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POVZETEK  

Problem diplomskega dela je bil osredotočen v prepoznavanje in identifikacijo nadarjenih 

učencev pri likovnem pouku. Cilj je bil ugotoviti, ali likovno nadarjene učence po trenutno 

veljavnih merilih lahko prepoznamo kot nadarjene tudi v primeru, če merila poglobimo in 

natančneje opredelimo.     

V teoretičnem delu sem najprej opredelila pojem nadarjenosti in različne poglede avtorjev na 

definicijo nadarjenosti. Opisala sem razliko med inteligentnostjo in nadarjenostjo. V prvi vrsti 

me je zanimala likovna nadarjenost, stereotipi oz. zmote, ki vladajo na tem področju, lastnosti 

likovno nadarjenih učencev ter metode in načini odkrivanja in identificiranja likovno 

nadarjenih učencev v slovenskih šolah.     

V praktičnem delu sem se osredotočila na izvedbo likovnih nalog, na podlagi katerih sem 

evidentirala likovno nadarjene učence, identifikacijo pa sem izvedla s pomočjo nove 

ocenjevalne lestvice in anketnega vprašalnika. Pridobljene podatke sem primerjala z že 

obstoječimi. Ugotavljala sem tudi nadarjenost glede na spol ter učno uspešnost pri drugih 

predmetih. 

Izsledki raziskave so pokazali, da je število likovno nadarjenih učencev po trenutno veljavnih 

merilih bistveno večje od števila učencev, prepoznanih po novih merilih. Iz tega lahko 

zaključim, da se je potrebno o načinu in pomagalih za realno oceno evidentiranja in 

identificiranja likovno nadarjenih učencev bolj poglobiti in izdelati natančnejša in 

verodostojnejša merila. Izkazalo se je, da je eden od načinov za izboljšanje tudi način, ki sem 

ga v raziskavi uporabila. Izsledki so tudi pokazali, da je število nadarjenih deklic nekoliko 

nižje od števila nadarjenih dečkov, da pa so vsi izjemno uspešni tudi pri drugih predmetih. 

 

KLJUČNE BESEDE: nadarjenost, likovno nadarjeni učenci, evidentiranje in 

identifikacija likovno nadarjenih učencev. 

 

 

 



 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The main focus of the thesis is recognition and identification of talented students in art 

classes. The goal was to find out if artistically talented students can be recognized as talented 

by current standards even if the standards are more thoroughly and more precisely defined. 

In the theoretical part I have firstly defined the term talent as well as different views of 

authors on the definition of talent. I have described the difference between intelligence and 

talent. I was foremost interested in artistic talent, stereotypes or assumptions that occur in this 

area as well as characteristics of artistically talented students along with methods and ways 

that help us discover and identify artistically talented students in Slovenian schools. 

In the practical part I have focused on the execution of tasks in the field of art, and based on 

that, I have recorded artistically talented students. I have executed identification with the help 

of the new grading chart and a questionnaire. I have compared the obtained data with the data 

that already existed. I have also determined talent based on sex and academic success in other 

school subjects. 

The results of the research have shown that the number of artistically talented students is 

much higher based on currents standards than the number of students measured by new 

standards. Based on that I can draw a conclusion that we need to find ways to execute more 

precise and valid standards based on which we can record and identify artistically talented 

students. The research has shown that one of the ways for improvement is in fact the method 

that I have used in my research. The evidence has shown that the number of talented girls is a 

bit lower than the number of boys; however they are all extremely academically talented in 

other school subjects. 

 

KEY WORDS: talent, artistically talented students, recording and identification of 

artistically talented students 
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1 UVOD 

V času šolanja se učenci pogosto srečujejo z različnimi uspehi in neuspehi. Posebne vrste 

uspeh je tudi uvrstitev med nadarjene učence, saj določa učencu status izjemnosti. V Zakonu 

o osnovni šoli so nadarjeni učenci opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami, ki kljub 

sposobnostim potrebujejo dodatno usmerjanje. Vendar pa se je potrebno zavedati, da sam 

status nadarjenosti še ne prinese izjemnih dosežkov, pač pa je potrebno svojo nadarjenost tudi 

primerno razvijati. V slovenskih šolah se učitelji in strokovni delavci tega dobro zavedajo, 

zato zadnja leta poteka postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih. Glede na to je 

učenec deležen posebnega programa, učitelji pa mu namenjajo še posebno skrb ter mu tako 

omogočajo razvoj njegove nadarjenosti. 

V svoji 20-letni praksi učiteljevanja sem v zadnjem času zaznala velik porast učencev, ki so 

identificirani kot nadarjeni. Ker je identifikacija precej odvisna od učitelja, le-ta pa je v enem 

segmentu za identifikacijo nadarjenosti odločilen, se sprašujem, kakšna pomagala in vzvode 

ima le-ta pri tako odgovornem vprašanju. Tudi sama sem se znašla v precej neprijetni 

situaciji, ko sem dobila predse ocenjevalno lestvico za določanje likovne nadarjenosti. Sam 

vprašalnik od učitelja sicer ne terja velikega časovnega in umskega vložka, posledično pa daje 

občutek, da dela ni opravil dovolj temeljito.  

Za tako tankočutno vprašanje je po mojem mnenju vprašalnik premalo obsežen, natančen, 

preveč površen in premalo poglobljen. Posledično pa imamo v šolah ogromno število 

nadarjenih učencev. Sprašujem se, ali so vsi ti učenci res nadarjeni in ali niso sedaj veljavna 

merila za identifikacijo preohlapna. Ob poplavi nadarjenih se namreč njihova izjemnost 

razvrednoti, učiteljem pa takšno stanje povzroča nemalo težav in dodatnega dela. Prepričana 

sem, da je potrebno na tem področju še veliko narediti, da bi se pokazalo realno stanje in bi 

bili identificirani učenci resnično nadarjeni.         

V teoretičnem delu sem se osredotočila na problem pojma nadarjenosti. Povzela sem več 

razlag, definicij in modelov, ki določajo pojem nadarjenosti. Ob tem sem naletela na nujno 

razumevanje razlike med inteligentnostjo in nadarjenostjo in jo opisala. Na razlikovanju teh 

dveh pojmov temelji tudi novo pojmovanje nadarjenosti. Nato sem se osredotočila na likovno 

nadarjenost. Opisala sem nekaj specifičnih zmot in zablod glede pojmovanja likovne 

nadarjenosti, opredelila faktorje, ki določajo likovno nadarjenost, ter znake, s katerimi 

prepoznamo likovno nadarjenega učenca. Usmerila sem se tudi na sposobnosti, ki jih mora 

imeti likovno nadarjen učenec, in na razvoj otrokove osebnosti, ki je pomemben za razvoj 
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likovne nadarjenosti. Pomembno se mi je zdelo tudi vprašanje opredeljevanja (identifikacije) 

nadarjenosti.  

V raziskovalnem delu sem primerjala podatke trenutno identificiranih likovno nadarjenih v 

osnovni šoli z novo pridobljenimi podatki na podlagi likovnih del, novo sestavljene 

ocenjevalne lestvice za identifikacijo nadarjenosti in podatke, pridobljene s pomočjo 

anketnega vprašalnika za določanje likovne nadarjenosti. Zanimala me je primerjava števila 

identificiranih po stari ocenjevalni lestvici s številom identificiranih po novi ocenjevalni 

lestvici, razmerje identificiranih glede na spol in uspešnost identificiranih likovno nadarjenih 

učencev pri drugih predmetih. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV POJMA 

Pojem nadarjenost se je v preteklih obdobjih uporabljal predvsem v šolstvu, čeprav ga 

pedagogika še do nedavnega ni vključevala v svoj okvir. Uporabljal se je pri usmerjanju 

bistrih učencev za nadaljnje šolanje, biti nadarjen pa je pomenilo zmožnost v življenju 

ustvariti nekaj novega. Prvi, ki je strokovno uporabljal termin nadarjenost, je ameriški 

psiholog Terman, ki je deloval kot šolski psiholog (Terman nadarjenost pojmuje kot visoko 

stopnjo inteligence – IQ 140 in več). Kljub njegovemu obširnemu raziskovalnemu delu med 

letoma 1920–1940 se pojem nadarjenost prebije v ospredje šele po letu 1965. (Jurman, 2004) 

Tekom časa je raziskovanje tega področja odprlo vse več vprašanj in problemov, na katera še 

danes ne znamo enoznačno odgovoriti. Danes se pojem nadarjenost uporablja tako kot v 

preteklosti za isti namen. Gre za usmerjanje in razvijanje potencialov nadarjenih. Vendar pa 

obstaja bistvena razlika – v preteklosti je bila dovolj učiteljeva izjava o učenčevi nadarjenosti, 

danes pa poskušamo nadarjenost meriti. Znanost se trudi problem razvozlati, kajti o 

nadarjenosti vemo zaenkrat zelo malo, mnenja znanstvenikov pa so deljena. Tako kot mnenja 

se tudi definicije nadarjenosti med seboj razlikujejo. (Jurman, 2004, Đorđevič, 1979) 

2.1.1 Definicija nadarjenosti 

Gallagher: Nadarjeni otroci so tisti, ki zmorejo doseči visoke uspehe, ali tisti, ki imajo 

potencialne sposobnosti za eno izmed naslednjih področij: splošna intelektualna sposobnost, 

specialne akademske sposobnosti, ustvarjalno in produktivno mišljenje, vizualne in druge 

umetnosti, sposobnost za vodstvo, psihomotorične sposobnosti. (Jurman, 2004, 147) 

Gagne: Nadarjenost je izrazito nadpovprečno razvita ena ali več sposobnosti, talent pa je 

nadpovprečnost na enem ali več področjih človekove aktivnosti. (prav tam) 

Merland: Nadarjeni ali talentirani so tisti učenci, ki so pokazali visoke dosežke ali skrite 

potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, 

umetniškem področju in ki potrebujejo poleg učnega programa tudi posebej prilagojene 

programe in aktivnosti. 

Merlandova definicija je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz l. 1978. 

(Žagar, 2006) 
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Iz zgoraj navedenih definicij lahko ugotovimo, da niti strokovnjaki sami ne pojmujejo 

nadarjenost enoznačno in si glede opredelitve niso enotni. Le-ta se spreminja tudi s tokom 

časa in razvojem znanosti. Nemogoče je podati enotno definicijo pojma nadarjenost, saj je 

zmeda na tem področju res velika. Definicija izrazov nadarjen in talentiran je presenetljivo 

zapletena. Avtorji pojasnjujejo pojem z različnih vidikov. Sprva so se psihologi lotili 

problema le s stališča inteligence, kasneje pa je začelo prevladovati mnenje, da je za 

nadarjenost ključnega pomena celostna struktura osebnosti. (Jurman, 2004)  

2.1.1.1 Vprašanje inteligentnosti in nadarjenosti 

Ko poskušamo definirati nadarjenost, naletimo tudi na pojem inteligenca in na vprašanje, 

kakšna je razlika med obema pojmoma. 

Inteligentnost 

Inteligentnost je kognitivni človekov potencial, ki se troši le toliko, kolikor zahteva 

prilagoditev posameznika na okolje, zato je Piagetova opredelitev inteligentnosti kot iskanje 

ravnotežja med posameznikovim zunanjim in notranjim svetom najbolj ustrezna. Inteligentno 

odzivanje je namreč tisto, pri katerem posameznik potroši najmanj energije in napora, da 

doseže predvideni cilj. Inteligentnost je naravnana povsem analitično, saj je kognitivna 

energija prešibka, da bi omogočila sintezo, je pa dovolj močna za analizo. (prav tam) 

Nadarjenost  

Pri nadarjenosti je ravno obratno. Posameznik ima toliko energije, da mu poti do cilja ni treba 

izbirati oz. jih sploh ne more izbirati, ker pri proučevanju obstoječega niso poznane. 

Nadarjenost ima značaj prebojne energije, saj se ovire pod njenim udarcem zdrobijo ali vsaj 

popustijo. Značilna je sinteza. Ta je možna tedaj, ko se kognitivni energiji priključi še 

konotivna in emocionalna. (prav tam, 152) 

Koren (1989) opredeli nadarjenost kot svojevrsten sklop lastnosti, ki posamezniku omogočijo, 

da skoraj vedno doseže izrazito nadpovprečne uspehe na enem ali več področjih človekove 

dejavnosti. Pogojena je z visoko stopnjo razvoja posameznih sposobnosti in z ustrezno 

notranjo in zunanjo spodbudo. Ob tem ne smemo zanemariti zunanjih vplivov okolja in 

dejavnikov osebnosti, kot so npr. delovne navade, interesi, odločnost, vztrajnost, zdravje ... 

Definicije nadarjenosti ni moč podati, dokler ne postavimo jasne razlike med njo in 

inteligentnostjo, med strukturo osebnostnih komponent, ki tvorijo nadarjenost, in splošnimi 
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intelektualnimi sposobnostmi. (Jurman, 2004, 151) Razlika med nadarjenostjo in inteligenco 

je v tem, da je za nadarjenost bistvenega pomena osebnostna struktura. Komponente vseh treh 

struktur osebnosti so enakovredne ali pa so sposobnosti celo v podrejenem položaju glede na 

temperament in karakter. Ti dve komponenti pa dajeta posamezniku moč oz. energijo in 

notranjo motivacijo, ki posameznika priganja k cilju, tj. rešitvi nekega problema. 

Inteligentnost je predvsem kognitivni človekov potencial, nadarjenost pa celotni potencial 

človekove osebnosti. Inteligentnost se napaja iz dela sposobnosti, medtem ko se nadarjenost 

iz celotne strukture človekove osebnosti. Rezultati, ki jih dobimo s pomočjo inteligentnosti, so 

pogojeni z zunanjo motivacijo, obratno pa so rezultati, dobljeni s pomočjo nadarjenosti, 

odvisni od posameznikove notranje motivacije. (prav tam) 

 

 

 Slika 1: Prikaz strukture človekove osebnosti (Jurman, 2004, 151) 

 

2.1.2 Različni modeli nadarjenosti 

Strokovnjaki si med seboj niso enotni glede definicije nadarjenosti, zato obstaja kar nekaj 

različnih modelov, s katerimi želijo vsak iz svojega zornega kota predstaviti svoje prepričanje. 

V svojem delu bom podrobneje opisala dva modela. 
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2.1.2.1 Renzullijev model 

Ameriški psiholog Renzulli (1981), profesor pedagogike in strokovnjak za vzgojo, pojmuje 

nadarjenost kot interakcijo treh psiholoških značilnosti: nadpovprečne sposobnosti, 

ustvarjalnosti in motivacije.  

Renzullijev model interakcije treh psiholoških značilnosti 

 

Slika 2: Odnos med nadarjenostjo in temeljnimi psihološkimi značilnostmi (Jurman, 2004, 168) 

Renzullijev model nadarjenosti govori o tem, da je v razvoju posameznika pomembna visoka 

stopnja prisotnosti in interakcija vseh treh komponent − nadpovprečne sposobnosti, 

ustvarjalnosti in motivacije. Šele v tem primeru lahko posameznik razvije nadarjenost in jo 

asimilira v neko pomembno področje človekove dejavnosti. Vendar pa vsi trije dejavniki v 

različnih obdobjih razvoja nimajo enake konstantnosti. Najmanj izpostavljene spremembam 

so sposobnosti, medtem ko sta ustvarjalnost, predvsem pa motivacija močno podvržena 

spremembam.  

V dobi odraščanja se pri večini nadarjenih učencev zgodaj kažejo visoke sposobnosti, pri 

čemer se motivacija razvija postopno in odvisno od okolice. Prav tako se ustvarjalnost razvija 

kot rezultat dolgotrajnega in resnega dela z aktivnostjo na področju nadarjenosti. Najvišjo 

stopnjo ustvarjanja doseže posameznik takrat, ko so vse tri komponente zlite in prepletene v 

celoto tako, da jih med sabo ni več možno ločiti. (Čudina Obradović, 1990)  
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Model treh prstanov 

 

Slika 3: Prikaz modela treh prstanov s tujo terminologijo (po Renzulliju), spletni vir 1  

Po Renzullijevem modelu je oblikovan tudi Koncept odkrivanja mladih v Sloveniji, na 

katerem temelji postopek odkrivanja nadarjenih v slovenskih šolah. Strokovnjaki so mnenja, 

da daje nazoren okvir nadarjenosti in je med vsemi modeli najbolj celosten, saj zajema 

temeljne sestavine dobrega modela: logičnost, konsistentnost, enostavnost in izčrpnost. 

(Žagar, 2006) 

2.1.2.2 Gagnéjev model 

Francois Gagné (1991) oblikuje svoj model nadarjenosti tako, da izhaja iz štirih glavnih 

področij: intelektualnega, kreativnega, socio-emociativnega, senzomotornega. To so 

potenciali, s katerimi s pomočjo motivacije in katalizatorjev − to sta okolje (družina, družba, 

šola ...) in posameznikova osebnost (interesi, stališča, motivi ...) − posameznik izrazi potencial 

nadarjenosti in ga pretvori v obstoječe oblike talentov, ti pa se odražajo v nadpovprečnih 

uspehih človekove aktivnosti. 
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Gagnéjev model 

 

Slika 4: Prikaz Gagnéjevega modela nadarjenosti (Jurman, 2004, 167) 

Gagné loči med nadarjenostjo in talentiranostjo. Zanj to nista sopomenki, pač pa nadarjenost 

definira kot sposobnost ali potencial, ki je nadpovprečen, talentiranost pa kot nadpovprečen 

dosežek ali stvaritev. Nadarjenost vodi v talent s kakovostnim učenjem, vajami in izkušnjami. 

Gagné omenja še dve spremenljivki, ki vplivata v procesu razvoja talenta. To sta 

samospoštovanje in motivacija. (Ferbežar, 2002) 

Slovenski strokovnjaki se z nobenim od modelov ne strinjajo v celoti, saj menijo, da je 

nadarjenost temelj ustvarjalnosti in ne obratno, da je sestavina nadarjenosti. Ustvarjalnost 

razlagajo kot temeljno antropološko funkcijo, brez katere človek ne bi bil človek. Ustvarjalen 

je vsakdo, nekateri bolj, drugi manj. Ustvarjalnost je smisel življenja in obstajanja in se izraža 

v vseh oblikah človekovega obstajanja in izražanja. (Jurman, 2004) 

2.1.3 Novo pojmovanje nadarjenosti 

Novejše definicije pojmovanja nadarjenosti se nagibajo k temu, da izpostavljajo energijo kot 

temeljno razliko med inteligentnostjo in nadarjenostjo. Nadarjeni imajo bistveno več psihične 

energije oz. potenciala (ob visoki stopnji osebnostne razvitosti), s katero so sposobni 

odstranjevati družbene in znanstvene zablode, predsodke in norme in s tem odpreti vrata 

novim idejam in resnici. Nadarjeni so sposobni preboja, spreminjajo, razširjajo, odpirajo. 

Inteligentni ohranjajo, izpolnjujejo in vzdržujejo obstoječe.  
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Jasno je, da glede na vse naštete razlike nadarjeni in visoko inteligentni ne gredo skupaj. 

Slednji prihajajo do zaključkov hitro in učinkovito, pri čemer se rešitev oblikuje na podlagi že 

znanih dejstev in zaključkov. Nadarjeni so počasnejši, rešitve pa so popolnoma drugačne od 

že obstoječih. Imajo značaj sinteze in visoke stopnje izvirnosti. (Jurman, 2004)  

2.2 LIKOVNA NADARJENOST 

O likovni nadarjenosti je zapisanega precej manj kot o nadarjenosti nasploh. O naravi in 

značilnostih likovno nadarjenih otrok, o vrednotenju njihovih izdelkov, o težavah, s katerimi 

se likovno nadarjeni soočajo, o prepoznavanju in identifikaciji je napisanega le malo. Ravno 

tako so programi za razvoj likovne nadarjenosti skopi, medtem ko jih je mnogo na ravni 

splošne nadarjenosti.  

Zanimivo pa je dejstvo, da o naravi likovno nadarjenih vemo veliko. Že l. 1939 je psiholog 

Norman Maier podal prvo razlago likovne nadarjenosti, ki je še vedno aktualna. Zanj so 

pomembni trije faktorji. Tako kot Renzullijev Model treh prstanov (1981), ki razlaga splošno 

nadarjenost, Maierjeva razlaga likovne nadarjenosti izpostavi iste faktorje, ki kažejo na 

likovno nadarjenost: sposobnost, motivacija in ustvarjalnost. 

Sposobnost (v primeru likovne nadarjenosti je to specialna sposobnost, imenovana 

SPACILNA SPOSOBNOST): vizualni spomin, natančno zaznavanje detajlov, fines, nians, 

točna impresija nekega prizora ter ročne spretnosti (velika usklajenost roka-oko). 

Motivacija: visoka stopnja samoiniciativnosti, samostojna usmerjenost na nalogo in k 

doseganju cilja, vztrajnost in vzdržljivost pri aktivnosti, ambicioznost, čustvena stabilnost, 

marljivost. 

Ustvarjalnost: kaže se v sposobnosti povezovanja informacij, idej in stvari na izviren, 

nenavaden način, fleksibilnosti, oblikovanju novega, originalnega, svojstvenega. 

(Čudina Obradović, 1990; Ferbežar, Težak, Korez, 2008; Duh, Batič, 2003) 

2.2.1 Zmote in zablode o likovni nadarjenosti 

O likovni nadarjenosti obstaja kar nekaj zablod in stereotipov in le-ti so v dobršni meri 

onemogočili razvoj znanosti za likovno nadarjene posameznike. 
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Čudina (1990) navaja nekaj takšnih zmot: 

• Likovno nadarjeni ne potrebujejo posebne likovne izobrazbe. Danes prepričanje, da 

likovno nadarjeni učenci ne potrebujejo posebnega izobraževanja, ne velja več. 

Nasprotno, splošno priznano stališče je, da likovno talentirani posamezniki nujno 

potrebujejo čimzgodnejšo izobrazbo.  

• Identifikacija likovno nadarjenih je enostavna, saj je njihov talent očiten. Pogosto se 

zgodi, da likovno nadarjenih v šolah ne opazimo, saj kažejo svoj talent izključno izven 

šole, prikrivajo svojo nadarjenost, da ne bi bili drugačni, ali pa njihova likovna 

aktivnost ni v skladu z učiteljevimi pričakovanji. 

• Vsi učenci so likovno nadarjeni. V preteklosti je veljalo prepričanje, da se bo talent 

pri učencu razvil, če mu bomo dali dovolj svobode, časa in materiala. Danes vemo, da 

je za to potrebno razvijati programe, ki bodo primerni za likovno nadarjene učence. 

• Izjemno majhno število učencev je likovno nadarjenih. Ob takem razmišljanju se 

nam z lahkoto zgodi, da zanemarimo oz. spregledamo likovno nadarjenega učenca. 

• Umetniki so socialno neprilagojeni, izolirani in v sporu z okolico. Negativni stereotip 

lahko pripelje do zanemarjanja talenta iz strahu pred izolacijo. Stereotip so ovrgli 

mnogi znanstveniki, ki trdijo, da so likovno nadarjeni dobro prilagojeni. 

• Za likovno nadarjenost ni potrebna visoka splošna inteligenca. Danes vemo, da 

inteligentni učenci nimajo nujno likovnega talenta, da pa so likovno nadarjeni 

nadpovprečno inteligentni. 

2.2.2 Znaki likovne nadarjenosti 

Za prepoznavanje likovne nadarjenosti so nam v pomoč značilnosti, ki jih utegnejo imeti 

likovno nadarjeni učenci. Navedene točke za prepoznavanje in identifikacijo likovno 

nadarjenih učencev so v glavnem opisi zunanjega obnašanja in vidnih karakteristik nadarjenih 

učencev, le-te pa jih ločujejo od likovno povprečnih. Prvi je l. 1981 objavil obsežno listo 

značilnosti nadarjenih učencev Chetelat, po njem pa še mnogi avtorji, ki izpostavljajo 

podobne značilnosti kot on. 

Likovno nadarjeni učenci:  

•  prehitevajo likovni razvoj povprečnih učencev, 

•  hitreje se pojavi zavestno in kontrolirano delo na vseh likovni področjih, 

•  kažejo večji razpon v naboru tem, 
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•  imajo bujno domišljijo, 

•  imajo bogat likovni besednjak, 

•  imajo večjo sposobnost prikazovanja gibanja na sliki, 

•  prekašajo svoje vrstnike v zavestnem prikazovanju grupiranja ljudi in objektov, 

•  sposobnejši so dosegati subtilnost pri uporabi barv in kontrastov, 

•  zavedajo se možnosti uporabe in omejitev likovnih medijev, 

•  pripravljeni so na novosti in izzive, 

•  samostojno iščejo likovne rešitve, so domiselni in izvirni, 

•  želijo se izraziti z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, 

•  hitreje obvladajo razmerja, človeške in živalske figure, 

•  kažejo večji interes za estetsko kvaliteto likovnih del, kot so kompozicija, barva, 

tehnika, 

•  nasprotno od povprečnih učencev likovno nadarjeni iščejo znanje in razlago, 

•  zapomnijo si podrobnosti in dobro opazujejo svet okoli sebe, 

•  veliko časa posvetijo likovni dejavnosti, vključno z načrtovanjem likovne 

kompozicije, 

•  postavljajo si visoka merila kakovosti, pogosto svoja dela predelujejo in popravljajo, 

da bi dosegli željen učinek, 

•  likovno delo jemljejo zelo resno, 

•  razumejo likovni način izražanja in uspejo prodreti v njegovo bistvo. 

(Chatelat, 1981; Berce Golob, 1994; George, 1997) 

 

2.2.3 Kaj je likovna nadarjenost 

Likovna nadarjenost je naravna sposobnost, ki omogoča posamezniku visoke dosežke na 

likovnem področju. Vendar pa nadarjenost oz. dispozicija za posebne dosežke še ne pomeni, 

da jih bo učenec dejansko dosegel. Da bi se nadarjenost lahko razvila, se morata pridružiti še 

motivacija in ustvarjalnost. Ob razvitih spacialnih sposobnostih mora biti učenec ustvarjalen 

in motiviran, da ga lahko označimo kot nadarjenega. (Vrlič, Duh, 2003; Ferbežar, Težak, 

Korez, 2008) 
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2.2.3.1 Spacialne sposobnosti 

Piaget (1950) smatra spacialne sposobnosti kot del kognitivnega razvoja. Spacialna 

sposobnost je sposobnost vizualizacije, razumevanja prostora, abstrakcije. Vse do adolescence 

je razumevanje prostora intuitivno, nezavedno, saj ga otrok ni sposoben pretvoriti v simbolni 

sistem. Tako se npr. triletnik lahko vrne po naučeni poti, vendar ne zna vnaprej povedati, kaj 

vse vidi na tej poti. Petletni otrok pa je tega zmožen, vendar ne zna tega opisati ali narisati.  

Za likovno nadarjene učence je značilno divergentno mišljenje, ki v nasprotju s 

konvergentnim (sposobnost pomnjenja, analiziranja, razvrščanja) daje specifične sposobnosti, 

kot so: fleksibilnost, fluidnost, originalnost, daljnovidnost.(Gallagher, 1964) 

Ko govorimo o likovni nadarjenosti, moramo z vidika sposobnosti nujno upoštevati starostno 

stopnjo učencev, saj se spacialne sposobnosti razvijajo sorazmerno z duševnim razvojem 

otrok. Ker se sposobnosti razvijajo z odraščanjem, smatramo za nadarjenega učenca tistega, ki 

v razvoju sposobnosti prednjači pred vrstniki in ima sposobnosti že razvite. 

Ravno zato težko govorimo o nadarjenem otroku, posebno v predšolski dobi, ko so te 

sposobnosti še malo razvite. Pri mlajših otrocih zato raje govorimo o dispoziciji –  zmožnosti, 

da se nek talent razvije. Da se iz naravnih dispozicij oblikuje neka sposobnost je potrebno 

spodbudno okolje ter samoaktivnost posameznika. Tiste otroke, ki kažejo posebne dispozicije, 

lahko identificiramo kot potencialno nadarjene za likovno umetnost. Za njihov razvoj je 

pomembna dovolj zgodnja identifikacija, kajti najuspešnejši vpliv na razvoj dispozicij je v 

zgodnjem šolskem obdobju. (Vrlič, Duh, 2003) 

Z zaključenim likovnim razvojem otrok tudi osebnostno odraste. V fazi razvoja pa ne moremo 

govoriti o umetniškem ustvarjanju, pač pa o likovni ustvarjalnosti otroka. Zavedati se je 

potrebno, da otrok kljub visoki ustvarjalnosti še ni umetnik. Otroška likovna ustvarjalnost ima 

univerzalni karakter, ustvarjalnost zrelega umetnika pa razumemo kot posebno nadarjenost 

oz. talent. Otroška ustvarjalnost predstavlja univerzalni stil, umetniška pa individualni ali 

zgodovinski. Otroška ustvarjalnost je neorganizirana, nestabilna in trenutna, umetniška 

ustvarjalnost pa zavestna, subtilnejša, kontrolirana in je posledica daljšega psihološkega 

razvoja. (prav tam) 
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2.2.4 Kako odkriti in identificirati likovno nadarjene učence 

Zakaj je torej toliko govora o splošni definiciji nadarjenosti in o likovni nadarjenosti? 

Če želimo nadarjene učence opredeliti, potem si moramo najprej razjasniti pojem nadarjenost. 

Šele nato lahko nadarjene odkrijemo, opredelimo ter jim s primernim pristopom staršev, 

učiteljev, mentorjev, šolske svetovalne službe in posebnim programom omogočimo razvoj 

njihove nadarjenosti. (George, 1997) 

Odkrivanje in identifikacija je temelj, ki predstavlja skrb za nadarjene. Razlikujemo pojma 

odkrivanje − evidentiranje in opredeljevanje − identifikacija. Pri evidentiranju iščemo prve 

znake nadarjenosti. V skrbi za razvoj in napredek nadarjenih je potrebno opaziti znake 

nadarjenosti in na njih ustrezno reagirati s primernimi aktivnostmi za prepoznavanje znakov 

nadarjenosti, ki naše domneve potrdijo oz. ovržejo. Z identifikacijo pa določamo vrste in 

stopnjo nadarjenosti in strokovno ugotovimo, ali so signali v resnici znak razvitejše 

sposobnosti in ali bo učenec v resnici pridobil s ponujenim programom intenzivnega razvoja 

ali pa bi bil morda tak program celo nekoristen, npr. v primeru učenčeve nemotiviranosti. 

(Čudina Obradović, 1990; Bezić, Strmčnik, Ferbežar, Jauševec, Dobnik, Artač, Bragato, 

Brovč, Pahor, Leban, 1998;  Bezić, Bezić, Bezić, 1994) 

Ob evidentiranju likovne nadarjenosti učenca je za identifikacijo potrebno natančno proučiti: 

•  družinsko okolje, 

•  učiteljeva spoznanja (intelektualno, fizično, socialno, emocionalno, motivacija, način 

učenja), 

•  učenčeve dosežke, 

•  rezultate testov, 

•  mnenje učiteljev, šolske svetovalne službe, psihologa ..., 

•  učenčev portfolio (vrednote, aktivnosti in interesi zunaj šole). (Clarc, 1992) 

Oblike identifikacije so različne glede na to, katere sposobnosti želimo razvijati. Obstaja 

veliko metod in tehnik za identificiranje nadarjenosti. Delimo jih v dve osnovni kategoriji:  

•  merjenje  

•  ocenjevanje 

Merjenje zajema predvsem teste, npr. inteligentnosti, kreativnosti, posebnih sposobnosti ... 

Ocenjevanje poteka na osnovi lastnosti posameznikov in ocenjevanja mentalnih in materialnih 
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izdelkov posameznika. (Bezić, Strmčnik, Ferbežar, Jauševec, Dobnik, Artač, Bragato, Brovč, 

Pahor, Leban, 1998) 

 

 

Slika 5: Prikaz modela za identifikacijo nadarjenih (Bezić, Strmčnik, Ferbežar, Jauševec, Dobnik, 
Artač, Bragato, Brovč, Pahor, Leban, 1998, 38) 

 

Cilj identifikacije je nujno povezan z edukativnim programom, smisel pa v sistematičnem 

razvijanju nadarjenosti in je ključnega pomena za posameznika, saj se s tem odloča o njegovi 

usodi razvoja. Neprimerni prijemi (neprimerni merski instrumenti, nerazpoznavanje nekaterih 

kategorij učencev ...), način in čas identifikacije so nekateri od razlogov, zakaj nekateri 

nadarjeni učenci ostanejo neprepoznani ali pa obratno; povprečen učenec pristane v kategoriji 

nadarjenih. (Čudina Obradović, 1990) 

 

2.2.5 Kako identificiramo likovno nadarjene učence v slovenskih šolah 

V Sloveniji imamo izdelan koncept z naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 

devetletni osnovni šoli. Koncept temelji na definiciji, da so nadarjeni ali talentirani učenci 

tisti, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 

akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega dela 

potrebujejo posebej prilagojene programe aktivnosti. 
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Postopek odkrivanja nadarjenih: 

1.  evidentiranje nadarjenih 

2.  identifikacija nadarjenih 

3.  seznanitev in mnenje staršev 

Evidentiranje  poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe pripomočkov. 

Kriteriji so:  

•  učni uspeh 

•  dosežki 

•  učiteljevo mnenje 

•  tekmovanja 

•  hobiji 

•  mnenje šolske svetovalne službe 

V to skupino spadajo vsi, ki dosežejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina 

učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. 

Identifikacija  

Glede na koncept zajema identifikacija v slovenskih osnovnih šolah poglobljeno in podrobno 
obravnavo evidentiranih (odkritih) učencev. 

Identifikacija vključuje:  

•  test sposobnosti 

•  test ustvarjalnosti 

•  oceno učiteljev 

Testa izvede in ovrednoti šolski psiholog, oceno pa podajo učitelji, ki učenca poučujejo. 

Učenec se uvrsti med nadarjene, če na katerem od testov ali pa glede na oceno učitelja doseže 

90 % od vseh možnih točk. S tem se uvrsti med 10 % učencev, ki dosegajo najvišje rezultate 

in so identificirani kot nadarjeni učenci. Učitelji si za lažjo identifikacijo učencev pomagajo z 

ocenjevalnimi listi za identifikacijo oz. ocenjevalno lestvico za posamezno področje. Zadnja 

izpopolnjena oblika je bila narejena l. 2007, in sicer je poimenovana kot Ocenjevalna lestvica 

nadarjenosti učenca ali krajše OLNADO7. (spletni vir 2, priloga 1) Lestvica vsebuje 10 

področij nadarjenosti. Novost te lestvice je, da umetniško področje razdeli na glasbeno, 

likovno, literarno, dramsko in tehnično. Vsako področje ima 8 trditev, ki opisujejo vedenje in 

delovanje učenca na tem področju nadarjenosti.  
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1.  Učenec zelo dolgo vztraja pri opazovanju slik. 

2.  Učenec vztraja pri likovni dejavnosti. 

3.  Učenec načrtuje lastne likovne kompozicije. 

4.  Uživa v preizkušanju novih likovnih materialov, sredstev in tehnik. 

5.  Učenec likovno dejavnost jemlje resno in ga navdaja z velikim zadovoljstvom. 

6.  Ima razvit estetski čut. 

7.  Ima dober spomin za likovne podrobnosti in celotne strukture. 

8.  Sposoben je samostojnega oblikovanja likovnega izdelka. (Žagar, Artač, Bezić, Nagy, 

Purgaj, 1999) 

Pri evidentiranju in identifikaciji je ključnega pomena učitelj. Tukaj pa se pogosto pokažejo 

problemi, saj mora učitelj čim bolj objektivno, brez osebnih predsodkov, prikrite 

tekmovalnosti ali pa na osnovi simpatije, poslušnosti, prilagojenost i presoditi nadarjenost 

učenca. V preteklosti se je izkazalo, da k strokovni presoji učitelja pomaga osredotočenost na 

znake in značilnosti nadarjenosti ter na vire napak pri presoji. (Nagel, 1987) 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Ugotavljam, da se v vsakdanjem življenju, še posebno pri svojem poklicu v osnovni šoli, 

pogosto srečujem s problemom identifikacije nadarjenih učencev. Nadarjenost se v času 

šolanja identificira na različnih področjih (vodstveno, glasbeno, gibalno, literarno, dramsko, 

tehnično, učno, splošno intelektualno, ustvarjalno in likovno) s posebnimi obrazci, ki jih pri 

mlajših učencih izpolni razrednik pri starejših pa predmetni učitelji. Dejstvo je , da se pri vseh 

predmetih, tudi pri likovni vzgoji, identificira veliko število učencev. Vzrok iščem predvsem 

v pomanjkljivih in nedosledno izdelanih kriterijih, večkrat tudi učitelju nerazumljivih. Tudi za 

določitev likovne nadarjenosti kriteriji ne podajajo jasnih smernic za izbiro učencev. Menim, 

da bi z jasneje izdelanimi kriteriji bolj dosledno določali nadarjenost učencev (deklic in 

dečkov), in prav to bo predmet moje raziskave. Izoblikovala bom kriterije in jih preizkusila 

pri določanju likovne nadarjenosti. V ta namen bom izvedla likovne naloge iz oblikovanja na 

ploskvi ter oblikovanja tridimenzionalnih oblik.  

3.1.1 Ugotoviti želim: 

•  koliko učencev je likovno nadarjenih v posameznem razredu od 4. do 8. razreda po 

veljavnih kriterijih; 
•  koliko novo oblikovani kriteriji podajajo jasnejše smernice za doslednejše 

ugotavljanje likovne nadarjenosti učencev; 
•  kolikšno je število deklic in kolikšno število dečkov med likovno nadarjenimi; 
•  v kolikšni meri so likovno nadarjeni učenci uspešni tudi pri drugih predmetih.  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

•  Ali veljavni kriteriji podajajo jasne smernice za izbiro likovno nadarjenih učencev?  

•  Ali so novi kriteriji za določanje likovne nadarjenosti razumljivejši ter podajajo 

jasnejše smernice za izbiro učencev? 

•  Ali je v razredu več likovno nadarjenih deklic ali je več dečkov? 

•  V kolikšni meri  so likovno nadarjeni učenci uspešni pri drugih predmetih? 
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3.1.3 Metode dela 

V raziskavi je vzorec predstavljalo 106 učencev v 4., 5., 6., 7. in 8. razredu v Osnovni šoli 

Vodmat v Ljubljani. Raziskava je potekala pri rednem pouku likovne vzgoje. Likovne naloge 

iz oblikovanja na ploskvi in oblikovanja tridimenzionalnih oblik sem izvedla skupaj z likovno 

pedagoginjo, zaposleno na tej šoli. Predhodno so bili izdelani kriteriji za ugotavljanje likovne 

nadarjenosti. Glede na kriterije sva po izvedbi likovnih nalog ovrednotili likovno nadarjenost 

posameznega učenca. Učenci, ki so se izkazali z izdelki, so bili evidentirani kot likovno 

nadarjeni. Zatem je sledila identifikacija likovne nadarjenosti. Ugotavljali sva likovno 

nadarjenost po sedaj veljavnih kriterijih ter likovno nadarjenost po na novo oblikovanih 

kriterijih. Prišli sva do rezultatov, kakšno je razmerje med nadarjenimi deklicami in dečki ter 

ugotovili, ali so likovno nadarjeni posamezniki uspešni tudi pri drugih predmetih (s pomočjo 

ocen). Sledila je analiza dobljenih rezultatov. 

3.1.4 Pripomočki 

 Uporabila sem naslednje pripomočke: 

•  trenutno veljaven identifikacijski vprašalnik OLNADO7, 

•  na novo izdelan identifikacijski vprašalnik − ocenjevalno lestvico za identifikacijo 

učencev, s katero sem ugotovila motiviranost, sposobnost in kreativnost učencev, 

•  anketni vprašalnik, s katerim sem ugotovila osebnostne lastnosti posameznikov in 

njihovo motiviranost, 

•  merila za določanje likovne nadarjenosti. 

3.1.4.1 Ocenjevalna lestvica OLNADO7 

Po Konceptu odkrivanja nadarjenih v Sloveniji, ki je trenutno v veljavi, je identificiran za 

nadarjenega tisti učenec, ki na katerem od področij OLNADO7 ali pa na katerem od 

psiholoških testov doseže najmanj 90 % vseh točk. Vsaka ocenjevalna lestvica ima 8 trditev, 

za likovno področje so to naslednje trditve:  

1. Učenec zelo dolgo vztraja pri opazovanju slik. 

2. Učenec vztraja pri likovni dejavnosti. 

 3. Učenec načrtuje lastne likovne kompozicije. 

    4. Uživa v preizkušanju novih likovnih materialov, sredstev in tehnik. 
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    5. Učenec likovno dejavnost jemlje resno in ga navdaja z velikim zadovoljstvom. 

    6. Ima razvit estetski čut. 

    7. Ima dober spomin za likovne podrobnosti in celotne strukture. 

     8. Sposoben je samostojnega oblikovanja likovnega izdelka. 

Pri navedenih trditvah učitelj odgovarja z ocenami od 1−7. Pri tem izbira ocene 1 pomeni ne 

velja, izbira ocene 7 pa popolnoma velja. Vmes so stopnje: pogosto ne velja, bolj ne velja kot 

velja, v enaki meri velja kot ne velja, bolj velja kot ne velja. (Ocenjevalna lestvica 

OLNADO7, priloga 1) 

3.1.4.2 Nova ocenjevalna lestvica za identifikacijo nadarjenih 

Glede na to da menim, da trenutno veljavna ocenjevalna lestvica ni popolna in zadostna za 

identifikacijo likovne nadarjenosti, sem za potrebe raziskave sestavila ocenjevalno lestvico in 

jo uporabila v raziskavi. Lestvica zajema 14 vprašanj, ima 5 stopenj, vsaka stopnja pa 5 to čk. 

Učitelj obkroži primerno število točk glede na stopnje: sploh ne, redko, večkrat, pogosto, 

izrazito. Tako dobi skupno število točk. Učenec mora zbrati 90 % celote, da ga glede na 

vprašalnik lahko identificiramo kot nadarjenega. Merila so zastavljena tako, da vključujejo 

vse tri komponente, za katere strokovnjaki menijo, da jih morajo posedovati nadarjeni. 

(Ocenjevalna lestvica za identifikacijo nadarjenih, priloga 2) 

Po Renzullijevem Modelu treh prstanov so to: nadpovprečne sposobnosti, ustvarjalnost in 

motivacija. Učitelji oz. mentorji preverjajo sledeče: 

Učenec: 

1.   v daljšem obdobju kaže interes za branje literature o likovni umetnosti, opazuje 

likovne stvaritve in njihove reprodukcije ter druge umetniške stvaritve. 

2.  zbira reprodukcije likovnih ustvarjalcev in druge umetniške predmete. 

3.  kaže zavzetost pri likovnem delu in zmožnost samostojnega raziskovanja ter reševanja 

likovnih nalog. 

4.  udejstvuje se izven obveznih likovnih šolskih dejavnosti − izbirni predmet, krožki, 

delavnice, kolonije, popoldanske prostočasne dejavnosti ... 

5.  senzibilno opaža posebnosti oblik, pomni detajle in celovite strukture. 

6.  doseže subtilnost v uporabi linije, točke, barve, kompozicije. 

7.  uredi kompozicijo brez težav in pomoči. 
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8.  občutljivo raziskuje likovne materiale, izrabi njihovo izraznost in jih vgrajuje v 

rešitev likovne naloge. 

9.  izkaže domišljijo, različne domiselne ideje in jih beleži (izdeluje skice) ter ustvari 

nenavadne strukture. 

10.  izkaže tehnično veščino v likovnem izražanju − spretno ravna z likovnimi materiali in 

pripomočki. 

11.  skladno z leti obvlada proporce prostora na ploskvi in upodabljanje tridimenzionalnih 

oblik. 

12.  ob uspešni rešitvi likovne naloge kaže zadovoljstvo ter kritično presoja in ocenjuje 

rezultate lastnega dela. 

13.  kaže interes za vedno nove likovne naloge in si postavlja visoke kriterije. 

14.  uživa v reševanju zahtevnih nalog, eksperimentira in vztraja do konca. 

      (Nagel,1987;  Szekely, 1981; Čudina Obradović; 1990) 

3.1.4.3 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je namenjen učencem, ki so evidentirani kot nadarjeni, z njim pa si učitelj 

pomaga pridobiti pomembne informacije o učenčevem dojemanju likovnega sveta. Vprašalnik 

sem sestavila tako, da je v pomoč pri reševanju ocenjevalnega lista za identifikacijo likovne 

nadarjenosti. Sestavljen je iz 10 vprašanj, predvsem s stališča pridobivanja informacij o 

učenčevi motiviranosti ter vrednotenju samega sebe glede likovnih sposobnosti in 

ustvarjalnosti. Pri vsakem vprašanju učenec označi eno izmed kategorij: nikoli, redko, 

občasno, pogosto, zelo pogosto. 

Vprašanja so sledeča: 

1.  Kako pogosto prebiraš literaturo o likovni umetnosti? 

2.  Te navdušuje obisk umetnostne galerije? 

3.  Ali zbiraš reprodukcije umetniških slik in druge predmete? 

4.  Obiskuješ likovni krožek ali kakšno drugo popoldansko likovno dejavnost? 

5.  Ali svoje likovne ideje skiciraš v zvezek, beležko? 

6.  Si mnenja, da dobro opazuješ in si zapomniš detajle na opazovanih predmetih? 

7.  Uživaš ob risanju, slikanju, oblikovanju kipov v prostem času? 

8.  Si mnenja, da si pri likovni dejavnosti vztrajen/a? 

9.  Ali te dejavnosti pri likovnem pouku navdušujejo? 
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10.  Ali se ti zdi uporaba različnih materialov (oglje, barve, les, glina, tuš, blago ...) 

zanimiva? 

(Anketni vprašalnik, priloga 3) 

3.1.4.4  Merila za določanje likovne nadarjenosti 

Za vsako izvedbo naloge je bil načrtovan likovni motiv, tehnika ter čas izvedbe. Glede na 

pripravljena merila za določanje likovne nadarjenosti so bili likovni izdelki učencev 

analizirani in ovrednoteni. Na nastalih likovnih izdelkih je bilo opaziti razlike v učenčevi 

likovni nadarjenosti. Tisti učenci, ki so se izkazali v likovni nadarjenosti, so izvedli anketni 

vprašalnik, učitelj oz. mentor pa ocenjevalni list za identifikacijo nadarjenosti.  

3.1.5 Postopek zbiranja podatkov 

3.1.5.1 Evidentiranje učencev 

Pri pouku likovne vzgoje sem na Osnovni šoli Vodmat v Ljubljani s pomočjo likovne 

pedagoginje izvedla v 4., 5., 6., 7. in 8. razredu po dve likovni nalogi. Skupno je sodelovalo 

106 učencev, povprečno 21 iz posameznega oddelka. Po izvedeni nalogi so bili izdelki 

ovrednoteni. Učenci, ki so se glede na pripravljena merila za določanje likovne nadarjenosti 

posebej izkazali, so bili evidentirani kot nadarjeni. 

Delež učencev po 
oddelkih 

4. b 17 % 
5. b 18 % 
6. b 20 % 
7. a 24 % 
8. a 24 %  

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na število učencev v oddelku 

3.1.5.2 Identifikacija učencev 

Z evidentiranimi učenci sem nato izvedla še anketni vprašalnik, ki mi je bil v pomoč pri 

izpolnjevanju ocenjevalne lestvico za identifikacijo nadarjenih. V primeru, da je učenec zbral 

90 % točk pri ocenjevalni lestvici, je bil identificiran kot likovno nadarjen. 
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3.2 OBDELAVA PODATKOV 

3.2.1 Ugotavljanje jasnosti smernic za izbiro likovno nadarjenih učencev po 

sedaj veljavni lestvici za identifikacijo likovne nadarjenosti 

Vsi Učenci, udeleženi v raziskavi, so bili že vključeni v postopek evidentiranja in 

identifikacije, ki poteka zadnja leta v slovenskih šolah. Po podatkih, ki sem jih pridobila na 

Osnovni šoli Vodmat, je po sedaj veljavni lestvici za identifikacijo likovne nadarjenosti stanje 

sledeče: 

4. b – Dva likovno nadarjena učenca od skupaj 18 učencev (trenutno je še v postopku 

identifikacije). 

5. b – Pet likovno nadarjenih učencev od skupaj 19 učencev (trenutno še v postopku 

identifikacije). 

6. b – Pet likovno nadarjenih učencev od skupaj 21 učencev. 

7. a – Trije likovno nadarjeni učenci od skupaj 24 učencev. 

8. a – Štirje likovno nadarjeni učenci od skupaj 24 učencev. 

Med skupaj 106 učenci je po trenutno veljavni lestvici za identifikacijo nadarjenosti likovno 

nadarjenih 19 učencev.   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Razmerje v strukturi med nadarjenimi in ostalimi učenci glede na trenutno veljavno lestvico 

Razmerje med nadarjenimi 

in ostalimi učenci po 

lestvici OLNADO7 

 nadarjeni 
učenci 

 

18 % 

 
ostali 
učenci 

 

82 % 
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3.2.2 Ugotavljanje jasnosti smernic za izbiro likovne nadarjenosti učencev 

po novi ocenjevalni lestvici za identifikacijo likovne nadarjenosti 

Za ugotavljanje jasnosti smernic po novi ocenjevalni lestvici za izbiro likovne nadarjenosti je 

bilo potrebno z učenci najprej izvesti likovne naloge in tako prepoznati oz. evidentirati 

potencialno likovno nadarjene učence. 

3.2.2.1 Izvedba naloge za ugotavljanje likovne nadarjenosti 

V vsakem razredu od 4.−8. sem izvedla po dve likovni nalogi. Izdelki so bil ovrednoteni po 

merilih za določanje likovne nadarjenosti: 

•  likovna sposobnost 

•  likovna ustvarjalnost 

•  motivacija 

Primeri likovnih izdelkov otrok: 
  
4. razred  

Motiv: Popoldan doma 

Tehnika: tuš, paličica, čopiči 

Čas: 1 ura 

Cilj je bil usmerjen v ugotavljanje likovne nadarjenosti. Evidentirana sta bila dva učenca. 

 

Likovno delo 1: učenec, 9 let, »V moji sobi« 
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Likovno delo 2: učenka, 9 let, »Z družino igramo karte« 

5. razred 

Motiv: Mesto v noči 

Tehnika: oglje 

Čas: 1 ura 

Cilj je bil usmerjen v ugotavljanje likovne nadarjenosti. Evidentirani so bili štirje učenci. 

 

     Likovno delo 3: učenec, 10 let, »Mesto v noči« 
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                                              Likovno delo 4: u čenec, 10 let, »Mesto v noči« 

 

 
  Likovno delo 5: učenka, 10 let, »Naša ulica ponoči« 
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Likovno delo 6: učenka, 10 let, »Mesto v noči« 

6. razred 

Motiv: Kaj me je osrečilo 

Tehnika: tempera 

Čas: 2 uri 

Cilj je bil usmerjen v ugotavljanje likovne nadarjenosti. Evidentirani so bili trije učenci. 

 

Likovno delo 7: učenka, 11 let, »V živalskem vrtu« 
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                                                     Likovno delo 8: u čenka, 11 let, »Sanje« 

 

 

                                             Likovno delo 9: u čenec, 11 let, »Rojstni dan« 
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7. razred 

Motiv: Berem knjigo 

Tehnika: tempera 

Čas: 2 uri 

Cilj je bil usmerjen v ugotavljanje likovne nadarjenosti. Evidentirana sta bila dva učenca.  

           

Likovno delo 10: učenec, 12 let, »Berem knjigo«       Likovno delo 11: učenec, 12 let, »Berem knjigo« 

 

           

8. razred 

Motiv: Moja najljubša športna dejavnost 

Tehnika: oblikovanje z mavčnimi povoji in žico 

Čas: 2 uri 

Cilj je bil usmerjen v ugotavljanje likovne nadarjenosti. Evidentirani so bili štirje učenci. 
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   Likovno delo 12: učenec, 13 let, »Judo«                     Likovno delo 13: u čenka, 13 let, » Sabljanje« 

            

  Likovno delo 14: učenka, 13 let, »Gimnastika«              Likovno delo 15: učenka, 13 let, »Drsanje« 



30 
 

Med učenci, ki so bili udeleženi v raziskavi, se je glede na merila za določanje likovne 

nadarjenosti z novo ocenjevalno lestvico za identifikacijo nadarjenosti in anketnim 

vprašalnikom izkazalo, da je število nadarjenih v sledečih razredih naslednje: 

4. b − Med 18 učenci ni likovno nadarjenih učencev. 

5 .b−  Med 19 učenci sta dva likovno nadarjena učenca. 

6. b − Med 21 učenci je eden likovno nadarjen učenec. 

7. a − Med 24 učenci je eden likovno nadarjen učenec. 

8. a − Med 24 učenci je eden likovno nadarjen učenec. 

Med skupaj 106 učenci je bilo prepoznanih kot nadarjenih 5 učencev. 

Razmerje med 

nadarjenimi in ostalimi 

učenci po novi 

ocenjevalni lestvici  

nadarjeni 

učenci 

 

5 % 

ostali 

učenci 

 

95 % 
 

 

Tabela 3: Razmerje v strukturi nadarjenih in ostalih učencev po novi ocenjevalni lestvici 

 

Primerjava trenutnih rezultatov z novo pridobljenimi rezultati 

Število likovno nadarjenih učencev po trenutni lestvici je bistveno višje od števila likovno 

nadarjenih učencev po novi lestvici. Prvi podatek za 13 % prekaša drugega, kar pomeni, da je 

po trenutni lestvici identificiranih kar 14 učencev več kot po novi ocenjevalni lestvici.  
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Tabela 4: Ponazoritev razmerja med odstotkom nadarjenih po trenutnih ter po novih merilih za 
identifikacijo likovne nadarjenosti 

S tem potrdimo raziskovalno vprašanje 1, da sedaj veljavni kriteriji niso dovolj jasni, ter 

raziskovalno vprašanje 2, da so novi kriteriji razumljivejši in podajajo jasnejše smernice za 

ugotavljanje likovne nadarjenosti učencev. 

3.2.3 Ugotavljanje nadarjenosti glede na spol 

Med petimi nadarjenimi učenci od skupaj 106 učencev sta likovno nadarjeni dve deklici in 

trije dečki. 

Razmerje med 

nadarjenimi glede na spol 

deklice   40 % 

dečki   60 % 

 

 

 

 Tabela 5: Struktura likovno nadarjenih učencev glede na spol 

S tem potrdimo raziskovalno vprašanje 3, da obstaja razlika v številu med likovno 

nadarjenimi dečki in deklicami, vendar zelo majhna. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je bilo 
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v vzorcu le pet likovno nadarjenih učencev. Ob večjem številu likovno nadarjenih učencev 

obstaja verjetnost,, da bi bil zaključek drugačen. 

3.2.4 Ugotavljanje uspešnosti likovno nadarjenih učencev pri drugih 

predmetih 

Vsi likovno nadarjeni učenci, ki so bili identificirani po novi ocenjevalni lestvici za 

identifikacijo nadarjenosti, so tudi pri ostalih predmetih izjemno uspešni. Najnižja povprečna 

ocena, dosežena v šolskem letu 2012/2013, je 4,33. Dva učenca sta dosegla povprečno oceno 

5,0. 

Deček iz 5. b izstopa na treh področjih nadarjenosti.  

Deklica iz 5. b izstopa na dveh področjih nadarjenosti. 

Deklica iz 6. b izstopa na dveh področjih nadarjenosti. 

Deček iz 7. a izstopa na štirih področjih nadarjenosti. 

Deček iz 8. a izstopa na dveh področjih nadarjenosti. 

Med petimi identificiranimi učenci po novi ocenjevalni lestvici za identifikacijo nadarjenosti 

vsi učenci dosegajo tudi pri ostalih predmetih visoke rezultate in so identificirani kot 

nadarjeni na več področjih. 

S tem potrdimo raziskovalno vprašanje 4, da so likovno nadarjeni učenci izjemno uspešni tudi 

pri drugih predmetih. 

3.3 SKLEP  

V raziskovalnem delu sem ugotovila, da po sedaj veljavnem ocenjevalnem listu za 

identifikacijo likovne nadarjenosti dobimo veliko število učencev, ki so likovno nadarjeni. 

Kar 19 učencev od skupaj 106  učencev je likovno nadarjenih, kar pomeni 18 % od celote. V 

povprečju so to 4 učenci na oddelek.  

Po novem ocenjevalnem listu za identifikacijo likovne nadarjenosti, ki vsebuje bolj 

poglobljena in natančno izdelana merila za ocenjevanje, ter s pomočjo anketnega vprašalnika, 

s katerim dobimo boljši vpogled v učenčevo dojemanje umetnosti in motivacijo, je število 

likovno nadarjenih učencev bistveno manjše. Likovno nadarjenih je 5 učencev od 106, kar 
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znaša 5 % od celote. V povprečju je to en učenec na oddelek. Če primerjamo podatek, ki je 

dobljen po sedaj veljavnih merilih, in podatek, pridobljen po novih merilih, je prvi za kar 13 

% višji od slednjega. 

Delež nadarjenih deklic je nekoliko manjši od deleža nadarjenih dečkov. Med sodelujočimi je 

bil identificiran eden deček več. Delež nadarjenih dečkov je 60 %, deklic pa 40 %. Vsi 

identificirani učenci so tudi sicer izredno uspešni pri drugih predmetih in izstopajo na več 

področjih nadarjenosti.  

Ob teh rezultatih raziskave sem mnenja, da je za kvaliteten pristop k identifikaciji likovne 

nadarjenosti nujno potrebno uporabljati razširjen in poglobljen identifikacijski vprašalnik, s 

katerim učitelj bolj podrobno in natančno oceni sposobnosti, ustvarjalnost in motivacijo 

učenca. Ob tem je pomemben tudi anketni vprašalnik, saj učitelj z njim pridobi potrebne 

informacije za izpolnjevanje identifikacijskega lista. S takšnim pristopom je pridobljen delež 

likovno nadarjenih učencev bolj realen in smiseln, učitelju pa daje več možnosti, da omogoči 

posameznikov razvoj. 
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4 ZAKLJUČEK 

V šolah se v zadnjem času precej pozornosti posveča nadarjenim učencem. Učitelji so 

postavljeni pred zahtevno nalogo, da nadarjene učence opazijo in prepoznajo ter jih opredelijo 

v skupino nadarjenih.  

Kljub temu da je učitelj najpomembnejši ocenjevalec likovne nadarjenosti posameznika, ima 

za ta namen dokaj neustrezne pripomočke. Problem vidim v premalo doslednem vprašalniku 

za identifikacijo nadarjenosti (Zavod RS za šolstvo, 2008), saj iz njega ni moč izluščiti 

peščice nadarjenih. Glede na majhno število vprašanj, ki so precej splošna in premalo 

poglobljena, učenec z lahkoto doseže zgornjih 10 % . Posledično je v slovenskih osnovnih 

šolah ogromno število identificiranih likovno nadarjenih učencev. Ob takšni poplavi 

nadarjenih pa izgubljamo povprečne in razvrednotimo pojem nadarjenost.  

V svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da so merila za identifikacijo likovne nadarjenosti 

preohlapna. V ta namen sem sestavila novo ocenjevalno lestvico za identifikacijo 

nadarjenosti, za katero menim, da je bolj celovita in poglobljena. Z uporabo le te in drugih 

pripomočkov, kot sta anketni vprašalnik in likovna dela učencev sem dokazala, da je za 

prepoznavanje likovne nadarjenosti nujen bolj celosten in poglobljen pristop. Ugotovila sem, 

da je opredeljevanje učencev kot nadarjenih z uporabo več pripomočkov smiseln, saj privede 

do peščice nadarjenih. Rezultat moje raziskave je pokazal, da je število nadarjenih učencev 

pridobljeno na takšen način bistveno manjši od rezultatov pridobljenih po trenutnih merilih. 

Zanimalo me je tudi, koliko je med nadarjenimi deklic in koliko dečkov. Ugotovila sem, da je 

razmerje precej enakovredno. Zanimiva se mi je zdela tudi ugotovitev, da so vsi učenci, ki so 

v moji raziskavi identificirani kot nadarjeni, izjemno uspešni tudi na drugih področjih v šoli. 

Kot učiteljica sem se tudi sama znašla pred problemom, kako in po kakšnih merilih 

evidentirati in identificirati nadarjenega učenca. Prepričana sem, da so ob tako skromnih 

pripomočkih in trenutni ocenjevalni lestvici tudi ostali učitelji pred podobno zagato. Ob 

likovni nadarjenosti imamo še cel kup področij nadarjenosti, zato se večkrat znajdemo v 

situaciji, ko je večina učencev v razredu nadarjenih vsaj na enem področju.  

Glede na takšno stanje v slovenskih šolah bi bilo nujno potrebno spremeniti sistem 

vrednotenja likovne nadarjenosti. Eden izmed načinov je ta, ki sem ga uporabila v svojem 

raziskovalnem delu, kjer sem poglobila merila za ocenjevanje in si pridobila informacije o 

učencih še z anketnim vprašalnikom ter opazovanjem učencev pri likovni dejavnosti. 
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S pridobljenim realnim številom nadarjenih učencev bomo tudi učiteljem zagotovili, da se 

resnično nadarjenim dejansko tudi posvetijo in jim omogočijo, da se bodo njihove 

sposobnosti razvijale. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Ocenjevalna lestvica OLNADO7 

Priloga 2: Ocenjevalna lestvica za identifikacijo likovne nadarjenosti 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za učence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 1 

 

 



 

Priloga 2 

Spoštovani učitelji! 
Pred vami je ocenjevalna lestvica za identifikacijo likovne nadarjenosti. Prosimo vas, da 
odgovorite na sledeča vprašanja tako, da obkrožite številko ob trditvi, ki po vašem mnenju 
velja za posameznega učenca. S tem bistveno pripomorete k identifikaciji nadarjenih učencev. 
Hvala za sodelovanje! 

 
Ocenjevalna lestvica za identifikacijo likovne nadarjenosti 

 
Ime in razred učenca: ______________________ 
 
                                                                                      dobro         zelo dobro       izrazito 

                                                                                                                                                    
 

1. V daljšem obdobju kaže interes za branje 
literature o likovni umetnosti, opazuje 
likovne stvaritve in njihove reprodukcije ter 
druge  umetniške stvaritve. 
 

  
 
 
       1                         

 
 
 
      2 

     
 
 
      3 

 
 
 
      4 

 
 
 
      5 

 
2. Zbira reprodukcije likovnih ustvarjalcev 
in druge umetniške predmete. 
 
 

 
 
        1 

 
 
      2                        

 
 
      3 

 
 
      4             

 
 
      5 

 
3. Kaže zavzetost pri likovnem delu in 
zmožnost samostojnega raziskovanja ter 
reševanja likovnih nalog. 
 

 
 
        1 

 
 
      2     

 
 
      3 

 
 
      4 

 
 
      5 

 
4. Udejstvuje se izven obveznih likovnih 
šolskih dejavnosti − izbirni predmet, krožki 
delavnice, kolonije, prostočasne likovne 
dejavnosti. 

 

 
 
 
        1 

 
 
 
      2 

 
 
 
      3 

 
 
 
      4 

   
 
 
     5 

 

5. Senzibilno opaža posebnosti oblik, 
pomni detajle in celovite strukture. 

 
 
       1 

 
 
      2 

 
 
      3 

 
 
      4 

 
 
     5 

 

6. Doseže subtilnost v uporabi linije, točke, 
barve, kompozicije. 

 

 
 
       1 

 
 
      2 

    
 
      3 

       
 
      4 

 
 
     5 

     Učenec     sploh ne             redko           večkrat         pogosto          izrazito 



 

 

 

7. Uredi kompozicijo brez težav in pomoči. 

 

 

 
 
       1 
 
       
 

 
 
       2 
   
 
 

 
 
      3 
 
 
 

 
 
      4 
 
 
 

 
 
     5 
 
      
 

 

8. Občutljivo raziskuje likovne materiale, 
izrabi njihovo izraznost in jih vgrajuje v 
rešitev likovne naloge. 

 

.                                                                           

 
 
      1 

 
 
      2 
 
 

 
 
      3 
 
 
 

 
 
      4 
 
 

 
  
     5 
 
       

 

9. Izkaže domišljijo, različne domiselne 
ideje in jih beleži (izdeluje skice) ter ustvari 
nenavadne strukture. 

 
 
 
       1 

 
 
 
      2 

 
 
 
      3 

 
 
 
      4 

 
 
 
      5 

 

10. Izkaže tehnično veščino v likovnem 
izražanju − spretno ravna z likovnimi 
materiali in pripomočki. 

 

 
 
 
       1 

 
     
 
      2 
 
 

 
 
 
      3 

 
 
 
     4 

 
 
 
      5 

 

11. Skladno s svojimi  leti obvlada proporce 
prostora na ploskvi in upodabljanje 
tridimenzionalnih oblik. 

 

 
 
       1 

 
 
      2 

 
 
      3 

 
 
     4 

 
 
      5 

 

12. Ob uspešni rešitvi likovne naloge kaže 
zadovoljstvo ter kritično presoja in ocenjuje 
rezultate lastnega dela. 

 

 

 
 
 
       1 

 
 
 
      2 

 
 
 
      3 

 
 
 
      4 

 
 
 
      5 



 

 

 

13. Kaže interes za vedno nove likovne 
naloge in si postavlja visoke kriterije. 

 

 
 
 
       1 
       
 

 
 
 
      2 

 
 
 
      3 

 
 
 
      4 

 
 
 
      5 

 

14. Uživa v reševanju zahtevnih nalog, 
eksperimentira in vztraja do konca. 

 

 

 
       
       1 

 
      
      2 

 
      
      3 

 
      
      4 

      
 
      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3 

 
Anketni vprašalnik za učence 

 
 
 

 
Pozdravljen/a! 
Pred tabo je anketni vprašalnik o likovni umetnosti. Tvoja naloga je, da pozorno prebereš 
vprašanja in nanje odgovoriš tako, da obkljukaš pri vsaki trditvi tisto stopnjo, ki zate najbolj drži.  
Hvala za tvojo pomoč! 
 

 
 

 Ime:________________ 
Starost:_____________ 
Razred:_____________ 

 
 
                                                  NIKOLI         REDKO       OB ČASNO      POGOSTO         ZELO     
                                                                                                                                               POGOSTO 
 
 
1. Kako pogosto prebiraš 
literaturo o likovni umetnosti? 
 

     

 
2. Te navdušuje obisk 
umetnostne galerije? 
 

     

 
3. Ali zbiraš reprodukcije 
umetniških slik in druge 
predmete? 
 

     

 
4. Obiskuješ likovni krožek ali 
kakšno drugo popoldansko 
likovno dejavnost? 
 

     

 
5. Ali svoje likovne ideje 
skiciraš v zvezek, beležko? 
 

     



 

 
6. Si mnenja, da dobro 
opazuješ in si zapomniš 
detajle na opazovanih 
predmetih? 
 

     

 
7. Uživaš v risanju, slikanju, 
oblikovanju kipov v prostem 
času? 
 

     

 
8. Si mnenja, da si pri likovni 
dejavnosti vztrajen/a? 
 

     

 
9. Ali te dejavnosti pri pouku 
likovne vzgoje navdušujejo? 
 

     

 
10. Ali se ti zdi uporaba 
različnih materialov (oglje, 
barve, les, glina, tuš, blago ...) 
zanimiva? 
 
  

     



 

 

 


