen negativen vzorec pripisovanja.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)
Weiner vzroke za uspeh ali neuspeh označuje v smislu treh dimenzij (Woolfolk, 2002, str.
325):
-

»lokusa (mesto razloga znotraj ali zunaj posameznika),

-

stabilnosti (ali ostaja razlog enak ali se spreminja) in

-

odgovornosti ali kontrole (ali oseba lahko ali ne more kontrolirati razloga)«.

Vsak vzrok uspeha ali neuspeha lahko kategoriziramo glede na te tri dimenzije. Npr. smola je
zunanji (lokus), nestabilni (stabilnost) in nekontroljivi (odgovornost ali kontrola); nikoli se ne
uči je notranji (lokus), stabilni (stabilnost) in kontroljivi (odgovornost ali kontrola). (prav tam)

2.1.2.3 Teorija pričakovanja
Teorijo, ki upošteva »behavioristično poudarjanje učinkov ali izidov vedenja in
kognitivistično zanimanje za vpliv posameznikovega mišljenja« (Woolfolk, 2002, str. 327)
imenujemo teorija pričakovanja.
Za teorijo pričakovanja je značilno, da obravnava motivacijo kot produkt dveh sil:
posameznikovo pričakovanje glede doseganja cilja in vrednost, ki jo cilj zanj predstavlja.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)
Pri tem sta pomembni vprašanji: »Če se močno trudim, lahko uspem?« in »Če uspem, bo
zame izid koristen in nagrajujoč?« (Woolfolk, 2002, str. 327)
Če ima posameznik visoka pričakovanja in je cilj zanj zelo pomemben, potem bo motivacija
močna. Če pa je kateri od produktov ničeln, potem bo tudi motivacija ničelna. Teorija
poudarja tudi to, da posameznik vlaga napor v tiste dejavnosti, kjer ima zagotovljen uspeh.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)
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2.1.2.4 Hierarhija potreb po Maslowu
Humanistično razlago motivacije predstavlja Maslowova hierarhija potreb. Za to teorijo je
značilno, da posameznika neprestano motivirajo prirojene potrebe, katere so razporejene v
hierarhiji. Najnižje v hierarhiji so potrebe, ki morajo biti najprej zadovoljene, to so potrebe po
preživetju in varnosti, najvišje pa so potrebe po samoaktualizaciji (realizacija osebnega
potenciala). Ko so nižje potrebe zadovoljene, motivacija za njihovo zadovoljitev upade, ko pa
so zadovoljene višje potrebe, motivacija za zadovoljitev le-teh ne upade, ampak se poveča v
iskanju nadaljnje zadovoljitve. (Woolfolk, 2002) Zadovoljitev nižjih potreb je pogoj, da se
pojavijo višje. (Marentič Požarnik, 2003)
Čeprav je bila ta teorija deležna kar nekaj kritik, nam pomaga, kako obravnavati osebo kot
celoto, pri kateri so medsebojno povezane fizične, čustvene in intelektualne potrebe.
(Woolfolk, 2002)
Hierarhijo potreb lahko razložimo tudi na šolskem primeru. Če učenec nima zagotovljenih
fizioloških potreb (lakota, utrujenost), potem ne bo motiviran za učenje in razumevanje. Če pa
nima zagotovljene varnosti in občutka pripadnosti, prav tako ne bo motiviran za učenje, saj
mu je najpomembnejše zadovoljiti potrebo po ljubezni.
(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm#top, 2012)

potreba po
samoaktualizaciji
estetske potrebe
višje potrebe

potreba po spoznavanju

nižje potrebe

potreba po spoštovanju
potrebe po pripadnosti in ljubezni
potrebe po varnosti
fiziološke potrebe

Shema 4: hierarhija potreb po Maslowu (Woolfolk, 2002)
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2.2 MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI
Priprava na pouk ter kasneje priprava učencev za likovno izražanje spadata med učiteljeve
odgovorne naloge. Učitelj se mora zavedati, da za uspeh niso pomembne le likovne zmožnosti
in spretnosti učencev, temveč tudi to, da učenci usmerjajo svojo energijo v doseganje tudi
zahtevnejših učnih ciljev in pri tem seveda vztrajajo. (Prevodnik, 2003a) To učitelj doseže z
motiviranjem učencev, kar Batičeva (2003, str. 63) opredeljuje kot »proces, ki je prisoten v
vseh etapah vzgojno-izobraževalnega dela in zahteva od učitelja veliko načrtovanja in
domiselnosti«.
Motivacija vsakega učenca je odvisna od tega, kako učitelj razume tega učenca kot osebnost
in njegov likovni razvoj. Dopustiti mora, da vsak učenec doživi notranje zadovoljstvo, saj
pozitivne izkušnje vodijo k večji motiviranosti in kasneje k uspešnosti. (Tacol et al., 2006)
Da so učenci motivirani, učitelj doseže z dobro motivacijo, katera je pri likovni vzgoji zelo
pomembna. Učence je potrebno z določenimi metodičnimi postopki motivirati za delo že
takoj v začetku šolske ure, saj motivirani učenci z veseljem rešujejo likovne naloge,
izkoriščajo vse svoje likovne zmožnosti in so bolj ustvarjalni ter bolj zainteresirani za delo.
Nemotivirani učenci pa likovne naloge izvajajo z nezadovoljstvom, z odporom, brez interesa
ter ne izkoristijo vseh svojih likovnih zmožnosti. Močna oziroma dobra motivacija nadomesti
primanjkljaj likovnih zmožnosti pri učencih, ki so manj nadarjeni za likovno izražanje, vendar
le pri nalogah, ki niso pretežke in ki zahtevajo večjo vztrajnost. (Tacol, 1999)
»Bistvo motivacije pri likovni vzgoji je čutno razgibanje izkušenj in emocij učencev, tako da
se v njih pojavi želja po izražanju.« (Karlavaris, Barat, & Kamenov, 1988, povzeto po Tacol
et al., 2006, str. 35)
Motivacija pri likovni vzgoji je tesno povezana z izbrano likovno nalogo – likovnim
motivom, likovno tehniko ter teoretičnimi likovnimi problemi.
Pomembno je, da so likovni pojmi, motivi in tehnike prilagojene starostni stopnji učencev ter
»izbrane tako, da bodo učence čim bolj zainteresirale za likovno izražanje«. Biti morajo take,
da jih učenci lahko rešijo samostojno ali z učiteljevo pomočjo. (Tacol, 1999, str. 43)
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Tudi pri likovni vzgoji različni avtorji različno opredeljujejo motivacijo:
Gerlovič in Gregorač (1968) opredeljujeta motivacijo pri likovni vzgoji kot proces, saj zbuja
razpoloženje in navdušenje za delo, katero udejanjamo z navodili za rabo materialov in orodij,
z opisom likovnega motiva ter razlago zakonitosti likovnega oblikovanja.
Prevodnik (2003a, str. 22) povzema Karlavarisa (1988), kateri meni, da je motivacija proces,
»ki se ga ne da natančno definirati … ker je motivacija pogojena s potrebami in zmožnostmi
posameznika« in »ker še niso dovolj dobro izdelani didaktični postopki motiviranja učencev
in ozaveščanja njihovih motivov«.
Tacolova (1999, str. 42) pa motivacije ne opredeljuje kot proces, temveč jo povezuje z
dejavniki likovnih zmožnosti učencev. Po njenem mnenju je »motiviranje učencev pri likovni
vzgoji v tesni zvezi z obravnavanimi teoretičnimi problemi, z likovnim motivom in
izvajanjem likovne tehnike.« Učitelj naj bi skrbel za notranjo in zunanjo motivacijo. Pravi
tudi, da »motivacija vpliva na učenčevo vedenje, vpliva tudi na njegovo likovno spoznanje in
na to, kako pri likovnem izražanju uporablja pridobljeno znanje, spretnosti, navade. Vpliva
tudi na hitrost pridobivanja novih znanj, spretnosti in navad in na hitrost razvijanja likovnih
zmožnosti.«
Tacol et al. (2006, str. 34) pravijo, da »motivacija pri pouku likovne vzgoje vključuje vse, kar
učence spodbuja k učenju likovnih pojmov, jih usmerja k likovnemu izražanju in intenzivira
razumevanje realiziranega«. Pri tem dodajajo, da mora biti učitelj pozoren na motivacijsko
spodbudo in motivacijski proces, katera ne smemo zamenjevati. Pravijo, da »motivacijski
proces, ki ga povzročijo motivacijske spodbude, deluje v učencih« in ga sproži učitelj, kateri
mora najprej učence dobro poznati.
»Motivacija je torej proces zbujanja aktivnosti, njenega usmerjanja, da bi učenci dosegli nek
cilj. Usmerja likovno izražanje skozi ves učni proces, določa mu intenzivnost, trajanje znanja
in spretnosti.« (Tacol et al., prav tam)
Za uspešnost motivacije pa je pomembno delo učitelja. Učitelj mora vse učence spodbujati
skozi celotno uro likovne vzgoje. Učencem mora dovoliti, da ostajajo originalni, nemotivirane
učence spodbujati, jih pohvaliti itd. Najpomembnejša je spodbuda vseh učencev. Pomemben
je tudi odziv učitelja na nedelo ter negativno vedenje nekaterih učencev, ki naj bo vedno v
obliki spodbude in ne graje oziroma pritiska. (Tacol, 1999)
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Čeprav učitelj vse učence enako motivira za izvedbo likovne naloge, se viri njihovih
motivacij razlikujejo. (Prevodnik, 2003a) Ko so učenci notranje motivirani, govorimo o
notranji motivaciji, če pa so učenci zunanje motivirani, govorimo o zunanji motivaciji.
»Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v likovni dejavnosti sami.« (Berce Golob, 1993, str.
81)
Notranjo motivacijo učencev lahko dosegamo na različne načine. Izbrati moramo primerne
motive, do katerih lahko učenci zavzamejo odnos, izbrani morajo biti iz »njihovega
doživljajskega sveta« (Berce Golob, 1993, str. 84) Pravi tudi, da moramo primerno zastaviti
tudi likovno nalogo, ta pa ne sme biti prelahka, saj učencem ne bi predstavljala izziva, pa tudi
pretežka ne sme biti, saj bi učence odvrnila od reševanja in bi prekmalu obupali. Izbira
likovne tehnike je tudi zelo pomembna. Likovna tehnika mora biti učencem dovolj poznana,
da jo lahko brez težav uporabljajo, vendar pa je ne smejo uporabljati prepogosto, saj bi se je
naveličali. Likovna področja se morajo med seboj prepletati in izmenjevati tekom šolskega
leta, ure likovne vzgoje pa morajo biti dinamične in razgibane (Duh, & Vrlič, 2003). Notranje
motiviran učenec se rad vključuje pri vseh dejavnostih ure likovne vzgoje, tako na
teoretičnem področju, kot pri likovnem izražanju. Tu lahko tudi iščemo njegovo ustvarjalnost.
(Tacol, 1999)
Notranje motiviranega učenca določeno likovno področje zanima in bi o njem rad izvedel čim
več, zanima ga dejavnost sama in ne ocena, ki jo bo dobil za končni izdelek. Sam čuti potrebo
po likovnem izražanju, zato se bo vključeval tudi v prostovoljne likovne dejavnosti. (Berce
Golob, 1993)
Notranje motiviran učenec bo uporabljal zahtevnejše učne strategije, v nalogi bo uporabljal
bolj logične in smiselne strategije iskanja informacij ter izbiral zahtevnejše naloge. Naloge se
bo lotil zaradi nje same, da bi se ob tem kaj naučil ter zaradi notranjega zadovoljstva.
Notranja motivacija pa se s starostjo spreminja. Mlajši šolski otroci so veliko bolj notranje
motivirani, saj so gnani z notranjo, intenzivno vnemo po raziskovanju. Čim starejši so otroci,
pa notranja motivacija žal pojenja, saj delo pri likovni vzgoji večkrat povezujejo z garanjem
in ne z navdušenjem oziroma sprostitvijo. (Prevodnik, 2003a)
Na drugi strani pa je zunanja motivacija, ki je ravno tako pomembna. Zunanje motiviran
učenec bo izbral lažje naloge ter v njih vložil najmanjšo količino napora. Naloge se bo lotil,

19

Tancoš Teja; diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

da bi dobil nagrado, kot so na primer ocene, zvezdice, žigi ali pa, da bi se izognil kazni
oziroma dobil pohvalo učitelja. (Prevodnik, 2003a)
Zunanje motiviran učenec se bo posvetil likovni dejavnosti predvsem zaradi zunanjih posledic
(ocena, pohvala, starši, vrstniki, nagrada itd.). Pri likovnem izražanju bo aktiven, a le zato, da
bi bil pohvaljen, da bi bil njegov izdelek na razstavi, da bi se lahko pohvalil pred vrstniki …
Tak učenec se prostovoljnega likovnega dela ne bo udeležil, saj za to ne bo dobil nagrade.
(Berce Golob, 1993)
Zunanje motivirane oziroma nemotivirane učence lahko učitelj spodbuja s pravilno izbiro
zunanje motivacije. Pomembna zunanja motivacija je pravilna in strokovna izbira motiva.
Izbira motiva je za učence lahko najboljša motivacija le, če je izbran motiv zanimiv in
privlačen za vse učence. Res, da je težko izbrati motiv, ki bo zanimiv prav vsem učencem, je
pa veliko motivov, ki so zanimivi vsaj za večino. To so motivi, ki niso vsakdanji in ki jih ne
obravnavajo v vsakem razredu. Prav tako je motiviranost različna izbira materialov, tehnike in
orodij za delo pri likovni vzgoji. Pomembno je, da učitelj izbere take materiale, tehnike in
orodja, ki v učencih zbujajo zanimanje in radovednost. Ti pa morajo biti čim bolj različni in
ne vsakdanji. (Tacol, 1999)
Pomembno je, da se učitelj ne zanaša na to, da bodo učenci stalno notranje motivirani in pri
motivaciji upošteva tudi sredstva za zunanjo motivacijo, katere kombinira s sredstvi za
spodbujanje notranje motivacije. Zunanja motivacija pa ne sme prevladovati nad notranjo. Leta mora še vedno ostati v prednostnem položaju in jo mora učitelj kar največ uporabljati in
spodbujati. Pomembno je, da učitelj kar se da največ spodbuja in razvija notranjo motivacijo,
saj se lahko zelo hitro zgodi, da zunanja sredstva motiviranja, kot so npr. ocene in žigi
zmanjšajo notranjo motivacijo in s tem tudi interes za aktivnost. (Prevodnik, 2003a, 2003b)
Na motivacijo učencev vplivajo naslednji dejavniki (Prevodnik, 2003a)
-

domače okolje;

-

šola;

-

prepričanja učiteljev o svojem lastnem poučevanju in učenju ter pričakovanja, ki jih
imajo do učencev;

-

kompleksi ciljev in postopkov;

-

razvojne spremembe;

-

težavnost likovnih nalog;
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V domačem okolju si otrok ustvari in oblikuje prva stališča do učenja. Z odgovarjanjem na
otrokova vprašanja, s spodbujanjem njegove radovednosti mu starši sporočajo, da je učenje
vredno in včasih tudi zabavno. Taki učenci, ki so likovno dejavni tudi doma, se vidijo kot
zmožne in so bolj pripravljeni na učenje v šoli ter so bolj pripravljeni sprejemati tveganja,
povezana z učenjem. Učenci, ki pa doma niso likovno dejavni in sebe ne vidijo kot zmožne,
se tudi v šoli ne bodo radi vključevali v delo ter ne bodo pripravljeni na učenje.
Drugi dejavnik je šola, ki ga opredeljujemo kot prostor, kjer si otroci oblikujejo prepričanja o
svoji uspešnosti oziroma neuspešnosti na različnih področjih.
Na motivacijo učencev za likovno dejavnost vplivajo tudi prepričanja učiteljev o svojem
lastnem poučevanju in učenju ter pričakovanja, ki jih imajo do učencev. Če učitelji
pričakujejo, da se bodo učenci učili in likovno izražali, potem se bodo le-ti resnično učili in
likovno izražali.
Naslednji dejavnik so kompleksi ciljev in postopkov, ki jih določata šolska oblast in šola. Ti
cilji stalno vplivajo na razredno klimo in so z njo v soodvisnosti ter pozitivno ali negativno
vplivajo na učenčeva v učenje usmerjena stališča.
Na motivacijo učencev vplivajo tudi razvojne spremembe. Mlajši otroci imajo visoka
pričakovanja za uspeh, tudi če so večkrat neuspešni, medtem ko se starejšim otrokom ob
večjih neuspehih pričakovanja za uspeh zmanjšajo.
Dejavnik, ki lahko spodbuja ali zavira motivacijo je tudi težavnost likovnih nalog. Le-te
morajo biti rešljive in ravno prav zahtevne za vse učence ne glede na njihovo čustveno
občutljivost, saj tako zbujajo učenčevo radovednost, katera spada med notranje motivatorje in
tako učenci znajo povezati njihovo prizadevanje z uspehom, ki so ga dosegli. (Prevodnik,
2003a)
Tudi »kontekstualno« učenje je velik motivator pri likovni vzgoji. Učencem moramo dati
vedeti, da so likovne spretnosti in sposobnosti uporabne tudi v resničnem svetu. (Prav tam,
str. 23, 24)
Zunanji motivator, ki vpliva na likovno dejavnost učencev, so nagrade, katere moramo
uporabljati zelo previdno, saj lahko znižujejo notranjo motivacijo. (Prav tam)
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»Pogoj za uspešno likovno delo v razredu so torej motivirani učenci.« (Tacol, 1999; str. 42)

2.2.1 UVODNA MOTIVACIJA V UČNI URI LIKOVNE VZGOJE
»Uvodna motivacija, kjer gre za uvajanje in odkrivanje likovnega problema.« (Tacol, 1999;
str. 76)
Uvodna motivacija je pomemben dejavnik za vzpostavitev sodelovalnega vzdušja med učenci
in učiteljem. Učence je potrebno motivirati že takoj na začetku ure likovne vzgoje in sicer z
različnimi metodičnimi postopki. S tem se učence že takoj na začetku ure motivira za delo, se
jih pripravi na nadaljnje delo ter pri njih vzbudi psihološko napetost, s katero se aktivira kar
se da čim več psihičnih funkcij. (Prevodnik, 2003a)
Učitelj z uvodno motivacijo pritegne pozornost učencev že na začetku učne ure, vendar s tem
ne more zagotoviti, da bodo učenci motivirani do konca učne ure. Zato je pomembno, da
učitelj ohranja oziroma vzpostavlja motivacijo tudi skozi ostale etape učne ure tako, da
uporablja metode in oblike dela ter s tem ohranja pozornost, zbuja radovednost, pripravlja
razna presenečenja itd. (Tacol et al., 2006)
Učitelj ima pri uvodni motivaciji prosto pot, saj lahko prosto izbira različne načine (križanka,
slikovni material, glasba …) s katerimi bo vzbudil zanimanje učencev. Že s pravilno izbiro in
predstavitvijo likovnih nalog in tehnik lahko učitelj vzpodbudi zanimanje za likovnoustvarjalno delo. (Batič, 2003)
Včasih pa je motivacijsko sredstvo že učitelj sam. To doseže s svojim znanjem,
samozavestnim poučevanjem, uporabo različnih tehnik in zamisli ter s tem, da je sam
motiviran za likovno pedagoško delo. Pri takem učitelju so učenci veliko bolj motivirani, kot
če učitelj z odporom in nejevoljo opravlja svoje delo. (Prevodnik, 2003b)

2.2.1.1 Uvodna motivacija glede na zasnovo učne ure
Uvodna motivacija se razlikuje glede na zasnovo učne ure. Izhodišče za zasnovo likovnega
problema so likovni motiv, likovna tehnika in likovni pojem. Likovni motiv in likovno
tehniko izbere učitelj sam, likovni pojem pa mu podaja učni načrt. Učitelj ima več možnosti
za zasnovo učne ure:
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Učitelj lahko za zasnovo likovnega problema izpostavi likovni pojem, ki ga bodo
učenci spoznali in njegove posebnosti vgradili v likovno izražanje. Na podlagi
izbranega likovnega pojma učitelj izbere tudi likovni motiv, kateri mora biti za učence
vedno zanimiv. Nato izbere še likovno tehniko, katera se navezuje na likovni motiv in
likovni pojem. Šele nato lahko izbere način motiviranja učencev v uvodnem delu učne
ure in tudi v nadaljevanju učne ure. Uvodno motivacijo učitelj zasnuje glede na
likovni problem, ki ga bodo učenci reševali. Uvodno motivacijo navezuje na likovne
pojme in ne na likovni motiv oziroma likovno tehniko. Učinkovita uvodna motivacija
je zelo kratka. Pomembno je, da učencem usmeri pozornost in povzroči navdušenje.
Tako z uvodno motivacijo učitelj usmeri učence v usvajanje posebnosti likovnih
pojmov.

-

V drugem primeru lahko učitelj zasnuje likovni problem na likovnem motivu. Ta naj
bi bil za učence zelo zanimiv. Uvodna motivacija se v tem primeru navezuje na
likovni motiv. Pri takšnem načinu zasnove učne ure je najprej v ospredju doživljajski
vidik, zato temu primerno izbiramo tudi način motivacije in učence usmerimo najprej
v likovno izražanje.

-

Učitelj pa lahko izbere tudi zasnovo likovnega problema v likovni tehniki, katera ne
sme biti že prevečkrat uporabljena. Z likovno tehniko poveže likovni motiv in tudi
likovni pojem. Likovna tehnika je v tem primeru tudi izhodišče za izvedbo uvodne
motivacije, učenci se usmerijo v izvajanje likovne tehnike (razvijanje ročnih
spretnosti). (Tacol, 2003)

2.2.1.2 Načini motiviranja v uvodnem delu učne ure
Glede na zasnovo likovnega problema lahko učitelj razmisli o uvodni motivaciji. Uporabi
lahko različne načine motiviranja. Pozoren pa mora biti na to, da so izbrani načini učinkoviti.
Nekaj načinov motiviranja za delo v uvodnem delu učne ure:
-

pogovor o neki vsebini;

-

pripoved krajše zgodbe (lahko si jo učitelj sam izmisli);

-

branje verzov, pesmi, odlomkov;

-

izvedba neposredne dejavnosti - igralna dejavnost (izvedba kviza);

-

prikaz različnih učnih sredstev (npr. slikovni material);
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-

uporaba raznih sredstev zunanjega motiviranja (npr. nagrade – zvezdice, žigi);

-

prikaz avdio/video sredstev (kratkih odlomkov);

-

ogled razstave likovnega ustvarjalca;

-

prikaz učiteljevih likovnih del;

-

usmeritev pozornosti na predmet, osebo v učilnici, izven učilnice …

V nadaljevanju bom podrobneje opisala načine motiviranja, ki sem jih uporabila v
raziskovalnem delu: neposredna (igralna) dejavnost, predstavitev in delo s slikovnim
materialom ter organizacija pogovora.

2.2.1.3 Neposredna dejavnost (doživljanje) – igralna dejavnost
Igralno dejavnost lahko učitelj uporablja v vseh etapah učne ure, tudi pri uvodni motivaciji.
»Igra daje učencem priložnost, da na sproščen način združujejo znanje in nove ideje; usmerja
jih v delo z namenom.« Igra mora biti načrtovana tako, da se učenci ob njej nekaj naučijo,
spoznavajo likovne pojme, materiale, orodja … Pri načrtovanju mora učitelj upoštevati tudi
razredno klimo ter načrtovati igralno dejavnost tako, da spodbuja vse učence k sodelovanju in
v njih zbuja pozitivno tekmovalnost, katera motivira učence za likovno izražanje. (Tacol,
2003, str. 110)
Igralno dejavnost lahko vključujemo v izvajanje likovnih nalog pri vseh likovnih področjih,
saj je izbira igralnih dejavnosti zelo pestra in se vedno najde dejavnost, ki se lahko uporabi pri
obravnavi določenega likovnega problema. Ta metoda pozitivno vpliva tudi na razumevanje
likovnih pojmov, saj jih na ta način učenci spoznajo bolj doživeto in jih tako tudi bolje
razumejo. Pri učencih spodbudi tudi večjo ustvarjalnost in izvirnost ter sproščenost. Vse
skupaj pa vodi k boljšim in uspešnejšim rešitvam likovnih nalog. (Geršak, 2010)
Med igralno dejavnost spada tudi metoda ustvarjalnega giba, katera spodbuja in pripomore k
večji motivaciji učencev, saj je zanje zelo zanimiva. Preko igralne dejavnosti učenci v začetku
ure spoznavajo likovne pojme, ki jih bodo obravnavali v nadaljevanju ure. Te pojme učenci
spoznavajo preko igre in giba, ki sta v prvih razredih osnovne šole zelo pomembna in
učencem tudi zelo blizu. Učenci se na ta način sproščajo in učenje sprejemajo kot nekaj
zanimivega, kot nekakšno igro, prijazno dejavnost ter se s tem motivirajo za nadaljnje delo.
Metoda ustvarjalnega giba je pri učencih zelo priljubljena, saj v učne ure prinaša pestrost in
dinamičnost ter ure likovne vzgoje naredi mnogo zanimivejše. Učitelj lahko s to metodo že na

24

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tancoš Teja; diplomsko delo

začetku šolske ure ustvari sproščenost, katera nato traja skozi celotno uro. Igralna dejavnost
ne pripomore le k večji motivaciji za delo, temveč tudi k večjemu razumevanju likovnih
pojmov ter boljši rešitvi likovnih nalog. (Hrib, 2010)
Učitelji se metode ustvarjalnega giba ne poslužujejo veliko, saj le-ta zahteva veliko časa, ki
največkrat pri urah likovne vzgoje ni na voljo. Nekateri učitelji se najverjetneje ne čutijo
kompetentne za izvajanje raznih gibalnih dejavnosti in jim primanjkuje domišljije ter
ustvarjalnosti za izvajanje učnega procesa na takšen način. (prav tam)
Pri igralni dejavnosti v uvodnem delu učne ure je pomemben tudi prostor izvajanja. Dobro je,
da učitelj že pred začetkom učne ure pripravi prostor tako, da je dovolj prostora za gibanje in
istočasno tudi dovolj prostora za likovno izražanje. Pomembna je razporeditev šolskih klopi,
ki naj bo takšna, da klopi ne bo potrebno vsakič znova premikati. Klopi morajo biti tako
razporejene, da se lahko učenci po končani igralni dejavnosti brez težav usedejo v klop in
pričnejo z likovnim izražanjem. Pomembno je tudi, da imajo učenci pri igralni dejavnosti
dovolj prostora za gibanje.
Ker se učenci pri igralni dejavnosti v uvodnem delu ure likovne vzgoje dodobra sprostijo,
mora učitelj paziti, da se sproščenost ne spremeni v norenje. Zato je pomembno, da pri igri
spremlja učence in jih opominja na upoštevanje pravil. Učitelj mora paziti tudi na to, da
igralna dejavnost ne traja preveč časa, saj bi v nasprotnem primeru učencem zmanjkalo časa
za likovno izražanje.
Primer dobre igralne dejavnosti v uvodnem delu učne ure, za področje kiparstva, je npr. igra
»kip, kipar, glina«. Učenci so razdeljeni v pare. V vsakem paru prvi učenec predstavlja
kiparja, drugi učenec pa glino, iz katere bo nastal kip. Kipar mora nato iz gline sestaviti trden,
stabilen kip, ki predstavlja določeni motiv (npr. športnik v gibanju, robot …). Med
kiparjenjem učitelj predvaja dinamično glasbo. Vlogi kiparja in gline si nato učenca
zamenjata. Igra je zelo dober motivator, saj učenci z veseljem sodelujejo in se pri igri
sprostijo. Tako že v uvodnem delu spoznajo določene značilnosti kipov (npr. trdnost in
stabilnost), se spoznajo z motivom, ki ga bodo obravnavali pri likovnem izražanju ter se
preizkusijo v vlogi kiparja.
Nekaj primerov igralne dejavnosti za uvodno motivacijo pri likovni vzgoji:
-

igra z določeno vsebino,

-

pantomima,
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-

vizualizacija,

-

ustvarjanje gibov z lastnim telesom z določeno vsebino. (Geršak, 2010)

2.2.1.4 Predstavitev in delo s slikovnim materialom
Pri delu s slikovnim materialom učitelj pri učencih spodbuja »estetske občutke in doživljanje
likovnih stvaritev«. Učitelj mora že pred začetkom šolske ure pripraviti ves slikovni material.
(Tacol, 2003, str. 98)
Neposreden stik z realnostjo lahko nadomesti slikovni material, ki mora biti čim boljši in
mora čim realnejše predstaviti svet okoli nas. Ko učitelj prikazuje učencem slike ali risbe, naj
bodo le-te umetniško delo oziroma reprodukcija le-tega in ne naše lastno delo oziroma delo
likovno neizobraženih avtorjev, če ni ravno to naš namen. (Vrlič, 2001)
Za uvodno motiviranje pa lahko učitelj uporabi tudi slikovni material, ki ni originalno
umetniško delo, temveč le fotografija likovnega dela ustvarjalcev ali pa določenih posnetkov
iz narave in okolja – predmeti, živali, pokrajine. V tem primeru se mora slikovno gradivo
nanašati na likovno nalogo oziroma likovni problem.
Pri prikazovanju slikovnega materiala mora učitelj poskrbeti, da so fotografije ali originalni
likovni izdelki »dovolj veliki, kakovostni, da jih vidijo vsi otroci v skupini ter da imajo dovolj
časa za ogled«. (prav tam, str. 137)
Uporaba slikovnega materiala za uvodno motivacijo popestri klasičen pogovor, učenci si tako
bolje predstavljajo temo pogovora.
Učitelj lahko na primer v uvodnem delu učne ure, pri kateri je likovna naloga slikanje s
toplimi in hladnimi barvami, pokaže določene fotografije, na katerih učenci samostojno
odkrivajo posebnosti toplih in hladnih barv ter tako usvajajo določeno likovno znanje.
Pomembno pa je, da učitelj pri načrtovanju učne ure pregleda ves razpoložljiv slikovni
material in izbere le tiste fotografije, na katerih lahko učenci opazijo tople in hladne barve.
Lahko pa učencem ponudi več fotografij in učenci sami odkrivajo tople in hladne barve, ali pa
samostojno razporejajo njihove primere.
Slikovni material se mora tudi v uvodni motivaciji nanašati na izpostavljeno likovno nalogo.
Učitelj mora dopustiti, da učenci samostojno povedo svoje mnenje, občutke ob ogledu
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slikovnega materiala in sodelujejo v pogovoru, ki se neposredno nanaša na slikovni material.
Pomembno je tudi, da učenci znajo sami uporabiti slikovni material in ga tako ne le opazujejo,
temveč tudi razvrščajo, iščejo podrobnosti, opisujejo …
Vključevanje slikovnega materiala v uvodni del učne ure pa ima tudi slabosti. Če učitelj
izpostavi likovni motiv kot izhodišče za zasnovo likovnega problema in učencem pokaže le en
ali dva primera, ki sta povezana z upodobitvijo motiva, si ju bodo učenci zapomnili in ju
neposredno posnemali. To pa negativno vpliva na samostojno snovanje idej, torej na likovno
ustvarjalnost učencev. Zato je najbolje, da učencem pokažemo takšne fotografije ali originale
likovnih del, ki niso povezani z vsebino motivov, ki jih vključujejo v likovno izražanje. V
spominu naj jim ostane le pisana množica prikazanih možnosti, katera pozitivno vpliva na
raznoliko likovno izražanje. (Vrlič, 2001)

2.2.1.5 Organizacija pogovora
»Usposobiti učence, da bi znali o svojem likovno izraznem delu in o delih odraslih umetnikov
tudi kaj povedati, je eden izmed pomembnih smotrov likovne vzgoje v osnovni šoli.« To
lahko dosežemo že z dobro organiziranim pogovorom v uvodnem delu učne ure. (Berce
Golob, 1993, str. 104)
Pri pogovoru gre za dialog med učiteljem in učencem ter med učenci samimi, kjer se ustvarja
dvosmerna komunikacija. Temelj pogovora sta vprašanje in odgovor. (Tacol, 2003)
Vprašanja, ki jih zastavlja učitelj, morajo biti raznolika in se nanašajo na delo v nadaljevanju
šolske ure ter morajo biti vedno postavljena z namenom, da bi učenci spoznali kaj novega, kaj
povedali o svojih izkušnjah itd. in ne zato, da bi učitelj ocenjeval učenčeve odgovore. (Berce
Golob, 1993) Vprašanja morajo biti razumljiva in prilagojena starostni stopnji učencev, voditi
morajo k ustreznemu odgovoru, oblikovana morajo biti tako, da spodbudijo nove ideje,
vprašanja in jih je mogoče nadaljevati z podvprašanji. (Tacol, 2003)
Pogovor v uvodni motivaciji mora temeljiti na tem, kar se bo obravnavalo v nadaljevanju
učne ure. Teme pogovora so lahko zelo različne, dobro pa je, da učitelj izbira čim bolj
raznolike in učencem zanimive teme, da se bodo v pogovor vključevali vsi učenci. V
pogovoru lahko učenci podajo svoja mnenja, povedo o svojih izkušnjah, doživetjih. Prav tako
je pomembno, da se pogovor nanaša na izvedbo likovne naloge.
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Pri pogovoru v uvodnem delu učne ure mora učitelj paziti, da pogovor ne zaide v napačno
smer. Pomembno je, da se učitelj, ki je organizator pogovora, drži usmeritve, torej likovne
naloge, ki si jo je zadal.
Predpostavka, da bo v razredu stekel uspešen pogovor, sta ugodno ozračje in dobra razredna
klima. Učitelj mora dati možnost vsem učencem, da sodelujejo v pogovoru in spodbuja tiste
učence, ki v pogovoru ne sodelujejo samostojno. Pomembno je, da učitelj pusti učencem
dovolj časa za razmislek in odgovor ter jim pokaže, da se za njihove odgovore zanima in je z
njimi tudi zadovoljen. (Tacol, 2003) Učitelj mora nadzirati pogovor tako, da poskrbi, da
govori le eden in ga ostali poslušajo ter mu dovolijo oblikovati in izraziti svojo misel do
konca. (Vrlič, 2001)
Pomembno je, da učence čim več vključujemo v pogovor, da preko pogovora pridejo do
lastne rešitve. (Berce Golob, 1993)
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Veliko učiteljev daje premalo poudarka uvodni motivaciji pri likovni vzgoji, saj v večini
menijo, da so učenci pri likovni dejavnosti že sami motivirani. Res je, da so mlajši učenci
veliko bolj motivirani za likovno dejavnost v učnem procesu, kot starejši učenci, vendar je
tudi pri mlajših učencih motivacija zelo pomembna. Veliko vlogo pri učenčevi aktivnosti
skozi ves učni proces ima že uvodna motivacija. Menim, da je tudi pri učnih urah likovne
vzgoje način izvajanja uvodne motivacije pomemben za uspešno izvedbo učne ure v celoti in
v okviru tega za uspešno rešitev likovne naloge – ravnanje z likovnimi materiali, izvirno
upodobitev motiva ter doživljanje in razumevanje likovnih pojmov in njihovo vgrajevanje v
likovno izražanje. Problem se pojavi tudi pri tem, ko se učitelji »bojijo«, da bi uvodna
motivacija vzela preveč časa in bi bilo časa za likovno izražanje premalo, zato se v uvodnem
delu raje poslužujejo hitrejših in bolj površnih načinov motiviranja.

3.2 CILJI RAZISKAVE
Glavni cilj diplomskega dela je dokazati, da ustrezna motivacija, predvsem v uvodnem delu
učne ure, pomembno vpliva na uspešno likovno dejavnost v celoti.

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Za izvedbo raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
Ali način izvedbe motivacije že v uvodnem delu učne ure vpliva na motivacijo za usvajanje
likovnih pojmov, za realizacijo likovne naloge z likovnim izražanjem ter za vrednotenje in
uspešnost izvedbe?
-

Ali igralna dejavnost v uvodni motivaciji učne ure vpliva na uspešnost motivacije
za ravnanje z likovnimi materiali, izvirno upodobitev motiva, doživljanje in
razumevanje likovnih pojmov in njihovo vgrajevanje v likovno izražanje ter
vrednotenje nastalih likovnih izdelkov?

-

Ali vgrajevanje različnih učnih sredstev v uvodni motivaciji učne ure vpliva na
uspešnost motivacije za ravnanje z likovnimi materiali, izvirno upodobitev motiva,
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doživljanje in razumevanje likovnih pojmov in njihovo vgrajevanje v likovno
izražanje ter vrednotenje nastalih likovnih izdelkov?
-

Ali uspešno organiziran pogovor v uvodni motivaciji učne ure vpliva na uspešnost
motivacije za ravnanje z likovnimi materiali, izvirno upodobitev motiva,
doživljanje in razumevanje likovnih pojmov in njihovo vgrajevanje v likovno
izražanje ter vrednotenje nastalih likovnih izdelkov?

3.4 RAZISKOVALNA METODA
V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila eksperimentalno raziskovalno metodo.
Izvedla sem tri likovne naloge v treh tretjih razredih. V vseh treh razredih sem izvedla iste
likovne naloge, učni proces pa se je razlikoval v uvodni motivaciji. V kontrolni skupini sem z
učenci izvedla likovno nalogo po standardnem načinu – metoda pogovora v uvodni
motivaciji. V eksperimentalni skupini, pa sem izvedla pouk tako, da sem spremenila metodo
dela pri izvedbi uvodne motivacije. Glede na izvedbo likovne naloge sem predhodno določila
kontrolno in eksperimentalno skupino. To pa sem izvedla zato, da sem lahko primerjala tudi
vpliv uvodne motivacije pri posameznem razredu.

3.4.1 VZOREC
V raziskavo so bili vključeni učenci tretjih razredov osnovne šole 1 (dva razreda) in osnovne
šole 2 (en razred). Delo je potekalo v treh oddelkih tretjega razreda, od tega je vsakokrat en
oddelek predstavljal kontrolno skupino, ostala dva pa eksperimentalno. V vseh treh razredih
je bilo skupaj 61 učencev.

OSNOVNA ŠOLA – RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

osnovna šola 1 – 3. a

21

osnovna šola 1 – 3. b

20

osnovna šola 2 – 3. a

20

skupaj

61

Tabela 1: sodelujoči v raziskavi
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3.4.2 PRIPOMOČKI
Za opazovanje motiviranosti in dosežkov učencev sem uporabila tristopenjsko ocenjevalno
lestvico, ki sem jo sama sestavila. (glej prilogo 1)

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Najprej sem se na obeh osnovnih šolah dogovorila z učitelji tretjih razredov za izvedbo učnih
ur likovne vzgoje. Nato sem si izbrala tri likovna področja, risanje, slikanje in kiparstvo ter za
vsako področje napisala učno pripravo. Za vsako učno uro sem izbrala drugo metodo v uvodni
motivaciji in tako v vsakem razredu pri istem likovnem področju izvedla uvodno motivacijo
drugače (motivacija z organizacijo pogovora, motivacija s prikazom slikovnega materiala in
motivacija z igralno dejavnostjo).
V vsakem razredu sem izvedla tri likovne naloge z različnih likovnih področij, z različno
metodo v uvodni motivaciji, tako da sem skupaj izvedla devet nastopov.
Za opazovanje dosežkov učencev in zbiranje želenih podatkov sem uporabila tristopenjsko
ocenjevalno lestvico (glej prilogo 1). S pomočjo ocenjevalne lestvice sem za vsakega učenca
posebej ocenila motivacijo v celotnem učnem procesu in analizirala končni likovni izdelek
(vrednotenje). Za zbiranje podatkov sem uporabila tudi zapis in analizo opažanj in ugotovitev.
Za lažje zbiranje in analizo podatkov s pomočjo ocenjevalne lestvice sem uporabila naslednje
kriterije:
MOTIVACIJA UČENCEV V TEORETIČNEM DELU UČNE URE IN V ČASU
LIKOVNEGA IZRAŽANJA
Zelo motiviran – Učenec je motiviran ves čas teoretične dejavnosti, tudi pri
posredovanju posebnosti likovnih pojmov, pri likovnem izražanju aktivno sodeluje, je
radoveden in zavzet za likovno izražanje.
Delno motiviran – Učenec je motiviran le na začetku učne ure, nato mu pri
posredovanju posebnosti likovnih pojmov motivacija počasi upada, sodeluje le pri nekaterih
dejavnostih, zanimanje mu upada, za likovno izražanje je zavzet le nekaj časa.
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Ni motiviran – Učenec ni motiviran že v začetku učne ure in tudi ne pri posredovanju
posebnosti likovnih pojmov, ne kaže zanimanja za likovno izražanje, če se likovnega
izražanja loti, se ga z odporom.
MOTIVACIJA UČENCEV ZA REŠITEV LIKOVNE NALOGE IN ZA VREDNOTENJE
NJENE USPEŠNOSTI
Izkazuje pripravljenost za izvedbo likovne naloge in vrednotenje njene rešitve –
učenec kaže izrazito pripravljenost za rešitev likovne naloge ter za ovrednotenje likovnih
izdelkov – razumevanje likovnih pojmov, izvedbo likovne tehnike, izvirnost motiva in
samostojnost rešitve.
Delno izkazuje pripravljenost za izvedbo likovne naloge in vrednotenje njene rešitve –
učenec kaže delno pripravljenost za rešitev likovne naloge ter za ovrednotenje likovnih
izdelkov – razumevanje likovnih pojmov, izvedbo likovne tehnike, izvirnost motiva in
samostojnost rešitve, pritegnejo ga le nekateri navedeni kriteriji.
Ne izkazuje pripravljenosti za izvedbo likovne naloge in vrednotenje njene rešitve –
učenec ne kaže pripravljenosti za rešitev likovne naloge ter za ovrednotenje likovnih izdelkov
– razumevanje likovnih pojmov, izvedbo likovne tehnike, izvirnost motiva in samostojnost
rešitve, ne pritegne ga skoraj nobeden od navedenih kriterijev.
S pomočjo prve skupine kriterijev sem posameznega učenca uvrstila na tristopenjsko
ocenjevalno lestvico. Tako sem lahko ugotovila, koliko učencev je bilo zelo motiviranih,
delno motiviranih in koliko jih ni bilo motiviranih v teoretičnem delu učne ure in v času
likovnega izražanja. Z drugo skupino kriterijev pa sem ugotovila, koliko učencev je bilo
motiviranih za izvedbo likovne naloge in vrednotenje njene rešitve. Koliko učencev je kazalo
izrazito pripravljenost, koliko le delno in koliko učencev ni kazalo pripravljenosti za
vrednotenje. Izkazala se je tudi uspešnost izvedbe likovne naloge pri posameznem učencu, ki
sem jo ovrednotila po oblikovanih kriterijih – vgraditev likovnih pojmov v likovno izražanje,
izvedba likovne tehnike, izvirnost upodobitve likovnega motiva.
Ugotavljanje motiviranosti učencev je potekalo med vsemi učnimi koraki.
Svoja opažanja in analize sem s pomočjo tristopenjske ocenjevalne lestvice primerjala med
učenci kontrolne in učenci eksperimentalne skupine. Obdelavo podatkov sem opravila ročno,
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saj ni šlo za zahtevne statistične analize. Rezultate sem prikazala številčno in jih predstavila v
tabeli.

3.5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV
Analizo podatkov sem opravila ročno ter rezultate predstavila v tabeli glede na likovno
področje. Za vsako likovno področje sem glede na rezultate v ocenjevalni lestvici opravila
analizo motiviranosti učencev v vseh fazah učnega procesa. Napravila sem tudi analizo
uspešnosti nastalih likovnih izdelkov, glede na motiviranost učencev. Zapisala sem tudi svoja
opažanja in mnenja.
V učni pripravi za likovno nalogo s posameznega področja so zapisane različne izvedbe
uvodne motivacije v različnih razredih (kontrolna skupina, eksperimentalni skupini). Načini
motiviranja so označeni s številkami od 1 do 3. V vsakem razredu sem izvedla uvodno
motivacijo pod določeno številko, preostale etape učne ure pa se niso razlikovale.

3.5.1 PODROČJE RISANJA
3.5.1.1 Učna priprava
Šolsko leto: 2010/2011
Prostor: učilnica
Predmet: likovna vzgoja
Razred: 3.
Število ur: 2
Likovno področje: risanje
Likovna naloga: risanje motiva po spominu in izpolnjevanje oblik z različnimi linijami
in točkami
Likovna tehnika: flomaster
Likovni materiali in orodja, podlage: flomaster temne barve, risalni list
Likovni motiv: moja najljubša žival
Učna sredstva in pripomočki: primeri risb s svetlimi in temnimi linearnimi površinami
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska
Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija, delo s slikovnim
materialom, igralna dejavnost
Medpredmetno povezovanje: spoznavanje okolja
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
- Učni načrt za likovno vzgojo
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Učenci:
- pojasnijo, kaj v naravi in okolju vidijo kot linijo in točko;
- opišejo oblike, smeri, debeline in dolžine linij;
- narišejo motiv z velikimi oblikami in jih izpolnijo z različnimi linijami in
točkami;
- se navajajo na sproščeno risanje velikih oblik;
- enakomerno razporedijo svetle in temne črtne površine;
- nanizajo in križajo linije v različnih gostotah;
- si privzgajajo vztrajnost pri nizanju linij in točk;
- kritično ovrednotijo nastale likovne izdelke.

POTEK DELA
Aktivnost učitelja
I. UVODNA MOTIVACIJA
1. POGOVOR (OŠ 1, 3. b)
V pogovoru vprašam učence:
- Ali menite, da lahko nastane zanimiv likovni izdelek, če
za njegov nastanek uporabimo samo eno barvo?
- Kako pa lahko upodobimo oblike, če uporabimo samo
eno barvo?

Aktivnost učencev

Prisluhnejo vprašanjem in
povedo, da so upodobljeni
izdelki bolj dolgočasni, da
jih lahko narišemo z
linijami, ne moremo jih pa
naslikati.

- Kako lahko naredimo narisane oblike zanimivejše?

Pojasnijo, da jih lahko
zapolnimo z linijami in
točkami.

- Narišem nekaj listov na tablo in učence usmerim v
zapolnjevanje listov s točkami in linijami.

Izbrani učenci pridejo k
tabli in prikažejo svoje
ideje.

2. PRIKAZ SLIKOVNEGA MATERIALA (OŠ 2, 3. a)
Ob slikovnem materialu vodim pogovor:
Učencem predstavim fotografije risb ustvarjalcev, pri
katerih izstopajo različne linije in točke ter svetle in temne
ploskve in vodim pogovor:
- Ali so umetniška dela zanimiva tudi, če ustvarjalec ni
uporabil veliko barv?
- Ali bi vam bila umetniška dela bolj všeč, če bi umetnik
ploskve pobarval?
- Kaj bi lahko umetnik še uporabil za zapolnitev ploskev
razen linij?
3. IGRALNA DEJAVNOST (OŠ 1, 3. a)
Organiziram igralno dejavnost »plišaste igrače – živali«.
Učence razdelim v 4 skupine.
Vsaka skupina naj se postavi na mesto roba učilnice, kjer
je pritrjen na tleh prazen velik list papirja. Ob listu papirja
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so različna risala (vsaka skupina ima druga risala: barvne
svinčnike, flomastre, krede, voščenke). List papirja
predstavlja škatlo, kjer so po navadi spravljene igrače.
Igrače se v škatli počutijo utesnjeno, zato komaj čakajo,
da deklica zapusti sobo in takrat skočijo iz škatle in se
gibljejo (plešejo) po sobi ter tako izražajo svoje veselje ob
občutku svobode.
Glasba predstavlja odhod deklice iz sobe, zato ob
predvajanju glasbe igrače, torej vi učenci, skočite iz škatle
in plešete (se gibljete) po sobi. Ko se deklica vrne nazaj v
sobo, glasba utihne in igrače morate takoj steči nazaj v
svojo škatlo in na listu papirja pustiti sled z različnimi
risali. Ko se ponovno pojavi glasba, spustite risala in se
gibajte po razredu. Ko pa glasba ponovno utihne, se nazaj
vrnite v svojo škatlo. Vsakič, ko se vračate nazaj v svojo
škatlo, morate pustiti na listu papirja svojo sled z
različnimi risali. Tako deklica meni, da se njene igrače
vedno pridno igrajo v svojih škatlah.

Pozorno poslušajo navodila.
Se razdelijo v 4 skupine in
izvedejo igro.

Pozorno spremljam dejavnost učencev in jih po potrebi
usmerjam.
Po nekaj ponovitvah skupaj z učenci pregledamo in
pokomentiramo nastale sledi na listu papirja.

II. OSREDNJI DEL
Spoznavanje novih likovnih pojmov:
Učence usmerim v razmišljanje, kaj v naravi in okolju
opazimo kot linijo in točko.

Sodelujejo v pogovoru in
pripovedujejo o različnih
sledeh na svojem listu
papirja. Ugotovijo, da so
nastale različne linije in
točke.

Opisujejo primere in
ugotovijo, da poznamo
veliko različnih črt, da se lete ločijo po obliki, smeri,
debelini, dolžini …

Učence tudi vprašam, s čim vse lahko rišemo linije in
točke ter ali se tudi točke razlikujejo.

Pojasnijo, da lahko pri
risanju linij in točk
uporabimo različne risarske
materiale in pripomočke ter
jih naštejejo. Pojasnijo tudi
različnost točk.

Učencem predstavim fotografije risb ustvarjalcev, pri
katerih izstopajo različne linije in točke ter svetle in temne
ploskve in jih usmerim v njihovo opisovanje.

Opazujejo risbe,
odgovarjajo na vprašanja,
odkrivajo lastna opažanja in
pojasnjujejo, zakaj so
nekatere ploskve svetlejše,
druge temnejše.
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Posredovanje likovne naloge:
Učencem povem, da bodo risali risbo z linijami in
točkami. Ponovimo postopek risanja od celote k detajlom.
Najprej narišemo večje ploskve, nato manjše in jih
zapolnjujemo z linijami in točkami.
Pokažem nekaj primerov risb risanja s flomastrom in
zapolnjevanja ploskev.

Prisluhnejo napovedi
likovne naloge in opišejo,
kako napravijo svetlejše in
temnejše ploskve.
Pozorno opazujejo ter
sodelujejo pri neposrednem
prikazu risanja linij in točk.

Z učenci se pogovorimo tudi o posebnostih risanja s
flomastrom:
- Ali lahko popravljamo narisane oblike?
- Ali lahko narisane oblike barvamo?
- Ali lahko rišemo različno debele linije?

Prisluhnejo vprašanjem in
nanje odgovarjajo ter
razmišljajo o posebnostih
risanja s flomastrom.

Učencem povem, da bo vsak narisal svojo najljubšo žival
z eno barvo flomastra.

Razmislijo o svoji najljubši
živali.

Pred začetkom likovnega izražanja učence še enkrat
opozorim na zapolnjevanje ploskev z najrazličnejšimi
linijami in točkami.
Likovno izražanje:
Razdelim material za delo: risalne liste in flomastre.

Pomagajo pri razdelitvi
materiala, pripravijo
delovno površino.

Med likovnim izražanjem učencem svetujem in jim nudim
individualno pomoč.

Se individualno likovno
izražajo.

III. ZAKLJUČNI DEL
Svetujem učencem, da nastale risbe razobesijo na tablo in
jim pri tem pomagam.

Dokončajo izdelke in jih
razstavijo na tabli.

Z učenci oblikujemo merila za vrednotenje.

Izoblikujejo merila za
vrednotenje:
- prikaz oblik z različnimi
linijami in točkami;
- izvirnost v zapolnjevanju
narisanih oblik z eno barvo;
- izvirnost motiva.

Skupaj z učenci vrednotimo nastala likovna dela.

Ovrednotijo nastale risbe.

Pohvalim učence in jih spodbudim k čiščenju učilnice.

Pospravijo učilnico.

36

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tancoš Teja; diplomsko delo

3.5.1.2 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v kontrolni skupini
OŠ 1, 3. b: uvodna motivacija z metodo pogovora (kontrolna skupina)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda pogovora
(OŠ 1, 3. b)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

4 (20,0 %)

12 (60,0 %)

4 (20,0 %)

Tabela 2: motiviranost učencev, risanje, kontrolna skupina
Učenci so bili v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja, kjer je bila izvedena
uvodna motivacija z metodo pogovora o linijah in točkah, slabo motivirani, saj je bilo 60 %
učencev delno motiviranih in 20 % učencev celo nemotiviranih. Že pri pogovoru v uvodni
motivaciji niso aktivno sodelovali, sodelovali so le tisti učenci, ki radi likovno ustvarjajo. V
nadaljevanju učne ure, pri usvajanju različnosti linij in točk ter pri risanju risbe, je motivacija
učencev zelo hitro pojenjala. Le 20 % učencev je bilo motiviranih skozi vse učne korake.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 1, 3. b)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

8 (40,0 %)

8 (40,0 %)

4 (20,0 %)

Tabela 3: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, risanje, kontrolna skupina
rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 1, 3. b)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

7 (35,0 %)

11 (55,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 4: uspešnost rešitve likovne naloge, risanje, kontrolna skupina
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Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 1: OŠ 1, 3. b, učenec 14

Likovno delo 2: OŠ 1, 3. b, učenec 15

Likovno delo 3: OŠ 1, 3. b, učenec 16

Likovno delo 4: OŠ 1, 3. b, učenec 18

Skozi ves učni proces je bilo zelo motiviranih le 20 % učencev. Izkazalo se je, da so to učenci,
katerim je likovno ustvarjanje všeč. Vsi ti učenci so kazali veliko navdušenost od uvodne
motivacije do vrednotenja nastalih likovnih izdelkov. Ti učenci so tudi likovno nalogo rešili
zelo uspešno. Zelo dobro so razumeli posebnosti linij in točk, saj so jih nizali gosto in redkeje
ter tako ustvarili različne svetle in temne površine. Ti učenci so se v likovno izražanje zelo
poglobili, se sprostili in izkazali veliko domišljijo pri upodobitvi izbrane živali in
zapolnjevanju površin. Izkazali so tudi pripravljenost za dokončanje likovne naloge ter
vrednotenje nastalih izdelkov.
Iz tabele je razvidno, da je le 40 % učencev izkazovalo pripravljenost za rešitev likovne
naloge. Pripravljenost ostalih učencev je bila slabša (40 %) ali pa je sploh ni bilo (20 %).

Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 5: OŠ 1, 3. b, učenec 1

Likovno delo 6: OŠ 1, 3. b, učenec 5
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Likovno delo 10: OŠ 1, 3. b, učenec 9

Likovno delo 8: OŠ 1, 3. b, učenec 7

Likovno delo 9: OŠ 1, 3. b, učenec 8

Likovno delo 11: OŠ 1, 3. b, učenec 10

Likovno delo 12: OŠ 1, 3. b, učenec 11

Likovno delo 13: OŠ 1, 3. b, učenec 12

Likovno delo 14: OŠ 1, 3. b, učenec 13

Likovno delo 15: OŠ 1, 3. b, učenec 19

Likovno delo 16: OŠ 1, 3. b, učenec 20

Največ učencev (60 %) je bilo v teoretičnem delu učne ure in pri likovnem izražanju le delno
motiviranih. Pri večini je bila motivacija izrazita le v uvodnem delu učne ure, nato je hitro
upadla, saj je bilo kar 40 % učencev manj zainteresiranih za rešitev likovne naloge in za
vrednotenje njenih rezultatov, 20 % učencev pa te pripravljenosti sploh ni pokazalo. Večina
učencev torej ni sledila posredovanju posebnosti linij in točk, zato so ploskve v večini
zapolnjevali brez premisleka. Tudi v upodobitev motiva se niso poglobili. Živali so upodobili
s profila, o drugih možnostih niso razmišljali. Pri zapolnjevanju površin pa so za risanje linij
in točk uporabili različne debeline flomastrov, ali pa so linije debelili.
Izjema so trije učenci (učenec 1, učenec 6 in učenec 13), ki so likovno nalogo uspešno rešili
kljub manjši motivaciji. Razumeli so likovne pojme in posebnosti linij in točk ter vedenje
uporabili pri upodobitvi živali in ozadja, uporabili so tudi različne debeline linij. Izkazali so
tudi pripravljenost za dokončanje likovne naloge in vrednotenje nastalih izdelkov.
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Kar 40 % učencev ni kazalo prevelike navdušenosti za izražanje s flomastrom in upodabljanje
živali. To je bilo opazno tudi pri likovnem vrednotenju.

Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 19: OŠ 1, 3. b, učenec 4

Likovno delo 17: OŠ 1, 3. b, učenec 2

Likovno delo 18: OŠ 1, 3. b, učenec 3

Likovno delo 20: OŠ 1, 3. b, učenec 17

20 % učencev ni kazalo nobene pripravljenosti za risanje risbe. Ni jih navdušil motiv in tudi
ne pripomoček flomaster. Ravno tako niso kazali nobenega zanimanja za vrednotenje likovnih
izdelkov.
Ti učenci so bili nemotivirani že v uvodnem delu učne ure, pri likovnem izražanju pa niso
izkazali pripravljenosti za doslednejše zapolnjevanje narisanih ploskev. Ponekod so debelili
linije, a posebne vztrajnosti niso kazali. Pri likovnem izražanju in tudi pri vrednotenju
likovnih izdelkov ne opazimo vztrajnosti. Pri izvedbi likovne naloge so bili manj uspešni.
Le pri učencih 2 in 3 opazimo več vztrajnosti pri zapolnjevanju ploskev.
Vsi štirje učenci pa so imeli isti cilj – čim prej dokončati likovni izdelek. Ni jim bilo mar za
končni izdelek in v njegovo izvedbo niso vložili nobenega truda.
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3.5.1.3 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v eksperimentalni
skupini
OŠ 2, 3. a: uvodna motivacija z metodo dela s slikovnim materialom (eksperimentalna
skupina 1)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 2, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

12 (60,0 %)

6 (30,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 5: motiviranost učencev, risanje, eksperimentalna skupina 1
Pri učni uri, kjer se je izvedla uvodna motivacija s predstavitvijo slikovnega materiala, so bili
učenci nekoliko bolj motivirani kot učenci v kontrolni skupini, saj je bilo 60 % učencev zelo
motiviranih in le 30 % učencev delno motiviranih. Z zanimanjem so sodelovali v uvodni
motivaciji in v večjem številu tudi pri podajanju učne snovi. Z zanimanjem so sledili
predstavitvi fotografij risb z različnimi linijami in točkami. Motivacija ni upadla tudi pri
likovnem izražanju. Motiv je učencem ugajal in navdušenje so kazali tudi za risarsko orodje
flomaster. Le 10 % učencev ni bilo motiviranih.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 2, 3. a)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

11 (55,0 %)

7 (35,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 6: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, risanje, eksperimentalna skupina 1
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rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 2, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

11 (55,0 %)

9 (45,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 7: uspešnost rešitve likovne naloge, risanje, eksperimentalna skupina 1

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 21: OŠ 2, 3. a, učenec 2

Likovno delo 22: OŠ 2, 3. a, učenec 3

Likovno delo 23: OŠ 2, 3. a, učenec 5

Likovno delo 24: OŠ 2, 3. a, učenec 7

Likovno delo 25: OŠ 2, 3. a, učenec 8

Likovno delo 26: OŠ 2, 3. a, učenec 10

Likovno delo 27: OŠ 2, 3. a, učenec 12

Likovno delo 28: OŠ 2, 3. a, učenec 13

Likovno delo 29: OŠ 2, 3. a, učenec 14
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Likovno delo 31: OŠ 2, 3. a, učenec 16

Likovno delo 32: OŠ 2, 3. a, učenec 17

Uvodna motivacija je nekoliko pripomogla k motiviranosti učencev, saj jih je bilo več kot
polovica (60 %) zelo motiviranih. Ti učenci so tudi likovno nalogo rešili uspešno. Uporabili
so različne debeline flomastrov in z njimi prikazali različnost linij. Tudi posebnosti linij in
točk so zelo dobro razumeli, saj so jih nizali različno gosto in ustvarili svetlejše in temnejše
ploskve. Pri upodobitvi motiva so učenci izkazali domišljijo in izvirno izpopolnili ploskve.
Izjema so trije učenci (učenec 2, učenec 8 in učenec 10), ki so kljub visoki motiviranosti v
teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja ter tudi pri vrednotenju nastalih
izdelkov, likovno nalogo rešili nekoliko manj uspešno. Ne opazimo izrazite domišljije pri
izpolnjevanju narisanih ploskev.
Kar 55 % učencev je kazalo veliko navdušenje za upodobitev živali s flomastrom z različnimi
linijami in točkami. To navdušenje ni popustilo niti pri vrednotenju nastalih izdelkov.

Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 33: OŠ 2, 3. a, učenec 1

Likovno delo 35: OŠ 2, 3. a, učenec 6

Likovno delo 34: OŠ 2, 3. a, učenec 4

43

Tancoš Teja; diplomsko delo

Likovno delo 36: OŠ 2, 3. a, učenec 9

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Likovno delo 37: OŠ 2, 3. a, učenec 11

Likovno delo 38: OŠ 2, 3. a, učenec 18

Učenci, ki so bili v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja le delno
motivirani (30 %), so likovno nalogo realizirali manj uspešno. Opazimo lahko razmišljanje
učencev o različnosti linij in točk pri izpolnjevanju ploskev, nekoliko manj pa o nastajanju
svetlih in temnih ploskev s pomočjo nizanja linij in točk. Pri izpolnjevanju površin so
nekatere linije debelili, niso pa kazali vztrajnosti. Tudi različnih debelin flomastrov se niso
posluževali. Pri upodobitvi živali ne opazimo izvirnosti, saj so le-te upodabljali s profila ali
frontalno, o drugih možnostih niso razmišljali.
Izjema sta le učenca 4 in 6, ki sta likovno nalogo rešila uspešno, saj sta sledila spoznanju v
teoretičnem delu učne ure o posebnostih linij in točk ter svoje vedenje uporabila pri
izpolnjevanju narisanih oblik.
Upad motivacije za rešitev likovne naloge in za vrednotenje nastalih izdelkov je bil opazen le
pri 35 % učencev. Vztrajali so pri izpolnjevanju ploskev z linijami in točkami le z učiteljevim
usmerjanjem.

Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 39: OŠ 2, 3. a, učenec 19

Likovno delo 40: OŠ 2, 3. a, učenec 20
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Učenca (10 %), ki nista bila motivirana v teoretičnem delu in v času likovnega izražanja, sta
likovno nalogo rešila manj uspešno. Njun glavni cilj je bil čim prej dokončati likovni izdelek.
Ponekod sta linije in točke debelila, a ker sta le hitela, sta brez razmišljanja zapolnjevala
narisane oblike. Pokazala sta premalo vztrajnosti in izvirnosti. Če bi učenca pri učni uri
sodelovala, bi usvojila likovne pojme in vedenje uporabila pri likovnem izražanju.
Le malo število učencev (10 %) je bilo nemotiviranih za dokončanje izdelka in za njegovo
vrednotenje.

OŠ 1, 3. a: uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti (eksperimentalna skupina 2)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

14 (66,7 %)

7 (33,3 %)

0 (0,0 %)

Tabela 8: motiviranost učencev, risanje, eksperimentalna skupina 2
Organizirana igralna dejavnost v uvodnem delu učne ure je prispevala k visoki motiviranosti
učencev (66,7 %) in je trajala še ves čas spoznavanja posebnosti linij in točk ter med likovnim
izražanjem. Vsi učenci so z veseljem sodelovali pri igralni dejavnosti, večina jih je bila
neučakanih še preden sem predstavila navodila za igro. Močno navdušenje jih je spodbudilo
tudi k upodobitvi živali. Iz tabele je razvidno tudi, da je pri tej šolski uri bilo le 33,3 %
učencev delno motiviranih, nemotiviranih učencev pa ni bilo.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. a)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

13 (61,9 %)

7 (33,3 %)

1 (4,8 %)

Tabela 9: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, risanje, eksperimentalna skupina 2
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rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
uporaba različnih
linij in točk,
izvirnost
zapolnjevanja
ploskev, izvirnost
motiva

13 (61,9 %)

8 (38,1 %)

0 (0,0 %)

Tabela 10: uspešnost rešitve likovne naloge, risanje, eksperimentalna skupina 2

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 41: OŠ 1, 3. a, učenec 1

Likovno delo 42: OŠ 1, 3. a, učenec 2

Likovno delo 43: OŠ 1, 3. a, učenec 3

Likovno delo 44: OŠ 1, 3. a, učenec 4

Likovno delo 45: OŠ 1, 3. a, učenec 5

Likovno delo 46: OŠ 1, 3. a, učenec 7

Likovno delo 47: OŠ 1, 3. a, učenec 8

Likovno delo 48: OŠ 1, 3. a, učenec 9

Likovno delo 49: OŠ 1, 3. a, učenec 11
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Likovno delo 51: OŠ 1, 3. a, učenec 13

Likovno delo 52: OŠ 1, 3. a, učenec 16

Likovno delo 54: OŠ 1, 3. a, učenec 21

Likovno delo 53: OŠ 1, 3. a, učenec 19

Uvodna motivacija je pripomogla k visoki motiviranosti učencev, saj jih je bila večina zelo
motiviranih (66,7 %) v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja. To pa je
vodilo k uspešni rešitvi likovne naloge. Samostojno so izbrali barvo flomastra in se trudili
samosvoje in izvirno upodobiti motiv. Izkazali so tudi razumevanje likovnih pojmov. Pri
izpolnjevanju površin so linije tudi debelili. Izkazali so veliko pripravljenost za vrednotenje
nastalih likovnih izdelkov.
Le učenca 9 in 16 sta kljub visoki motiviranosti likovno nalogo realizirala manj uspešno.
Težave jima je povzročalo izpolnjevanje narisanih oblik. Ob koncu tudi nista izkazovala
popolne pripravljenosti za vrednotenje nastalih izdelkov.
61,9 % učencev se je zelo trudilo uspešno upodobiti žival in ploskve izpolniti z različnimi
linijami in točkami. 33,3 % učencev pa je žival upodabljalo z nekoliko manjšo vnemo.
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Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 56: OŠ 1, 3. a, učenec 10

Likovno delo 57: OŠ 1, 3. a, učenec 14

Likovno delo 55: OŠ 1, 3. a, učenec 6

Likovno delo 60: OŠ 1, 3. a, učenec 18

Likovno delo 58: OŠ 1, 3. a, učenec 15

Likovno delo 59: OŠ 1, 3. a, učenec 17

Likovno delo 61: OŠ 1, 3. a, učenec 20

Učenci (33,3 %), ki so likovno nalogo realizirali manj uspešno, so bili pri učni uri le delno
motivirani. Največ težav so imeli z razumevanjem likovnih pojmov, saj v teoretičnem delu
učne ure niso sledili posredovanju o posebnostih linij in točk. Zato so tudi narisane površine v
večini izpolnjevali z vzorčenjem. Pri upodobitvi živali ne opazimo izvirnosti, linije so
ponekod debelili, vendar pri tem niso vztrajali.
Izjema je le učenec 17, ki je kljub delni motiviranosti likovno nalogo rešil uspešno. Razumel
je likovne pojme o posebnostih linij in točk ter vedenje uporabil pri likovnem izražanju. Pri
izpolnjevanju narisanih oblik opazimo več vztrajnosti kot pri ostalih delno motiviranih
učencih. Učenec je izkazal tudi pripravljenost za dokončanje likovne naloge ter vrednotenje
nastalih izdelkov.
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Likovna dela nemotiviranih učencev
Nemotiviranih učencev pri tej učni uri ni bilo.

3.5.1.4 Analiza motivacije učencev in rešitve likovne naloge v kontrolni in
eksperimentalni skupini
Pri področju risanja so učenci v eksperimentalni skupini, kjer je bila izvedena uvodna
motivacija z metodo dela s slikovnim materialom in z metodo igralne dejavnosti, uspešneje
rešili likovno nalogo, kot učenci kontrolne skupine, kjer se je izvedla motivacija z metodo
pogovora. Najboljši motivator je bila uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti, saj so
bili učenci zelo motivirani skozi ves učni proces. Posledično so tudi likovno nalogo uspešneje
realizirali. Pri pogovoru v uvodni motivaciji pa učenci v nadaljnjih učnih korakih niso
sodelovali z navdušenjem, saj je to metoda, ki se je učitelji najpogosteje poslužujejo.

3.5.2 PODROČJE SLIKANJA
3.5.2.1 Učna priprava
Šolsko leto: 2010/2011
Prostor: učilnica
Predmet: likovna vzgoja
Razred: 3.
Število ur: 2
Likovno področje: slikanje
Likovna naloga: slikanje motiva z linijo, točko in barvno ploskvijo po domišljiji
Likovna tehnika: kombinirana - voščenke, akvarelne barve
Likovni materiali in orodja, podlage: voščenke, akvarelne barve, čopiči, risalni list,
časopisni papir
Likovni motiv: metulj
Učna sredstva in pripomočki: slike metuljev
Učne oblike: frontalna, individualna
Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija, delo s slikovnim
materialom, igralna dejavnost
Medpredmetno povezovanje: spoznavanje okolja
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
- Učni načrt za likovno vzgojo
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Učenci:
- naštejejo poznane tekoče in trde slikarske materiale,
- naslikajo motiv v kombinirani slikarski tehniki,
- razvijajo zmožnost za uporabo različnih slikarskih materialov in njihovih
pripomočkov,
- razvijajo spretnost za pokrivanje barvnih ploskev,
- se navajajo na samostojno izvajanje postopkov različnih slikarskih tehnik,
- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del ter
del vrstnikov.

POTEK DELA
Aktivnost učitelja
I. UVODNA MOTIVACIJA
1. POGOVOR (OŠ 1, 3. a)
V pogovoru usmerim učence v razmišljanje o metuljih:
- Ali ste že kdaj videli metulja?
- Kakšen je bil? Opišite.
- Kakšnih barv so metulji?
- Kakšni pa so nočni metulji?
- Ali imajo tudi ti pisana krila?
- Kako jih lahko upodobimo?

2. PRIKAZ SLIKOVNEGA MATERIALA (OŠ 1, 3. b)
Na tablo pritrdim nekaj fotografij, na katerih so oblike
upodobljene z linijami in točkami.
Učence usmerim v opazovanje fotografij in jih v pogovoru
vprašam:
- Kaj je slikar najprej upodobil?
- Kaj je upodobil z linijami, točkami in barvnimi
ploskvami?
- Zakaj so jasno vidne točke in linije?
- Ali bi lahko podobno upodobili tudi metulja?
- Kakšni so metulji?
- Ali ste že kdaj videli metulja?
- Ali imajo pisana krila?

Aktivnost učencev

Prisluhnejo vprašanjem in
povedo kakšne metulje so že
videli ter kako le-ti
izgledajo.
Povedo tudi, da metulje
lahko upodobimo z linijami,
točkami in barvnimi
ploskvami.

Opazujejo fotografije,
odgovarjajo na vprašanja o
fotografijah ter o
posebnostih linij, točk in
barvnih ploskev. Povedo, da
lahko podobno upodobimo
tudi metulja ter kakšnega
metulja so že videli in ga
opišejo.

3. IGRALNA DEJAVNOST (OŠ 2, 3. a)
Vodena vizualizacija: učencem preberem zgodbo, s
pomočjo katere si ustvarijo podobo metulja (po
domišljiji).
METULJI:
Pozorno poslušajte in sodelujte, podali se bomo v svet
domišljije, glede na pripoved se gibajte po razredu in
uporabljajte domišljijo.
Mirno in globoko dihaš.
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Pozorno poslušajo zgodbo
in si ob zgodbi ustvarijo
podobo metulja.
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Kar naenkrat se zaveš, da hodiš po travniku.
Ker je zelo vroče in si že nekoliko utrujen, se usedeš na
mehko zeleno travo.
Vse okrog tebe je polno pisanih cvetlic in razigranih
metuljev.
Ti metulji so čisto posebnih, pisanih barv.
Nenadoma pa zagledaš najlepšega metulja na travniku.
Ravno ta metulj prileti k tebi in sede na tvojo dlan.
Sediš čisto pri miru in pozorno opazuješ tega prekrasnega
metulja.
Z metuljem na dlani počasi vstaneš ter se sprehodiš po
razredu.
V tišini si izbereš sošolca, za katerega meniš, da nosi na
dlani enakega metulja kot ti.
S tem sošolcem se počasi usedeta nazaj na travo in
opazujeta svoja metulja.
Kar naenkrat vsi metulji odletijo …
Še nekaj časa jih opazuješ, dokler se ne izgubijo v nebo.
Zdaj se pa močno pretegni in zazehaj.
Spet si svež in ponovno v učilnici.
S sošolcem se pogovorita, kakšna metulja sta si izbrala.
II. OSREDNJI DEL
Spoznavanje novih likovnih pojmov:
Učence usmerim v razmišljanje o linijah in točkah ter o
materialih, ki jih lahko uporabimo za slikanje:
- Vprašam jih, kako nastane barvna ploskev.
- Vprašam jih tudi, katere materiale lahko uporabimo
(suhi, tekoči materiali).

Z učenci se pogovorimo o posebnostih risanja in slikanja z
voščenko:
- Ali lahko rišemo različne linije?
- Ali lahko barvamo?
- Kako lahko naslikamo različno debele linije?
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Z izbranim sošolcem se
pogovorijo o metulju, ki je
»priletel« na njuno dlan.

Povedo, da barvna ploskev
nastane z barvanjem.
Pojasnijo še, da lahko
uporabimo različne
slikarske materiale ter jih
naštejejo:
- suhi materiali: voščenke,
barvni svinčniki, krede …
- tekoči materiali: tempera
barve, akvarelne barve,
flomastri …
Povedo, da bi metulje lahko
naslikali z različnimi
barvami in jih popestrili z
različnimi barvnimi lisami.
Razmišljajo o posebnostih
risanja z voščenko ter
odgovarjajo na vprašanja.
Povedo, da z voščenkami
lahko rišemo različne linije,
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- Kakšna barvna ploskev nastane, če voščenke manj
pritiskamo na podlago?
- Zakaj se linije in točke jasno vidijo na poslikani
površini?

lahko tudi barvamo različne
ploskve. S pritiskom
voščenke ob podlago lahko
reguliramo debelino linije
ter intenziteto barv.
Povedo tudi, da se linije in
točke jasno vidijo na
poslikani površini, ker se
barve pri suhih materialih ne
mešajo.

- Kakšna barvna ploskev nastane, če akvarelno barvo
močno redčimo z vodo?
Ob prikazu likovnih del ustvarjalcev učence usmerim v
opazovanje in opisovanje slikanja z voščenkami in
akvarelnimi barvami.

Povedo, da bolj kot barvo
redčimo, bolj svetla bo
barvna ploskev ter opišejo
posebnosti barvnih ploskev,
naslikanih z voščenkami.

Posredovanje likovne naloge:
Učencem povem, da bodo slikali v kombinirani slikarski
tehniki, torej z voščenkami in akvarelnimi barvami.
Pokažem nekaj primerov kombinirane tehnike (voščenke
+ akvarelne barve) in pojasnim, da naprej vse oblike
narišejo, nato izpolnijo ploskve z linijami, točkami in
barvnimi ploskvami, šele na koncu nanašajo barvo, močno
razredčeno z vodo, in pobarvajo vso površino.

Prisluhnejo napovedi
likovne naloge.
Pozorno opazujejo ter
sodelujejo pri neposrednem
prikazu slikanja v
kombinirani slikarski
tehniki.

Povem, da bo vsak učenec slikal metulja po domišljiji.
Učencem svetujem, da zaprejo oči in si v mislih pričarajo
najlepšega metulja na travniku.

Razmislijo o svojem
metulju.

Pred začetkom likovnega izražanja učence še enkrat
opozorim na zapolnjevanje ploskev z različnimi barvnimi
lisami ter linijami in točkami.

Pozorno poslušajo.

Likovno izražanje:
Razdelim material za delo: časopisni papir za zaščito miz,
risalni list, voščenke, akvarelne barve, čopič, lonček z
vodo.

Pomagajo pri razdelitvi
materiala in si pripravijo
delovno površino.

Med likovnim izražanjem učencem svetujem in jim nudim
individualno pomoč.

Se individualno likovno
izražajo.

III. ZAKLJUČNI DEL
Učencem svetujem, da nastale slike razobesijo na tablo in
jim pri tem pomagam. Slike, ki niso še suhe, razporedim
po prostoru, da se posušijo.

Dokončajo izdelke in jih
razstavijo na tablo.

Z učenci oblikujemo merila za vrednotenje.

Izoblikujejo merila za
vrednotenje:
- različnost ploskev z
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linijami, točkami in barvo;
- intenzivnost linij, točk in
barvnih ploskev;
- izvirnost motiva.
Skupaj z učenci vrednotimo nastala likovna dela.

Ovrednotijo nastale slike.

Pohvalim učence in jih spodbudim k čiščenju učilnice.

Pospravijo učilnico.

3.5.2.2 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v kontrolni skupini
OŠ 1, 3. a: uvodna motivacija z metodo pogovora (kontrolna skupina)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda pogovora
(OŠ 1, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

8 (38,1 %)

9 (42,9 %)

4 (19,0 %)

Tabela 11: motiviranost učencev, slikanje, kontrolna skupina
Učenci so bili v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja, kjer je bila izvedena
uvodna motivacija s pomočjo pogovora o metuljih in njihovi upodobitvi, v povprečju le delno
motivirani. Torej uvodna motivacija z metodo pogovora ni zelo vplivala na nadaljnjo
motivacijo. Pri pogovoru o posebnostih likovnih pojmov so aktivno sodelovali skoraj vsi
učenci, saj jim je bila vsebina zanimiva. Pri likovnem izražanju pa jim je motiviranost
postopoma pojenjala. Čeprav je bila večina učencev delno motivirana (42,9 %), je bilo med
njimi tudi nekaj takih, ki so bili v času posredovanja posebnosti likovnih pojmov in pri
likovnem izražanju povsem nemotivirani (19 %). Zelo motiviranih učencev je bilo le 38,1 %.
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Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 1, 3. a)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

7 (33,3 %)

10 (47,7 %)

4 (19,0 %)

Tabela 12: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, slikanje, kontrolna skupina
rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 1, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

7 (33,3 %)

10 (47,7 %)

4 (19,0 %)

Tabela 13: uspešnost rešitve likovne naloge, slikanje, kontrolna skupina

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 62: OŠ 1, 3. a, učenec 1

Likovno delo 63: OŠ 1, 3. a, učenec 7

Likovno delo 64: OŠ 1, 3. a, učenec 10

Likovno delo 65: OŠ 1, 3. a, učenec 11

Likovno delo 66: OŠ 1, 3. a, učenec 12

Likovno delo 67: OŠ 1, 3. a, učenec 13
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Likovno delo 69: OŠ 1, 3. a, učenec 21

Zelo motivirani učenci (38,1 %) so likovno nalogo rešili uspešno. Dobro so razumeli
posebnosti linij, točk in kombinacijo z barvnimi ploskvami ter vse uporabili pri slikanju
metulja. S slikanjem z voščenkami in akvarelnimi barvami niso imeli težav. Opazimo lahko
tudi izvirnost pri upodobitvi motiva, predvsem izstopa domišljija pri izpolnjevanju ploskev.
Izjema je le učenec 14, ki je likovno nalogo rešil manj uspešno, saj mu je težave povzročala
uporaba voščenk. Metulja je naslikal le z rahlim pritiskom voščenk na podlago, saj ni poudaril
linij in točk. Kljub mojim opozorilom tega ni želel izvesti. Pokazal pa je pripravljenost za
dokončanje likovne naloge ter vrednotenje nastalih izdelkov.
Iz tabele je razvidno, da je le 33,3 % učencev kazalo navdušenje za upodobitev metulja z
različnimi linijami, točkami in barvnimi ploskvami. To navdušenje ni popustilo niti pri
vrednotenju izdelkov.

Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 70: OŠ 1, 3. a, učenec 3

Likovno delo 71: OŠ 1, 3. a, učenec 4

Likovno delo 72: OŠ 1, 3. a, učenec 6

Likovno delo 73: OŠ 1, 3. a, učenec 8

Likovno delo 74: OŠ 1, 3. a, učenec 9

Likovno delo 75: OŠ 1, 3. a, učenec 15
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Likovno delo 77: OŠ 1, 3. a, učenec 18

Likovno delo 78: OŠ 1, 3. a, učenec 19

Večina učencev (42,9 %) je bila pri tej učni uri le delno motiviranih, vsi ti, pa so likovno
nalogo realizirali manj uspešno. Opazimo lahko razmišljanje učencev o posebnostih linij in
točk, nekoliko manj pa vključevanje barvnih ploskev. Tudi v izvirnosti nastajanja barvnih
ploskev z različnim pritiskom voščenk na podlago se niso izkazali. Kljub opozorilom in
spodbudam, niso bili zavzeti, da bi se potrudili. Raje so nadaljevali z lastnim razmišljanjem,
saj so tako lahko prej zaključili z delom. Pri upodobitvi metulja pa lahko opazimo izvirnost in
samostojnost.
Upad motivacije za rešitev likovne naloge in za vrednotenje nastalih izdelkov je bil opazen
kar pri 47,7 % učencev. Ti učenci so izkazali pripravljenost za dokončanje likovne naloge,
niso pa pokazali pripravljenosti za vrednotenje nastalih izdelkov.

Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 79: OŠ 1, 3. a, učenec 2

Likovno delo 80: OŠ 1, 3. a, učenec 5

Likovno delo 82: OŠ 1, 3. a, učenec 20
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Štirje učenci (19 %) so bili popolnoma nemotivirani za izpolnjevanje ploskev z različnimi
linijami, točkami in barvnimi ploskvami. Težave jim je povzročal tudi različen pritisk
voščenk na podlago. V večini so slikali le z neintenzivnimi barvami. Ti učenci tudi niso
izkazali pripravljenosti za vrednotenje nastalih izdelkov.

3.5.2.3 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v eksperimentalni
skupini
OŠ 1, 3. b: uvodna motivacija z metodo dela s slikovnim materialom (eksperimentalna
skupina 1)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. b)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

11 (55,0 %)

7 (35,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 14: motiviranost učencev, slikanje, eksperimentalna skupina 1
Pri učni uri, kjer se je izvedla uvodna motivacija z metodo dela s slikovnim materialom, so
bili učenci nekoliko bolj motivirani v teoretičnem delu učne ure in pri likovnem izražanju, kot
učenci v kontrolni skupini, saj jih je bilo 55 % zelo motiviranih. Visoka motiviranost učencev
je trajala veš čas spoznavanja posebnosti linij, točk in barvnih ploskev ter tudi med likovnim
izražanjem. Iz tabele je razvidno tudi, da je bilo pri učni uri le 35 % učencev delno
motiviranih, dva učenca (10 %) pa nista bila motivirana za kakršno koli dejavnost.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. b)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

13 (65,0 %)

5 (25,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 15: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, slikanje, eksperimentalna skupina 1
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rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. b)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

11 (55,0 %)

7 (35,0 %)

2 (10,0 %)

Tabela 16: uspešnost rešitve likovne naloge, slikanje, eksperimentalna skupina 1

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 83: OŠ 1, 3. b, učenec 1

Likovno delo 84: OŠ 1, 3. b, učenec 4

Likovno delo 85: OŠ 1, 3. b, učenec 5

Likovno delo 86: OŠ 1, 3. b, učenec 9

Likovno delo 87: OŠ 1, 3. b, učenec 11

Likovno delo 88: OŠ 1, 3. b, učenec 13

Likovno delo 89: OŠ 1, 3. b, učenec 14

Likovno delo 90: OŠ 1, 3. b, učenec 16

Likovno delo 91: OŠ 1, 3. b, učenec 17
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Likovno delo 93: OŠ 1, 3. b, učenec 19

Uvodna motivacija je nekoliko pripomogla k visoki motiviranosti, saj je kar 65 % učencev
izkazalo visoko pripravljenost za izvedbo likovne naloge in vrednotenje njene uspešnost.
Ti učenci so tudi likovno nalogo uspešno realizirali. Vsi učenci so likovni motiv upodobili
izvirno, likovne pojme o posebnostih linij, točk in barvnih ploskev so dobro razumeli ter vse
tudi uspešno vgrajevali v likovno izražanje. Večina od teh učencev ni imela težav z uporabo
voščenk, saj so pri slikanju nastale različne linije, točke in barvne ploskve.
Le pri učencu 14 opazimo več linij in točk, manj pa je barvnih ploskev. Ta učenec v
teoretičnem delu ni sledil posredovanju posebnosti o intenzivnosti barv linij, točk in barvnih
ploskev. Opazimo pa uporabo domišljije pri upodobitvi metulja. Ravno tako je izkazal
pripravljenost za dokončanje likovne naloge in vrednotenje nastalih izdelkov.

Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 94: OŠ 1, 3. b, učenec 2

Likovno delo 95: OŠ 1, 3. b, učenec 3

Likovno delo 96: OŠ 1, 3. b, učenec 6

Likovno delo 97: OŠ 1, 3. b, učenec 7

Likovno delo 98: OŠ 1, 3. b, učenec 8

Likovno delo 99: OŠ 1, 3. b, učenec 10
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Likovno delo 100: OŠ 1, 3. b, učenec
15

Učenci, ki so bili delno motivirani (35 %), so bili tudi pri izvedbi likovne naloge manj
uspešni. Največ težav jim je povzročala uporaba voščenk in akvarelnih barv. S težavo so
močneje ali šibkeje pritiskali z voščenko na podlago, zato tudi ne opazimo različne
intenzivnosti barv. Kljub spodbudam njihove uspešnosti ni bilo mogoče doseči. Vsi učenci so
metulja naslikali izvirno, tudi z zapolnjevanjem ploskev niso imeli težav. Učenec 8 pa je
ozadje metulja pobarval z manj razredčeno barvo.
Le pri učencu 3 opazimo več razumevanja o intenzivnosti barv, kar je uspešno vgradil v
likovno izražanje. Opazimo lahko tudi več vztrajnosti in izvirnosti pri zapolnjevanju ploskev.
Le 25 % učencev ni kazalo prevelike navdušenosti za izražanje z voščenkami in akvarelnimi
barvami ter za upodabljanje metulja. To je bilo opazno tudi pri vrednotenju nastalih izdelkov.

Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 101: OŠ 1, 3. b, učenec 12

Likovno delo 102: OŠ 1, 3. b, učenec 20

Čeprav sta bila dva učenca (10 %) povsem nemotivirana za delo že v uvodnem delu učne ure,
sta se lotila likovnega izražanja, nista pa izkazala pripravljenosti za izpolnjevanje narisanih
ploskev. Tudi večje vztrajnosti ne opazimo. Likovno nalogo sta realizirala neuspešno, saj
nista sledila likovni nalogi. Oba sta imela isti cilj, čim prej dokončati likovni izdelek.
Pritegnilo ju ni niti vrednotenje izdelkov.
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OŠ 2, 3. a: uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti (eksperimentalna skupina 2)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 2, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

16 (80,0 %)

4 (20,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 17: motiviranost učencev, slikanje, eksperimentalna skupina 2
Tudi v eksperimentalni skupini je pri slikanju vrsta uvodne motivacije zelo vplivala na
motiviranost učencev, saj so bili veliko bolj motivirani kot učenci v kontrolni skupini. Pri učni
uri, kjer je bila izvedena uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti, so bili učenci zelo
motivirani (80 %) ves čas spoznavanja posebnosti linij, točk in barvnih ploskev ter v času
likovnega izražanja. Učenci so bili zelo motivirani že v uvodnem delu učne ure, visoka
motiviranost pa je trajala še ves čas likovnega izražanja. Le nekateri učenci (20 %) so bili
delno motivirani, nihče pa ni bil resnično nemotiviran za likovno izražanje. V povprečju so
vsi učenci izkazovali visoko aktivnost.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 2, 3. a)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

15 (75,0 %)

5 (25,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 18: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, slikanje, eksperimentalna skupina 2
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rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 2, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
različnost ploskev
z linijami, točkami
in barvo,
intenzivnost linij,
točk in barvnih
ploskev, izvirnost
motiva

17 (85,0 %)

3 (15,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 19: uspešnost rešitve likovne naloge, slikanje, eksperimentalna skupina 2

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 103: OŠ 2, 3. a, učenec 1

Likovno delo 104: OŠ 2, 3. a, učenec 2

Likovno delo 105: OŠ 2, 3. a, učenec 4

Likovno delo 106: OŠ 2, 3. a, učenec 5

Likovno delo 107: OŠ 2, 3. a, učenec 6

Likovno delo 108: OŠ 2, 3. a, učenec 7

Likovno delo 109: OŠ 2, 3. a, učenec 8

Likovno delo 110: OŠ 2, 3. a, učenec 9

Likovno delo 111: OŠ 2, 3. a, učenec
10
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Likovno delo 112: OŠ 2, 3. a, učenec
11

Likovno delo 113: OŠ 2, 3. a, učenec
12

Likovno delo 114: OŠ 2, 3. a, učenec
14

Likovno delo 115: OŠ 2, 3. a, učenec
15

Likovno delo 116: OŠ 2, 3. a, učenec
16

Likovno delo 117: OŠ 2, 3. a, učenec
18

Likovno delo 118: OŠ 2, 3. a, učenec 20

Kar 80 % učencev je bilo zelo motiviranih, vsi ti so likovno nalogo tudi rešili uspešno. Vsi
učenci so zelo dobro razumeli likovne pojme o posebnostih linij, točk in barvnih ploskev ter
jih uporabili pri upodobitvi metulja. Metulje so naslikali z različnim pritiskom voščenke na
podlago, ozadje pa z neintenzivnimi akvarelnimi barvami. Opazimo lahko izvirnost pri
upodobitvi likovnega motiva, saj so učenci pri upodabljanju metulja uporabljali domišljijo.
75 % učencev se je zelo trudilo rešiti likovno nalogo – izpolniti ploskve z močnimi in šibkimi
linijami, točkami in barvnimi ploskvami. Vsi ti so izkazali tudi pripravljenost za vrednotenje
nastalih izdelkov.
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Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 119: OŠ 2, 3. a, učenec 3

Likovno delo 120: OŠ 2, 3. a, učenec
13

Likovno delo 121: OŠ 2, 3. a, učenec
17

Likovno delo 122: OŠ 2, 3. a, učenec
19

Le štirje učenci (20 %) so bili delno motivirani, likovno nalogo so rešili manj uspešno. Največ
težav jim je povzročalo zapolnjevanje narisanih ploskev z linijami, točkami in barvnimi
ploskvami, saj pri tem niso bili vztrajni. Nekaterim je težave povzročala uporaba bolj izrazitih
linij, točk in barvnih ploskev. Opazimo pa lahko izvirnost pri upodobitvi metulja.
Le pri učencu 17 opazimo več vztrajnosti pri izpolnjevanju ploskev z različnimi barvnimi
ploskvami ter linijami in točkami. Ta učenec je likovno nalogo tudi realiziral uspešno.
Iz tabele je razvidno, da je le 25 % učencev kazalo le delno pripravljenost za slikanje metulja.
Ravno tako so kazali le delno zanimanje za vrednotenje likovnih izdelkov.

Likovna dela nemotiviranih učencev
Nemotiviranih učencev pri tej učni uri ni bilo.
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3.5.2.4 Analiza motivacije učencev in rešitve likovne naloge v kontrolni in
eksperimentalni skupini
Tudi pri slikanju je opazna razlika v motiviranosti učencev kontrolne in eksperimentalne
skupine. Ravno tako so bili učenci veliko bolj motivirani v eksperimentalni skupini. Igralna
dejavnost v uvodni motivaciji je prispevala k večji motiviranosti učencev skozi ves učni
proces ter učencem omogočila večje doživljanje likovnih pojmov, materialov in motiva ter
posledično boljše razumevanje likovnih pojmov, kar je vodilo k uspešni rešitvi likovne
naloge. Pri uvodni motivaciji z metodo pogovora pa učence le-ta ni izrazito pritegnil, kar je
vplivalo tudi na manj uspešno realizacijo likovne naloge.

3.5.3 PODROČJE KIPARSTVA
3.5.3.1 Učna priprava
Šolsko leto: 2010/2011
Prostor: učilnica
Predmet: likovna vzgoja
Razred: 3.
Število ur: 2
Likovno področje: kiparstvo
Likovna naloga: oblikovanje stabilnega kipa iz poltrdega materiala
Likovna tehnika: sestavljanje
Likovni materiali in orodja, podlage: odpadna kartonska embalaža (različne vrste
škatlic), mekol lepilo, časopisni papir, flomastri
Likovni motiv: robot
Učna sredstva in pripomočki: fotografije kipov iz različnih materialov
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v parih
Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija, delo s slikovnim
materialom, igralna dejavnost
Medpredmetno povezovanje: športna vzgoja, spoznavanje okolja
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
- Učni načrt za likovno vzgojo
Cilji:

Učenci:
- naštejejo že znane kiparske materiale;
- utrdijo pojme sestavni del kipa, trdnost in stabilnost kipa;
- izoblikujejo kiparsko tvorbo s sestavljanjem odpadnega materiala;
- razvijajo prostorske predstave;
- razvijajo ročne spretnosti;
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razvijajo občutljivost za plastičnost;
se navajajo na upoštevanje postopkov pri oblikovanju kipa;

POTEK DELA
Aktivnost učitelja
Učencem predhodno naročim, naj k učni uri prinesejo čim
več manjših kartonastih škatlic (odpadna embalaža).
I. UVODNA MOTIVACIJA
1. POGOVOR (OŠ 2, 3. a)
V pogovoru učence vprašam:
- Ali ste že kdaj videli kakšen kip?

- V čem se kip razlikuje od risbe ali slike?
- Iz katerega materiala je lahko oblikovan kip?

- Kdo pa oblikuje kipe?
2. SLIKOVNI MATERIAL (OŠ 1, 3. a)
Učencem razdelim fotografije različnih kipov (po dva
učenca dobita eno fotografijo)
Z dodatnimi vprašanji vodim pogovor ob fotografijah
različnih kipov:
- Poimenujte izdelek na fotografiji.
- Kdo ga je izdelal?
- Kaj predstavlja kip na fotografiji?
- Iz česa je oblikovan kip na fotografiji?
- Opišite, kako je kipar oblikoval kip.

3. IGRALNA DEJAVNOST (OŠ 1, 3. b)
Z učenci ugotovimo, kdo je kipar in kaj izdeluje.
Organiziram igralno dejavnost »kipar in glina«.

Aktivnost učencev

Prisluhnejo vprašanjem in
povedo, ali so že kdaj videli
kakšen kip ter povedo,
kakšen je bil, kaj je
predstavljal, kje so ga videli
itd.
Razložijo razliko med
kipom in risbo oz. sliko
(dimenzionalnost).
Povedo še, da je kip lahko
oblikovan iz različnih
materialov: glina, kamen,
karton, žica, odpadna
embalaža (plastični zamaški,
plastenke, kartonaste
škatlice) itd.
Povedo, da kipe oblikuje
kipar, umetnik.
Povedo, da je izdelek na
fotografiji kip, izdelal ga je
kipar. Opazujejo kipe na
fotografijah, odkrivajo
lastna opažanja ter
sodelujejo v pogovoru o
tem, kaj kip na fotografiji
predstavlja, iz katerega
kiparskega materiala je
narejen ter razložijo
postopek obdelave kipa na
fotografiji.
Povedo, da kipar izdeluje
kipe.

Učence razdelim v pare.
Pozorno poslušajo navodila.
Pri vsakem paru določim prvega učenca, ki predstavlja
kiparja in drugega učenca, ki predstavlja glino. Kipar bo iz
gline oblikoval robota tako, da ga bo postavljal na vse
Ob glasbi izvajajo igro kipar
možne načine. Premika mu lahko postavitev nog, rok,
glave, bokov … tako, da le-ta predstavlja robota. Robot pa in glina.
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mora trdno stati na mestu tako, kot ga kipar postavi.
Celotna igra poteka neverbalno.
Dejavnost spremlja dinamična glasba. Ob koncu pesmi se
vlogi kiparja in gline zamenjata.
Učence vprašam: Kaj je kipar izoblikoval?
II. OSREDNJI DEL
Spoznavanje novih likovnih pojmov:
Ob vprašanjih učence usmerim v razmišljanje:
- Iz česa vse lahko oblikujemo kip (kiparski materiali)?

- Kako ga kipar izoblikuje iz različnih materialov?
- Kdaj je kip trden in stabilen?
Učence usmerim v opazovanje fotografij kipov in
pojasnjevanje stabilnosti kipa.

- Kaj je ravnovesje kipa?
- Kaj pa so sestavni deli kipa?

Posredovanje likovne naloge:
Učencem povem, da bodo oblikovali kip iz odpadne
kartonske embalaže (manjše škatlice). Pojasnim
sestavljanje in postopek sestavljanja škatlic v kip.
Embalažne škatlice najprej obrnemo na notranjo stran, da
so napisi in slike skriti. Ko so vse škatlice obrnjene in
zlepljene, lahko pričnemo s sestavljanjem kipa. Z
lepljenjem sestavimo trden in stabilen kip. Ko smo s
sestavljenim zadovoljni, pričnemo z dokončnim
lepljenjem škatlic.
Učencem še pojasnim, da bo oblikovani kip robot.

Povedo, da so izoblikovali
kip – robota.

Sodelujejo v pogovoru ter
povedo, da kip lahko
naredimo iz različnih
materialov: glina, kamen,
les, kovina, žica, odpadna
embalaža (plastični zamaški,
plastenke, kartonska
embalaža) itd.
Razmišljajo o različnih
načinih oblikovanja kipa.
Pridejo do ugotovitve, da
mora kip trdno stati na
podlagi, se ne sme prevrniti,
vsi sestavni deli morajo
trdno stati skupaj, če ga
premaknemo, mora ostati
enak.
Razmislijo in pojasnijo kaj
je ravnovesje kipa.
Ob opazovanju fotografij
kipov pojasnjujejo sestavne
dele kipa.

Prisluhnejo napovedi
likovne naloge in pozorno
opazujejo ter sodelujejo pri
neposrednem prikazu
sestavljanja kipa.

Razmislijo o tem, kakšnega
robota bodo sestavili.

Povem še, da kdor predčasno konča kip, ga lahko še okrasi Pozorno poslušajo dodatna
navodila.
s flomastri.
Pred začetkom likovnega izražanja povzamem likovno
nalogo in učence še enkrat opozorim na trdnost in
stabilnost kipa.
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Likovno izražanje:
Razdelim material za delo: embalažne škatlice, mekol
lepilo, časopisni papir, dodatno: flomastri.

Pomagajo pri razdelitvi
materiala.

Med likovnim izražanjem učencem svetujem in jim nudim
individualno pomoč.

Se individualno likovno
izražajo.

III. ZAKLJUČNI DEL
Svetujem učencem, da nastale kipe razstavijo na mizi ob
tabli in jim pri tem pomagam.

Dokončajo izdelke in jih
razstavijo na mizi ob tabli.

Z učenci oblikujemo merila za vrednotenje.

Izoblikujejo merila za
vrednotenje:
- izvirnost v sestavljanju
embalažnih škatlic in
doslednost lepljenja,
- trdnost in stabilnost kipa,
- izvirnost motiva.

Skupaj z učenci vrednotimo nastala likovna dela.

Ovrednotijo nastale kipe.

Pohvalim učence in jih spodbudim k čiščenju učilnice.

Pospravijo učilnico.

3.5.3.2 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v kontrolni skupini
OŠ 2, 3. a: uvodna motivacija z metodo pogovora (kontrolna skupina)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda pogovora
(OŠ 2, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

8 (40,0 %)

9 (45,0 %)

3 (15,0 %)

Tabela 20: motiviranost učencev, kiparstvo, kontrolna skupina
Pogovor o posebnostih kipov v uvodni motivaciji ni pritegnil učencev, zato jih je bilo večina
(45 %) delno motiviranih v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja, proti
koncu likovnega izražanja in pri vrednotenju nastalih izdelkov je motivacija še nekoliko
pojenjala. Nekaj učencev (15 %) je bilo že od začetka učne ure nemotiviranih. Zelo motivirani
pa so bili le tisti učenci (40 %), katerim je likovno izražanje všeč.
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Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 2, 3. a)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

11 (55,0 %)

8 (40,0 %)

1 (5,0 %)

Tabela 21: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, kiparstvo, kontrolna skupina
rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda
pogovora (OŠ 2, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

11 (55,0 %)

9 (45,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 22: uspešnost rešitve likovne naloge, kiparstvo, kontrolna skupina

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 125: OŠ 2, 3. a, učenec 5
Likovno delo 123: OŠ 2, 3. a, učenec 1

Likovno delo 124: OŠ 2, 3. a, učenec 2
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Likovno delo 126: OŠ 2, 3. a, učenec 6
Likovno delo 127: OŠ 2, 3. a, učenec 7

Likovno delo 128: OŠ 2, 3. a, učenec
10

Likovno delo 130: OŠ 2, 3. a, učenec
14
Likovno delo 129: OŠ 2, 3. a, učenec
13

Učenci, ki so bili pri učni uri zelo motivirani (40 %), so tudi likovno nalogo realizirali
uspešno. Zelo dobro so razumeli posebnosti kipov in kiparskih materialov. Oblikovani kipi so
bili trdni in stabilni, saj so učenci embalažne škatlice dosledno lepili. Opazimo tudi izvirnost v
sestavljanju embalažnih škatlic. Ti učenci so se v likovno izražanje poglobili, se sprostili in
izkazali več domišljije pri oblikovanju robota.
Iz tabele je razvidno, da je 55 % učencev izkazalo veliko pripravljenost za rešitev likovne
naloge in vrednotenje njene uspešnosti.
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Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 131: OŠ 2, 3. a, učenec 3

Likovno delo 132: OŠ 2, 3. a, učenec 4

Likovno delo 134: OŠ 2, 3. a, učenec 9

Likovno delo 135: OŠ 2, 3. a, učenec
11

Likovno delo 133: OŠ 2, 3. a, učenec 8

Likovno delo 136: OŠ 2, 3. a, učenec
12

Likovno delo 137: OŠ 2, 3. a, učenec
15

Likovno delo 138: OŠ 2, 3. a, učenec
17

Likovno delo 139: OŠ 2, 3. a, učenec
20

Največ učencev (45 %) je bilo v teoretičnem delu učne ure in pri likovnem izražanju le delno
motiviranih. Ti učenci so likovno nalogo rešili manj uspešno. Pri oblikovanju z odpadnim
materialom so bili nekoliko bolj površni. Pri večini učencev ne opazimo izvirnosti pri
sestavljanju robota (učenci 8, 9 in 11), saj so vsi roboti narejeni na podoben način. Učenec 4
pa ni želel upodobiti robota, sestaviti je želel dečka. Ker učenci niso najbolje sledili
posredovanju o posebnostih kipov in kiparskih materialov, jim je težave povzročalo tudi
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razumevanje likovnih pojmov, kot je stabilnost kipa (učenec 3) ter dosledno sestavljanje in
lepljene embalažnih škatlic.
Le pri učencih 15, 17 in 20 lahko opazimo več izvirnosti pri upodobitvi motiva. Izkazali so
tudi pripravljenost za dokončanje likovne naloge in vrednotenje nastalih izdelkov.
Kar 40 % učencev pa ni kazalo prevelike navdušenosti za izvedbo likovne naloge in
vrednotenje njene rešitve.

Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 140: OŠ 2, 3. a, učenec
16

Likovno delo 141: OŠ 2, 3. a, učenec
18

Likovno delo 142: OŠ 2, 3. a, učenec
19

Čeprav so bili le trije učenci (15 %) nemotivirani v teoretičnem delu učne ure in pri likovnem
izražanju, so vsi trije likovno nalogo rešili manj uspešno. Pri izvirnosti upodobitve motiva ti
učenci niso imeli težav, tudi likovne pojme so dobro razumeli ter jih vgrajevali v likovno
izražanje. Težave jim je povzročalo le ravnanje z likovnimi materiali, saj so potrebovali
pomoč pri lepljenju in sestavljanju embalažnih škatlic.
Le en učenec (5 %) ni kazal nobenega zanimanja za oblikovanje kipa. Niso ga navdušile ne
kartonaste škatlice ne likovni motiv. Ravno tako ni kazal pripravljenosti za vrednotenje
nastalih izdelkov. Ostala dva učenca pa sta to pripravljenost izkazovala le delno.
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3.5.3.3 Motivacija učencev in rešitev likovne naloge v eksperimentalni
skupini
OŠ 1, 3. a: uvodna motivacija z metodo dela s slikovnim materialom (eksperimentalna
skupina 1)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. a)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

12 (57,1 %)

6 (28,6 %)

3 (14,3 %)

Tabela 23: motiviranost učencev, kiparstvo, eksperimentalna skupina 1
Pri učni uri, kjer je bila izvedena uvodna motivacija z metodo dela s slikovnim materialom, so
bili učenci nekoliko bolj motivirani kot učenci v kontrolni skupini. 57,1 % učencev je bilo
zelo motiviranih. Z zanimanjem so sledili predstavitvi fotografij različnih kipov. Visoka
motiviranost je pri teh učencih trajala v uvodni motivaciji ter v času spoznavanja posebnosti
kipov in njihovega oblikovanja. Čeprav so bili nekateri učenci brez materiala, so si ga
nekateri od teh izposodili pri sošolcih, ostali pa niso bili zainteresirani za izposojo materiala
pri sošolcih, bili so nemotivirani za kakršnokoli dejavnost. Iz tabele je razvidno, da je bilo pri
učni uri 28,6 % delno motiviranih učencev, nemotivirani pa so bili le trije učenci (14,3 %).

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. a)

število učencev 1

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

13 (62,0 %)

4 (19,0 %)

4 (19,0 %)

Tabela 24: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, kiparstvo, eksperimentalna skupina 1

1

1 učenec, ki ni bil motiviran, ni naredil likovnega izdelka (4,8 %).
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rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda dela s
slikovnim materialom (OŠ 1, 3. a)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

12 (57,1 %)

6 (28,6 %)

2 (9,5 %)

Tabela 25: uspešnost rešitve likovne naloge, kiparstvo, eksperimentalna skupina 1

Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 143: OŠ 1, 3. a, učenec 1
Likovno delo 145: OŠ 1, 3. a, učenec 4
Likovno delo 144: OŠ 1, 3. a, učenec 3

Likovno delo 147: OŠ 1, 3. a, učenec 8
Likovno delo 146: OŠ 1, 3. a, učenec 7

Likovno delo 148: OŠ 1, 3. a, učenec 9
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Likovno delo 149: OŠ 1, 3. a, učenec
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Likovno delo 150: OŠ 1, 3. a, učenec
12

Likovno delo 152: OŠ 1, 3. a, učenec
15

Likovno delo 151: OŠ 1, 3. a, učenec
13

Likovno delo 154: OŠ 1, 3. a, učenec
21

Likovno delo 153: OŠ 1, 3. a, učenec
17

Uvodna motivacija je nekoliko pripomogla k večji motiviranosti učencev, saj jih je bilo kar
57,1 % zelo motiviranih. Skoraj vsi učenci so likovno nalogo realizirali uspešno. Uporabili so
različne škatlice, jih dosledno zalepili in oblikovali robota. Zelo dobro so razumeli stabilnost
ter to znanje uporabili pri oblikovanju, saj so izoblikovali uravnotežene kipe. Visoka
motiviranost je vplivala tudi na izvirno upodobitev motiva, saj so se ti učenci pri likovnem
izražanju sprostili in uporabili domišljijo.
Izjema sta le dva učenca. Učenec 10 je likovno nalogo rešil manj uspešno, saj je imel kar
nekaj težav pri sestavljanju in lepljenju embalažnih škatlic. Učenec 21 pa je kljub visoki
motiviranosti likovno nalogo rešil neuspešno, saj k uri ni prinesel embalažnih škatlic, pa tudi
želje po izposoji le-teh od sošolcev ni imel. Vendar se je kljub temu odločil za oblikovanje iz
materialov, ki jih je imel na voljo. Pri oblikovanju je bil izviren, razumel je pojem stabilnost.
Pri upodobitvi robota pa ni upošteval priporočil, saj je njegov kip predstavljal deskarja.
Kar 62 % učencev je kazalo veliko navdušenje za oblikovanje kipa iz kartonaste embalaže in
pri tem upoštevalo trdnost in stabilnost kipa. To navdušenje ni popustilo niti pri vrednotenju
izdelkov.
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Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 156: OŠ 1, 3. a, učenec 6
Likovno delo 157: OŠ 1, 3. a, učenec
14

Likovno delo 155: OŠ 1, 3. a, učenec 5

Likovno delo 160: OŠ 1, 3.a, učenec
20

Likovno delo 158: OŠ 1, 3. a, učenec
18

Likovno delo 159: OŠ 1, 3. a, učenec
19

Nekaj učencev (28,6 %) je bilo pri teoretičnem delu in pri likovnem izražanju le delno
motiviranih, ti so likovno nalogo rešili manj uspešno. Z zanimanjem so oblikovali robota, a
večje vztrajnosti niso kazali. Težave jim je povzročalo razumevanje pojma stabilnost kipa, saj
roboti niso bili trdni. Nekaj težav so imeli učenci tudi pri sestavljanju in lepljenju embalažnih
škatlic. Opazimo pa lahko izvirnost pri oblikovanju robota.
Izjema sta le dva učenca (14 in 20), ki sta likovno nalogo, kljub le delni motiviranosti, rešila
uspešno. V teoretičnem delu sta bila le delno motivirana, kasneje, pri likovnem izražanju, pa
je bila njuna motivacija presenetljivo nekoliko bolj izrazita. Učenca sta razumela likovne
pojme in posebnosti kipov in kiparskih materialov in vedenje uporabila pri upodobitvi robota.
Izkazala sta tudi pripravljenost za rešitev likovne naloge in za vrednotenje nastalih izdelkov.
Iz tabele je razvidno, da je 19 % učencev izkazovalo le delno pripravljenost za izvedbo
likovne naloge in vrednotenje njene rešitve.
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Likovna dela nemotiviranih učencev

Likovno delo 161: OŠ 1, 3. a, učenec 2

Likovno delo 162: OŠ 1, 3. a, učenec 16

* en učenec ni naredil izdelka

Le trije učenci (14,3 %) niso bili motivirani za dokončanje oblikovanja kipa in tudi ne za
vrednotenje nastalih izdelkov.
Učenec 2 je kljub nemotiviranosti likovno nalogo rešil manj uspešno, saj je imel težave le z
upoštevanjem likovnega motiva. Sam mi je ob koncu oblikovanja dejal, da njegov kip ne
predstavlja robota, temveč nekoliko drugačen nebotičnik. Čeprav je razumel likovne pojme,
saj je njegov kip trden in stabilen ter škatlice dosledno zalepljene, ni hotel upoštevati navodil
in oblikovati robota.
Učenec 16 pa je likovno nalogo rešil neuspešno. Ker k učni uri ni prinesel dovolj embalažnih
škatlic, pa tudi ni pokazal interesa, da bi si le-te izposodil od sošolcev, je kip oblikoval iz
kombinacije embalažnih škatlic in papirja. Ni razumel pojma stabilnost kipa, kar tudi ni
mogel doseči pri oblikovanju. Tudi pri upodobitvi likovnega motiva je imel težave. Dejal je,
da ni upodobil robota, ni mi pa znal razložiti, kaj naj bi kip predstavljal.
Tudi učenec 11 je bil popolnoma nemotiviran za kakršnokoli dejavnost. K učni uri ni prinesel
potrebnega likovnega materiala, pa tudi želje po izposoji ni kazal. Čeprav sem mu svetovala,
naj vpraša sošolce, ali imajo kakšno embalažno škatlico odveč oziroma sem mu ponudila
pripravljen material, ga ni hotel vzeti. Trmasto je vztrajal, da bo le pomagal sošolcu, s katerim
sedita skupaj. Ker pa mu tega nisem dovolila, saj je delo potekalo individualno, je le sedel in
čakal na konec učne ure. Tako je ob koncu likovnega izražanja ostal brez likovnega izdelka.
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OŠ 1, 3. b: uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti (eksperimentalna skupina 2)
Motivacija učencev v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja
motivacija

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. b)

zelo motiviran

delno motiviran

ni motiviran

število učencev

16 (80,0 %)

4 (20,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 26: motiviranost učencev, kiparstvo, eksperimentalna skupina 2
Učenci so bili v teoretičnem delu učne ure in v času likovnega izražanja veliko bolj motivirani
za delo, kjer je bila izvedena uvodna motivacija z metodo igralne dejavnosti, kot pri učni uri,
kjer je bila izvedena uvodna motivacija z metodo pogovora. Organizirana igralna dejavnost v
uvodnem delu učne ure je pritegnila vse učence, saj so vsi učenci sodelovali prostovoljno in
aktivno. Kar 80 % učencev je bilo zelo motiviranih za delo v teoretičnem delu učne ure in v
času likovnega izražanja. Le 20 % učencev pa je bilo delno motiviranih. Iz tabele je razvidno
tudi, da pri tej šolski uri ni bilo nemotiviranih učencev.

Motivacija učencev za rešitev likovne naloge in za vrednotenje njene uspešnosti
pripravljenost za izvedbo likovne naloge
uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. b)

število učencev

izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

delno izkazuje
pripravljenost za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

ne izkazuje
pripravljenosti za
izvedbo likovne
naloge in
vrednotenje njene
rešitve

14 (70,0 %)

6 (30,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 27: pripravljenost za izvedbo likovne naloge, kiparstvo, eksperimentalna skupina 2
rešitev likovne naloge

uvodna motivacija – metoda igralne
dejavnosti (OŠ 1, 3. b)

število učencev

uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

manj uspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

neuspešno reši
likovno nalogo:
izvirnost v
sestavljanju
embalažnih škatlic
in doslednost
lepljenja, trdnost in
stabilnost kipa,
izvirnost motiva

16 (80,0 %)

4 (20,0 %)

0 (0,0 %)

Tabela 28: uspešnost rešitve likovne naloge, kiparstvo, eksperimentalna skupina 2
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Likovna dela zelo motiviranih učencev

Likovno delo 164: OŠ 1, 3. b, učenec 2

Likovno delo 163: OŠ 1, 3. b, učenec 1
Likovno delo 165: OŠ 1, 3. b, učenec 3

Likovno delo 168: OŠ 1, 3. b, učenec 8

Likovno delo 166: OŠ 1, 3. b, učenec 6

Likovno delo 167: OŠ 1, 3. b, učenec 7

Likovno delo 169: OŠ 1, 3. b, učenec
10

Likovno delo 170: OŠ 1, 3. b, učenec
11

Likovno delo 171: OŠ 1, 3. b, učenec
12

Likovno delo 173: OŠ 1, 3. b, učenec
14
Likovno delo 172: OŠ 1, 3. b, učenec
13

Likovno delo 174: OŠ 1, 3. b, učenec
15
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Likovno delo 175: OŠ 1, 3. b, učenec
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Likovno delo 176: OŠ 1, 3. b, učenec
17

Likovno delo 177: OŠ 1, 3. b, učenec
18

Likovno delo 178: OŠ 1, 3. b, učenec
20

Ne samo na motiviranosti učencev (80 % učencev je bilo zelo motiviranih), tudi na likovnih
izdelkih je razvidno, da je uvodna motivacija vplivala na uspešnost realizacije likovne naloge.
Skoraj vsi učenci so likovno nalogo rešili uspešno, torej so dobro razumeli pojem stabilnost
kipa in posebnosti sestavljanja kipa iz embalažnih škatlic. Izkazali so tudi veliko domišljije.
Le učenec 3 je likovno nalogo rešil manj uspešno. Težave mu je povzročal pojem stabilnost
kipa. Njegov kip, čeprav na izviren način predstavlja robota, ni stabilen. Kip namreč rabi
podporo, da se ne prevrne.
70 % učencev se je zelo trudilo oblikovati trden in stabilen kip. Ti učenci so bili pripravljeni
tudi dokončati likovno nalogo in vrednotiti nastale izdelke.
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Likovna dela delno motiviranih učencev

Likovno delo 179: OŠ 1, 3. b, učenec 4

Likovno delo 180: OŠ 1, 3. b, učenec 5

Likovno delo 181: OŠ 1, 3. b, učenec 9

Likovno delo 182: OŠ 1, 3. b, učenec
19

Le peščica učencev (20 %) pa je bila le delno motiviranih. Likovno nalogo so rešili manj
uspešno. Težave pri oblikovanju jim je povzročal material in lepljenje embalažnih škatlic.
Le učenec 9 je likovno nalogo rešil uspešno. Zelo izvirno je vgradil odprto škatlico. Ko sem
ga na to opozorila, mi je dejal, »da tako mora biti«.
Pri vseh učencih pa lahko opazimo veliko domišljije pri oblikovanju robota.
Iz tabele je razvidno da je le 30 % učencev kazalo delno pripravljenost za izvedbo likovne
naloge in za vrednotenje njene rešitve.

Likovna dela nemotiviranih učencev
Nemotiviranih učencev pri tej učni uri ni bilo.
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3.5.3.4 Analiza motivacije učencev in rešitve likovne naloge v kontrolni in
eksperimentalni skupini
Pri izvedbi kiparske naloge ne moremo povsem trditi, da so bili učenci eksperimentalne
skupine uspešnejši pri realizaciji likovne naloge, saj so se izkazali tudi učenci kontrolne
skupine, kjer je bila izvedena uvodna motivacija z metodo pogovora. Pri učencih
eksperimentalne skupine je bilo opaziti nekaj več navdušenosti. Torej izvedba uvodne
motivacije ni povsem vplivala na motiviranost učencev in posledično na realizacijo likovne
naloge. Vzroke za to lahko iščemo v zanimanju učencev za tridimenzionalno oblikovanje ter v
zanimivosti likovnega materiala in likovnega motiva.

3.5.4 SPLOŠNA ANALIZA
Izvedena likovna dejavnost z učenci potrjuje mojo domnevo o vplivu izvedbe uvodne
motivacije na uspešnost rešitve likovne naloge. Vrsta uvodne motivacije je zelo pomembna,
saj zelo vpliva na potek učnega procesa v celoti. Pri izvedbi je bilo zelo dobro razvidno,
koliko časa in kako močno so bili učenci motivirani. Torej lahko trdim, da je igralna
dejavnost v uvodnem delu učne ure najmočneje vplivala na motivacijo učencev v vseh učnih
korakih. Pri uporabi metode pogovora v uvodni motivaciji pa se je izkazalo, da jih pogovor ni
izrazito pritegnil, ker je to najpogostejša metoda, ki jo učitelji običajno vključijo v pouk.
To lahko potrdim s primerjavo izvedb učnih ur med razredom, ki je bil vključen v kontrolno
skupino, kjer je bila v uvodnem delu učne ure motivacija izvedena z metodo pogovora, in
razredoma, ki sta bila vključena v eksperimentalno skupino. Tu je bila uvodna motivacija
izvedena z metodo dela s slikovnim materialom in igralno dejavnostjo.
Raznolikost, drugačnost in neobičajnost učnih metod vplivajo na dejavnost učencev. Učenci
so v 3. razredu še vedno zelo dovzetni za igro. Omogoča jim večje doživljanje likovnih
pojmov, posebnosti likovnih materialov ter likovnih motivov in posledično tudi njihovo
razumevanje.
Uspešnost izvedbe likovne naloge lahko povežemo z metodo izvedbe uvodne motivacije.
Rezultati kažejo, da je bila pri izvedbi risarske in slikarske naloge z vključitvijo metode dela s
slikovnim materialom in igralne dejavnosti izvedba likovne naloge zelo uspešna in lahko
trdimo, da je izrazitost motivacije v uvodnem delu vplivala tudi na uspešnost izvedbe, saj je
bila večina učencev motiviranih v vseh ostalih učnih korakih. Le pri izvedbi kiparske naloge
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se to ni izkazalo izrazito, saj so se pri izvedbi likovne naloge izkazali tudi učenci kontrolne
skupine, kjer je bila v uvodno motivacijo vključena metoda pogovora. Vzroke za to lahko
iščemo v zanimanju učencev za ponujeni likovni material ter tehniko sestavljanja in lepljenja,
pa tudi v njihovem zanimanju za oblikovanje tridimenzionalnih oblik.
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4 SKLEP
Glavni cilj mojega diplomskega dela je bil dokazati, da ustrezna motivacija, predvsem v
uvodnem delu učne ure likovne vzgoje, pomembno vpliva na uspešno likovno dejavnost v
celoti.
Za to temo sem se odločila predvsem zato, ker sem opazila, da se učitelji premalo posvečajo
uvodni motivaciji pri urah likovne vzgoje. Sama pa menim, da je uvodna motivacija zelo
pomembna in vpliva na potek dejavnosti pri pouku, kar sem preizkusila v empiričnem delu.
Da bi prišla do ugotovitev, sem nekaj šolskih ur preživela v treh tretjih razredih osnovne šole.
Med izvajanjem učnih ur sem opazovala motiviranost učencev pri posredovanju likovnih
pojmov, pri njihovem likovnem izražanju ter na koncu ovrednotila še uspešnost njihovih
izdelkov. Že takoj po končanih učnih urah sem lahko opazila, da je metoda dela v uvodni
motivaciji pomembno vplivala na uspešnost izvedbe likovne naloge.
Ugotovila sem, da je metoda igralne dejavnosti najboljši način za vzbujanje motivacije
učencev, saj pripomore k zelo dobremu ravnanju z likovnimi materiali, k izvirnemu
upodabljanju motivov ter k doživljanju in razumevanju likovnih pojmov in njihovo
vgrajevanje v likovno izražanje. Učenci so bili pri urah, ki so vsebovale uvodno motivacijo v
obliki igralne dejavnosti, visoko motivirani od uvodne motivacije do vrednotenja likovnih
izdelkov. Aktivnost so izkazovali v vseh etapah učne ure, pri likovnem izražanju so upoštevali
navodila za izvedbo likovne naloge. Bili so samostojni in izvirni, izkazovali so tudi
pripravljenost za dokončanje likovne naloge in vrednotenje nastalih izdelkov. Učenci so bili
tako veliko bolj uspešni, kot pri učnih urah, ki so za uvodno motivacijo vsebovale metodo
pogovora oziroma metodo dela s slikovnim materialom.
Metoda pogovora v uvodni motivaciji učne ure ne pripomore k večji motiviranosti učencev,
saj učenci pri pogovoru pogosto ne sodelujejo. Motiviranost učencev je skozi etape učne ure
vedno bolj zamirala, tako da so bili ob koncu reševanja likovne naloge motivirani le še
nekateri učenci, večina pa jih je bila delno ali pa sploh nemotiviranih. Učenci pri likovnem
izražanju niso bili samostojni, veliko učencev je ponavljalo izbrani motiv svojih sošolcev.
Niso upoštevali navodil za izvedbo likovne naloge, nekateri so le delno ali pa sploh niso
izkazali pripravljenosti za dokončanje likovne naloge in vrednotenje nastalih izdelkov.
Vgrajevanje različnih učnih sredstev (metoda dela s slikovnim materialom) pa je le deloma
pripomoglo k večji motiviranosti učencev. Nekatere učence je ta način motiviranja pritegnil
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nekoliko bolj od pogovora, a vseeno niso bili vsi učenci zainteresirani za sodelovanje, tako
kot so bili pri uvodni motivaciji z metodo igralne dejavnosti. Tudi realizacija likovne naloge
je bila povprečna. Večina učencev je le delno upoštevala likovno nalogo in njeno dokončanje
ter vrednotenje nastalih izdelkov.
Vpliv uvodne motivacije je bil le delno opažen pri kiparstvu, saj so učenci tudi v kontrolni
skupini uspešno rešili likovno nalogo, kjer je bila uvodna motivacija izvedena s pomočjo
metode pogovora. To nekoliko preseneča, saj uvodna motivacija pri likovnem izražanju ni
imela izrazitega vpliva. Menim pa, da sta pri kiparskem oblikovanju na motivacijo vplivala
tudi zanimivost likovnega materiala in zanimanje za oblikovanje tridimenzionalnih oblik.
Čeprav učenci pri uvodni motivaciji niso povsem sodelovali, so pri likovnem izražanju z
veseljem sodelovali skoraj vsi.
Povzamem lahko, da način izvedbe uvodne motivacije v učnem procesu pomembno vpliva na
uspešno realizacijo likovne naloge.
Pomembno pa je tudi, da učitelj zavestno vzdržuje motiviranost učencev v vseh fazah učnega
procesa s sodelovanjem z učenci. Zato je dobro, da učitelj pri načrtovanju učne ure dobro
premisli in izbere načine motiviranja.
Moje mnenje je, da način uvodne motivacije pomembno vpliva na potek učnega procesa, saj
lahko učitelj učence venomer spominja na dejavnost v uvodnem delu učne ure, jim ponuja
zglede, jih navdušuje ter jih usmerja v uspešno dejavnost. Zato bi se morali učitelji pri
načrtovanju učne ure poglobiti v način motiviranja. Izkazalo se je, da je najboljše
motivacijsko sredstvo igralna dejavnost, četudi vzame več časa.
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6 PRILOGE
− ocenjevalna lestvica
− rešene ocenjevalne lestvice
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OCENJEVALNA LESTVICA

RAZRED:
LIKOVNO PODROČJE:
UVODNA MOTIVACIJA:

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

OPOMBE:

delno
motiviran

ni
motiviran

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE
izkazuje
pripravljenost

delno izkazuje
pripravljenost

ne izkazuje
pripravljenosti

REŠITEV LIKOVNE
NALOGE
uspešno
reši

manj
uspešno
reši

neuspešno
reši
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REŠENE OCENJEVALNE LESTVICE

RAZRED: OŠ 1, 3. b
LIKOVNO PODROČJE: risanje
UVODNA MOTIVACIJA: organizacija pogovora

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

delno
motiviran

ni
motiviran

X

izkazuje
pripravljenost

delno izkazuje
pripravljenost

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

neuspešno
reši

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

OPOMBE:

manj
uspešno
reši

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

uspešno
reši

X

X
X
X

X

ne izkazuje
pripravljenosti

REŠITEV LIKOVNE
NALOGE

X
X

X
X

X
X
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RAZRED: OŠ 2, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: risanje
UVODNA MOTIVACIJA: predstavitev slikovnega materiala

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
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delno
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ni
motiviran
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pripravljenost

X
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pripravljenosti

uspešno
reši

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

manj
uspešno
reši

X
X

X
X
X
X
X

X

OPOMBE:

delno izkazuje
pripravljenost

REŠITEV LIKOVNE
NALOGE

X
X

X
X
X

neuspešno
reši
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RAZRED: OŠ 1, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: risanje
UVODNA MOTIVACIJA: igralna dejavnost

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

delno
motiviran

X
X
X
X
X

ni
motiviran

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE
izkazuje
pripravljenost

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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reši

X

X
X

X

X
X
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reši

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

OPOMBE:

ne izkazuje
pripravljenosti

X
X
X
X
X
X

X

delno izkazuje
pripravljenost

REŠITEV LIKOVNE
NALOGE

X
X

neuspešno
reši
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RAZRED: OŠ 1, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: slikanje
UVODNA MOTIVACIJA: organizacija pogovora

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
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X
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RAZRED: OŠ 1, 3. b
LIKOVNO PODROČJE: slikanje
UVODNA MOTIVACIJA: predstavitev slikovnega materiala

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE
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RAZRED: OŠ 2, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: slikanje
UVODNA MOTIVACIJA: igralna dejavnost

MOTIVACIJA
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Tancoš Teja; diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

RAZRED: OŠ 2, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo
UVODNA MOTIVACIJA: organizacija pogovora
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Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tancoš Teja; diplomsko delo

RAZRED: OŠ 1, 3. a
LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo
UVODNA MOTIVACIJA: predstavitev slikovnega materiala

PRIPRAVLJENOST ZA IZVEDBO
LIKOVNE NALOGE

MOTIVACIJA
zelo
motiviran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

delno
motiviran

ni
motiviran

X

izkazuje
pripravljenost

delno izkazuje
pripravljenost

ne izkazuje
pripravljenosti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X B. M.

B. I.

X
X
X
X

X B. M.

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X B. M.

X

neuspešno
reši

X
X
X

X
X

manj
uspešno
reši

X

X

X
X
X
X

X

uspešno
reši

X

X
X
X

REŠITEV LIKOVNE
NALOGE

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

OPOMBE:
B. M. – brez materiala (učenec je bil brez materiala oziroma ga je imel premalo za rešitev
likovne naloge, tudi želje po izposoji materiala pri sošolcih ni imel).
B. I. – brez izdelka (učenec ni naredil izdelka po navodilih).

Tancoš Teja; diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

RAZRED: OŠ 1, 3. b
LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo
UVODNA MOTIVACIJA: igralna dejavnost
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