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IZVLEČEK 

Dobri odnosi med učitelji in učenci so temelj kakovostnega šolskega dela in prijetne ter 

spodbudne razredne klime. Tudi pri pouku likovne vzgoje je pomembno, da so medosebni 

odnosi med učiteljem in učenci dobri in da temeljijo na medsebojnem spoštovanju in 

zaupanju, saj je to pogoj za sproščeno delovno ozračje in kakovostno individualno likovno 

izražanje učencev. Učenci se pri pouku likovne vzgoje razvijajo na afektivnem, 

psihomotoričnem in kognitivnem področju, zato so za doseganje in ohranjanje dobrih 

medosebnih odnosov ter pozitivne komunikacije v učnem procesu potrebne tudi ustrezne 

metode in oblike dela, ki morajo biti prilagojene učnim ciljem, likovnim nalogam in 

konkretnim učencem. Pri proučevanju medosebnih odnosov v razredu gre za osebni odnos 

med učiteljem in učenci, ki se kaže v medosebnem vedenju učitelja. Pri tem je pomembno, 

kolikokrat in kako učitelj v razredu učence vodi, jim pomaga, spodbuja odgovornost in 

ustvarjalnost, je do njih razumevajoč ali pa je negotov, nezadovoljen, učence opominja in je 

do njih strog. Vsa ta vedenja so pokazatelj odnosa med učiteljem in učenci, zato smo v 

diplomskem delu raziskali, kakšen je ta odnos pri pouku likovne vzgoje, kako učenci 

dojemajo učiteljevo medosebno vedenje in kako učitelj ocenjuje lastno vedenje pri pouku 

likovne vzgoje. Za raziskovanje smo uporabili ocenjevalni lestvici za učence in učitelja, 

prirejeni po Vprašalniku za učence o učiteljevem medosebnem vedenju v razredu (Marentič 

Požarnik, 2000; povzeto po Wubbels in Levy, 1993). Podatke smo statistično obdelali z 

računalniškim programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ter jih 

kvantitativno in kvalitativno analizirali. Skupno smo obdelali 35 ocenjevalnih lestvic za 

učence in 2 ocenjevalni lestvici za učiteljici ter ugotovili, da so medosebni odnosi med 

učiteljico in učenci pri pouku likovne vzgoje v obeh razredih dobri, saj obe učiteljici s svojimi 

pozitivnimi lastnostmi in vedenjem razvijata in spodbujata dobre medosebne odnose pri 

pouku likovne vzgoje. 

Medosebni odnos med učiteljem in učenci je pri pouku likovne vzgoje zagotovo boljši, kadar 

učitelj omogoča in spodbuja učenčevo samostojnost in ustvarjalnost ter upošteva individualne 

razlike v likovnih zmožnostih učencev. Pomembno pa je tudi, da učitelj učence neprestano 

spodbuja k dobrim medosebnih odnosom in jim je s svojim vedenjem in komunikacijo vedno 

za zgled, ne samo pri pouku likovne vzgoje. 

 

KLJUČNE BESEDE: likovna vzgoja, učitelj, učenec, medosebni odnos, komunikacija, 

medosebno vedenje. 





 

ABSTRACT 

Good relationships between teachers and students are the basis of quality school work and 

pleasant and encouraging classroom climate. Even in art education classes it is important that 

mutual relationships between the teacher and students are good and based on mutual respect 

and trust, since this is the condition for relaxed work environment and quality individual art 

expression of students. In art education classes students develop in the affective, 

psychomotoric and cognitive field, therefore proper methods and work forms, adjusted to 

learning goals, art tasks and concrete students are also needed for the establishment and 

maintenance of good interpersonal relations and positive communication in the learning 

process. The study of interpersonal relations in the classroom covers the personal relationship 

between the teacher and students, which is manifesting through the interpersonal behaviour of 

the teacher. Here it is important, how often and how the teacher leads and helps the students 

in the classroom, how he encourages their responsibility and creativity and understands them 

or is unsure, unsatisfied, reminds them and is rigorous. All stated types of behaviour are 

indicators of the relationship between the teacher and students, therefore, in the thesis we 

have analysed this relationship in art education, how students perceive the interpersonal 

behaviour and how the teacher evaluates his own behaviour in art education classes. For the 

research we have used evaluation scales for students and the teacher, formed after the 

Questionnaire for students on interpersonal behaviour of teachers in the classroom (Marentič 

Požarnik, 2000; after Wubbels and Levy, 1993). The data was then statistically processed 

with the computer program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and 

quantitatively and qualitatively analyzed. In total we have processed 35 evaluation scales for 

students and 2 evaluation scales for teachers and have found that interpersonal relationships 

between the teacher and students in art education classes are good, since both teachers with 

their positive characteristics and behaviour develop and encourage good interpersonal 

relationships in art education classes. The interpersonal relationship between the teacher and 

students in the art education class is definitely better, when the teacher pursues and 

encourages student’s autonomy and creativity and considers their individual differences in art 

abilities. It is also important that the teacher constantly encourages students to have good 

interpersonal relationships and represents an example with his behaviour and communication, 

not only in the art school class.  

 

KEY WORDS: art education, teacher, student, interpersonal relationship, communication, 

interpersonal behaviour. 
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1  UVOD 

Ljudje smo družabna bitja in nenehno vstopamo v odnose z drugimi ljudmi. Večina od nas si 

želi in gradi iskrene ter enakopravne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju. Dober 

odnos med ljudmi namreč predstavlja osnovo za kakršno koli dobro opravljeno delo, in tako 

je tudi v šolskem prostoru. Ker so ravno dobri odnosi med učitelji in učenci temelj 

kakovostnega šolskega dela in prijetne, sproščene ter spodbudne razredne klime, smo se v 

diplomskem delu osredotočili na medosebne odnose med učitelji in učenci pri pouku likovne 

vzgoje. Pomembno je namreč, da so odnosi med njimi tudi pri pouku likovne vzgoje dobri, saj 

je to pogoj za sproščeno in ustvarjalno delovno ozračje ter za čim boljše individualno likovno 

izražanje učencev. 

Glede na to, da ima najpomembnejšo vlogo pri ustvarjanju kakovostnih odnosov v razredu 

prav učitelj, si mora zato pridobiti in ohranjati zaupanje in spoštovanje učencev z ustreznim 

vedenjem in komunikacijo. V teoretičnem delu diplomskega dela smo zato najprej opredelili 

pouk likovne vzgoje, kjer mora učitelj z učenci ustvarjati takšne odnose, ki slednje vodijo k 

ustvarjalnemu in sproščenemu likovnemu izražanju, nato pa smo se osredotočili na medosebni 

odnos in komunikacijo med učiteljem in učenci. 

Pri proučevanju tako zapletenega pojava, kot je odnos med ljudmi, je pomembno zavedanje, 

da je vsak človek edinstven in vstopa v odnose z drugimi na nek svoj način in s svojimi 

željami, izkušnjami, potrebami in pričakovanji. Odnos med učiteljem in posameznim 

učencem je nekaj enkratnega in nekaj, kar gradita oba skupaj, a kakovost njunega odnosa bo 

odvisna predvsem od učiteljevih lastnosti in njegovega vedenja. Pri raziskovanju medosebnih 

odnosov med učiteljem in učenci pri pouku likovne vzgoje nas je zato predvsem zanimalo, 

kako se odnos med njimi kaže v medosebnem vedenju učitelja pri pouku likovne vzgoje, kako 

ga dojemajo učenci in kako svoje medosebno vedenje dojema učitelj sam. Ugotoviti smo 

želeli tudi, ali med učenkami in učenci obstajajo razlike v dojemanju učiteljevega 

medosebnega vedenja pri pouku likovne vzgoje.  

V diplomskem delu uporabljamo izraza »učitelj« in »učenec« tako za moški kot za ženski 

spol, razen v primerih, ko posebej poudarjamo pomen spola. 
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2  TEORETIČNI DEL 

2.1  Pouk likovne vzgoje 

2.1.1  Opredelitev predmeta 

Temeljna naloga likovne vzgoje je razvijanje učenčeve likovne zmožnosti oziroma 

učenčevega razumevanja prostora in razvijanje zmožnosti vrednotenja likovne in vizualne 

kulture. Predmet likovne vzgoje temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, 

inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Učenci tako z 

likovnim izražanjem razvijajo domišljijo in likovno mišljenje, sposobnost raziskovalnega 

dela, razumevanje vizualnega okolja ter izražajo občutja, stališča in vrednote. 

Ključne poti za doseganje temeljnih nalog likovne vzgoje so (Učni načrt za likovno vzgojo, 

2011): 

 praktično likovno izražanje in ustvarjanje, 

 uporaba različnih miselnih strategij, 

 uporaba materialov, orodij in tehnologij, 

 navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo ter 

 povezava z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem. 

Likovna vzgoja je torej predmet, ki spremlja in spodbuja različne načine likovnega in 

vizualnega ustvarjanja ter tako ostaja odprt do sprememb in novosti, ki jih prinaša današnji 

čas. Predmet pa naj bi bil splošno koristen prav zato, ker nobeno predmetno oziroma poklicno 

področje ne more brez razvitih prostorskih predstav in sposobnosti vizualizacije (prav tam). 

Podobnega mnenja je Pibernikova (2006), saj je opredelila, da je likovna vzgoja v osnovni 

šoli učni predmet, ki izobražuje s pomočjo likovne umetnosti. Učenci pri pouku dobijo 

likovna znanja in se učijo osnov risanja, slikanja, kiparstva in oblikovanja grafike in 

arhitekture. Učenci znanja uporabijo pri ustvarjanju likovnih del, hkrati pa širijo svoja obzorja 

za poklicno usmerjanje in kakovostno življenje nasploh. Pomembno je dejstvo, da likovna 

vzgoja v osnovni šoli ni le pouk za prihodnje likovnike in za poklice, ki so blizu likovnemu, 

temveč je likovna izobrazba za vse ljudi, ker se z likovnostjo srečujemo vsak trenutek svojega 

življenja. 
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Tacolova (1999) opredeljuje pouk likovne vzgoje kot vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka 

v obliki teoretičnega in praktičnega dela ter povezuje učenčev čustveni, socialni in estetski 

razvoj z likovnim izražanjem in pridobivanjem elementarnih spoznanj o likovnih pojmih in 

njihovih zakonitostih. Usvajanje likovnih pojmov pa mora biti tesno povezano s praktičnim 

delom, s katerim učenci preoblikujejo vidni in tipni prostor (Tacol, 2003).  

Tacolova (1999) meni, da mora biti pouk likovne vzgoje ustvarjalen. Tak pa je lahko le, če so 

dani naslednji pogoji: 

 fiziološki – učenci morajo imeti možnost akcije, dejavnosti, ustvarjanja in 

dinamičnosti; 

 psihološki – učenci se morajo počutiti kot popolne osebnosti, ki lahko zadovoljijo vse 

svoje potrebe in ustvarjajo, načrtujejo ter raziskujejo; 

 socialni, moralni in estetski – obstajati morajo možnosti, da se razvijejo zdravi socialni 

odnosi, možnosti samospoštovanja in estetskega izražanja. 

2.1.2  Pomen likovne vzgoje 

Karlavaris in Berce Golob (1991) navajata naslednja dva pomena likovne vzgoje: 

1. splošnokulturni pomen likovne vzgoje 

Cilj likovne vzgoje je doseči določeno raven likovne kulture in s tem razvoj ustvarjalnih 

sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja in mišljenja, vrednotenja, kritičnosti in 

tudi sposobnosti za sprejemanje novosti in novih načinov ustvarjalnosti. Proces likovne 

vzgoje razvija učenčeve ustvarjalne sposobnosti za praktično likovno delo in tudi za 

opazovanje likovnih del in kritično presojo opazovanega. Uspešnost pa zagotavlja 

predvsem dobra kombinacija praktičnega in teoretičnega dela pouka. 

2. splošnovzgojni pomen likovne vzgoje 

Ker so likovne aktivnosti kompleksne, lahko z njimi razvijamo mnoge osebnostne 

lastnosti in sposobnosti. Likovna aktivnost namreč spodbuja in razvija različne psihične 

procese, kot so opazovanje, pomnjenje, pozornost, vizualno pomnjenje, kritično 

presojanje, mišljenje, vizualno mišljenje, domišljija, čustva, kreativno mišljenje, 

motivacija, načrtovanje dela, tehnična spretnost, motorična občutljivost itd. Prav tako se v 

likovni aktivnosti razvijajo tudi značajske lastnosti, kot so vztrajnost, doslednost, 

samostojnost pri delu, iniciativnost, iskrenost, kritičnost, strpnost, samozavest itd. 

Likovna aktivnost pa razvija tudi zelo pomembno komponento osebnosti, likovno 

ustvarjalnost, prek nje pa tudi ustvarjalnost nasploh.  
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Likovna vzgoja ima velik pomen tudi na razvoj osebnosti. Likovna aktivnost namreč osvobaja 

in s tem krepi emancipacijo osebnosti, kar je najpomembnejši dejavnik vzgoje in 

izobraževanja, hkrati pa tudi spodbuja razvoj čustvenih in intelektualnih sposobnosti 

(Karlavaris in Berce Golob, 1991). 

2.1.3  Cilji likovne vzgoje 

Uspešnost likovnopedagoškega dela je zagotovo odvisna tudi od jasno postavljenih likovnih 

ciljev. Učenci pri pouku likovne vzgoje pridobivajo obvezna znanja, kot jih opredeljuje učni 

načrt, v katerem so opredeljeni tudi kognitivni, afektivni in psihomotorični cilji. V 

nadaljevanju so napisani splošni cilji predmeta likovna vzgoja, kot jih navaja učni načrt za 

osnovno šolo. 

Učenci skladno s svojimi zmožnostmi (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011, str. 5): 

 razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz, 

 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo, 

 se seznanjajo z osnovnimi likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo 

likovnih nalog, 

 se seznanjajo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami), 

 ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost, 

 ob likovnem izražanju razvijajo socialne, čustvene in estetske osebnostne kakovosti, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov 

vrstnikov, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del ter splošne 

likovne problematike okolja, 

 razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

Učitelj si torej pri načrtovanju učnega procesa pomaga z učnim načrtom za likovno vzgojo, v 

katerem ga splošni cilji likovne vzgoje, operativni cilji in vsebine ter standardi znanja in 

didaktična priporočila usmerjajo v likovno učno delo (prav tam). Pri tem je pomembno, da 

učni načrt usmerja učitelja k izvajanju takšnega učnega procesa, v katerem se učenci celostno 

likovno razvijajo. Učenci niso več samo objekti, ampak subjekti, ki se ob likovnem izražanju 
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čustveno in socialno razvijajo, usvajajo znanje o elementarnih likovnih pojmih in si razvijajo 

ročne spretnosti (Tacol, 2003). 

Novi učni načrt za devetletno osnovno šolo je zasnovan ciljno in tako učitelju omogoča, da 

lahko že pri najmlajših učencih usmerja likovno raziskovanje sveta in odkriva posebnosti v 

likovnem izražanju. Cilji predmeta naj bi se torej pričeli uresničevati že v prvem razredu, 

njihova nadgradnja pa naj bi se nadaljevala stopenjsko oziroma s prehajanjem iz razreda v 

razred (prav tam). 

2.1.4  Problemska naravnanost pouka likovne vzgoje 

Ker je organizacija učinkovitega učnega procesa odvisna od učiteljeve strokovne in 

pedagoško-psihološke izobrazbe in ustvarjalnosti, je pomembno, da učitelj pripravi čim bolj 

gibljiv, pristen in predvidljiv učni proces, v katerem se lahko vsak učenec vsestransko likovno 

razvija. Pouk likovne vzgoje naj bi torej na vseh starostnih stopnjah učencev potekal tako, da 

bi učenci bili čim bolj samostojni pri likovnem izražanju in raziskovanju, pri tem pa ima 

pomembno vlogo učitelj, ki mora v učni proces vnesti čim več dinamičnosti, svobode in 

življenjskosti (Tacol, 2003).  

»Problemska zasnova pouka likovne vzgoje je najuspešnejši metodični pogoj za doživljanje in 

aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in spoznavnih funkcij pri samostojni likovni dejavnosti 

učencev« (prav tam, str. 11). Pri problemskem pouku učenje namreč temelji na problemski 

situaciji, ki pri učencih izzove miselne procese, da z miselno dejavnostjo, spoznavanjem in 

doživljanjem pridejo do rešitev in znanja (Tacol, 1999). Uspešno problemsko zasnovan učni 

proces pa temelji tudi na poučevanju in učenju s pomočjo izkušenj, doživljanja, seznanjanja z 

likovnimi materiali in orodji ter povezovanja vsega tega z znanjem o likovnih pojmih. Pri tem 

pa je pomembno prepletanje teoretičnega in praktičnega dela, in to že v začetnem obdobju 

šolanja, saj tako najmlajšim učencem omogoča razvoj na spoznavnem, čustvenem, socialnem 

in psihomotoričnem področju (Tacol, 2003). 

Učitelj mora nujno poznati cilje sodobne likovne vzgoje in posebnosti izvajanja problemskega 

pouka ter na podlagi tega ustrezno načrtovati in izvajati likovne naloge. Učiteljeva 

pripravljenost za problemski način poučevanja likovne vzgoje kaže na njegovo (prav tam): 

 didaktično usposobljenost, 

 zmožnost nadzora nad didaktično-metodičnim stilom poučevanja in 

 pravilno didaktično prepričanje, da je likovna vzgoja enakovredna drugim predmetom. 
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Tacolova (1999) opisuje naslednjih pet etap oziroma stopenj vzgojno-izobraževalnega procesa 

problemskega pouka: 

1. v prvi etapi odkrivanja problemov, raziskovanja in kritične presoje izbranih informacij 

ter poučevanja so dejavni vsi učenci in učitelj. V tej etapi gre predvsem za iskanje 

pojavov, ki vsebujejo likovni problem; 

2. v drugi etapi zbiranja idej o rešitvah je učitelj še zelo dejaven z učenci in vodi spontan 

pogovor z veliko idejami, predlogi in motivi. Učitelj poskuša izvabiti navdih in 

sprostiti domiselnost učencev ter jih prepusti njihovi svobodni fantaziji. Pomembno je, 

da učitelj v tej etapi spodbuja učence, da poiščejo nove vire informacij in nove poti do 

rešitve; 

3. v tretji etapi ustvarjalnih zmožnosti učencev se kaže ustvarjalna uporaba pridobljenih 

spoznanj in doživetij. Ta stopnja ni odvisna samo od učenčeve nadarjenosti, 

spontanosti in intuicije, ampak tudi od organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa 

oziroma od predhodnih dveh etap. Učitelj ne daje več navodil učencem, temveč jih 

prepusti ustvarjanju idej; 

4. v četrti etapi likovnega izražanja se ideje praktično uresničijo, učitelj pa individualno 

usmerja učence v pravilno izvajanje postopkov dela posameznih likovnih tehnik in 

reševanje likovnega problema. Učitelj mora učencem dopuščati popolno samostojnost 

pri realizaciji njihovih zamisli; 

5. v peti etapi vrednotenja učitelj usmerja učence k dejavnemu sodelovanju in jih 

spodbuja h kritičnemu analiziranju doseženih rezultatov s pomočjo kriterijev 

vrednotenja. Zadnja etapa je tudi etapa iskanja boljših rešitev in izvedb. 

Učni proces likovne vzgoje bo ustvarjalen, če bo z izvedbeno-metodičnega vidika zasnovan 

problemsko. Takšen pouk je delovno in ustvarjalno učinkovit in razvija produktivno 

problemsko mišljenje, pospešuje razvoj opazovanja, koncentracije in motivacije ter v večji 

meri omogoča ustvarjalno sodelovanje in izražanje. Pomembno je tudi dejstvo, da je le pri 

takšnem pouku likovne vzgoje možno dvosmerno komuniciranje med učiteljem in učenci 

(prav tam). 

Duh in Vrlič (2003) trdita, da učitelj lahko pri učencih spodbuja dejavnike likovne 

ustvarjalnosti tako, da pouk likovne vzgoje zastavi problemsko, da spodbuja raznovrstnost 

idej, da ob obstoječih likovnih rešitvah išče nove možnosti in rešitve ter da učencem omogoči 

eksperimentiranje z likovnimi materiali in pripomočki. 
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2.1.5  Metode in oblike dela 

Duh in Vrlič (2003) sta učne metode opredelila kot načine učinkovite komunikacije med 

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

in spodbujanja vseh drugih potencialov razvijanja osebnosti v procesu poučevanja in učenja. 

Učne metode so kot poti do ciljev poučevanja in so včasih bolj vezane na aktivnosti učitelja, 

včasih pa na aktivnosti učencev, vedno pa s ciljem, da učence usmerjajo k aktivnemu 

usvajanju znanja, spretnosti, navad itd.  

Tacolova (2003) trdi, da učna metoda določa način izvajanja likovne naloge in odnose ter 

komunikacijo v učnem procesu. Učitelj mora poznati posebnosti posamezne metode in 

predvsem njeno učinkovitost, da lahko izbere pravo, še posebej pri najmlajših učencih pa 

mora gledati, da bodo metode omogočale njihov čustveno-socialni razvoj in motivacijo. 

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

metod poudariti tiste, ki temeljijo na prikazovanju. Pomembno pa je, da so učne metode 

prilagojene ciljem, vsebinam in udeležencem pouka (prav tam). 

Pri likovni vzgoji se uporabljajo naslednje metode dela (Duh in Vrlič, 2003): 

 verbalne metode dela: metoda razgovora, metoda razlage, metoda dela z besedilom ter 

metodi risanja in pisanja; 

 vizualne metode dela: metoda prikazovanja in metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi; 

 praktično-manipulativne metode dela: metoda demonstriranja, metoda praktičnega 

likovnega izražanja in metoda eksperimentiranja; 

 specifične metode dela pri likovni vzgoji: izhajajo iz osnovnih karakteristik estetskega 

fenomena v didaktičnih procesih in potekajo pri reševanju določenih nalog, usvajanju 

znanja, spretnosti in navad. 

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

omogočeno, da aktivno in samostojno sodeluje. Pogoste so tudi skupinske oblike in delo v 

dvojicah, uvodni in zaključni del procesa likovne vzgoje pa običajno poteka v frontalni učni 

obliki. Glede na to, ali določen likovni problem obravnavamo z vsemi učenci hkrati ali učenci 

likovno nalogo rešujejo v skupinah ali pa jo vsak rešuje individualno, ločimo naslednje oblike 

dela (prav tam): 

 frontalna oblika, 

 delo v dvojicah, 
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 skupinsko delo, 

 skupno delo in 

 individualna oblika. 

Tako kot pri vseh predmetih je tudi pri likovni vzgoji pomembno, da učitelji uporabljajo 

ustrezne metode in oblike dela, da z njimi lahko učinkovito dosegajo zastavljene cilje v 

procesu likovne vzgoje. 

2.1.6  Načela likovne vzgoje 

Likovna načela usmerjajo proces poučevanja in učenja ter učitelja vodijo, da lahko dosega 

najboljše možne rezultate. V okviru pouka so likovna načela temelj za posredovanje likovnih 

pojmov in izbiro likovnih materialov, orodij, likovnih motivov in problemov (Tacol, 2003). 

Tudi Duh in Vrlič (2003) trdita, da so načela likovne vzgoje temelj likovnopedagoškega dela 

v šoli ter da se jih mora učitelj zavedati in jih upoštevati. V procesu likovne vzgoje se 

uporabljajo naslednja načela: 

 načelo ustvarjalnosti – predstavlja temeljno in najpomembnejše načelo likovne 

vzgoje. Uporaba tega načela ima poseben pomen pri razvijanju likovnooblikovnih in 

likovnoizraznih sposobnosti učencev. Učenci naj imajo pri likovni vzgoji vedno 

možnost samostojno ustvarjati, saj se likovna vzgoja prav v tem najbolj razlikuje od 

drugih šolskih predmetov; 

 načelo svobodnega likovnega izražanja – to načelo učencem prepušča svobodno izbiro 

poti do rešitve likovne naloge, saj je svobodno likovno izražanje pogoj za 

ustvarjalnost; 

 načelo interesa in aktivnosti – učenci so aktivni in ustvarjajo kakovostna likovna dela 

samo, če so za delo notranje motivirani. To načelo se zato nanaša na izbiranje motivov 

in tem za likovno izražanje pa tudi na načrtovanje ur likovne vzgoje na podlagi 

učencem zanimivih postopkov in motivacij. Načelo predvideva interes in zavestno 

aktivnost učencev v celotnem procesu likovne vzgoje in ne le pasivno 

reproduktivnost; 

 načelo kakovosti in vzgojne usmerjenosti – za učenčev razvoj občutka za lepo je nujen 

stalni stik s kakovostnimi likovnimi deli. Učitelj se mora tega zavedati in učence 

seznanjati samo s preverjeno kakovostnimi likovnimi deli, hkrati pa mora tudi 
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poskrbeti, da učenci uporabljajo primerne materiale in orodja ter z njimi ravnajo 

primerno in racionalno; 

 načelo individualizacije in prilagojenosti razvojni stopnji – pri likovni vzgoji se 

upošteva razvojno stopnjo otrok in njene značilnosti ter posebnosti vsakega 

posameznika, zato je treba prilagajati načine pedagoškega delovanja, pristope k 

posamezniku med praktičnim delom, merila za analiziranje, vrednotenje in 

ocenjevanje likovnega dela otrok. Učitelj se mora zavedati individualnih razlik med 

učenci in jih spodbujati; 

 načelo nazornosti – to načelo se upošteva v vseh delih učne ure, kar pomeni, da so 

nazorna navodila za delo, nazorno demonstriranje postopkov in uporaba likovne 

tehnike ter nazorni kriteriji vrednotenja učenčevih likovnih del; 

 načelo življenjske in psihične bližine – pri izbiri tem in motivov je treba izhajati iz 

neposrednega okolja otrok in njihovih zanimanj, hkrati pa skrbeti, da lahko učenci do 

vsebin vzpostavljajo čustveni odnos; 

 načelo postopnosti in sistematičnosti – upoštevati je treba zakonitosti otrokovega 

razvoja, razvojna zaporedja ter razvojne stopnje otrokovega likovnega izražanja. 

Učitelj mora upoštevati načelo postopnosti in sistematičnosti ter tako učence voditi od 

bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu in od preprostega k zapletenemu; 

 načelo eksemplarnosti (zgleda) – to načelo se upošteva tako, da se v procesu likovne 

vzgoje poudari tiste vsebine, ki omogočajo najbolj kakovostno realizacijo ciljev in 

nalog likovne vzgoje. Učitelj mora izbirati tiste teme in motive, ki omogočajo najbolj 

kakovostno rešitev likovne naloge. 

2.1.7 Izvedba pouka likovne vzgoje 

Učni proces pri likovni vzgoji poteka po posameznih etapah, za katere učitelj za vsako učno 

uro določi njihovo število, zaporednost pri uri in časovno trajanje. Prav tako naj bi učitelj 

poskrbel, da so etape med seboj povezane in si organizacijsko, tehnično in metodično vrstijo 

stopnjevalno, saj se po njih določa zgradba vzgojno-izobraževalnega procesa (Tacol, 1999). 

Razvrstitev etap mora prispevati k temu, da so učenci skozi ves učni proces spoznavno in 

izrazno dejavni, motivirani in primerno čustveno-psihološko spodbujeni. Vsaka etapa mora 

prispevati k ustvarjalnosti učencev, učitelj pa mora predvideti tudi njeno temeljno vsebino, ki 

bo imela problemsko zasnovo, kombinacijo učnih metod in oblik dela, uporabo učnih sredstev 

in pripomočkov, tabelno sliko in način likovnega izražanja (prav tam). 
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Izvedba etap je odvisna od zahtevnosti likovnega problema in likovne tehnike, starostne 

stopnje učencev, razpoložljivega časa in kraja ter metod in oblik dela. Prav tako pa mora 

učitelj pri izvajanju paziti in upoštevati tudi individualni način izražanja slehernega učenca 

(Tacol, 1999). 

Ura likovne vzgoje obsega naslednje stopnje oziroma etape (prav tam, str. 77): 

1. stopnja: uvajanje učencev v vzgojno-izobraževalno delo – odkrivanje problema 

(preparacija),  

2. stopnja: posredovanje novih likovnih in drugih pojmov (frustracija), 

3. stopnja: posredovanje likovne naloge (inkubacija, iluminacija, uvid), 

4. stopnja: izražanje učencev (praktično delo, realizacija) in 

5. stopnja: vrednotenje (verifikacija). 

Učitelj pri vsaki od zgoraj navedenih stopenj uresničuje naslednje dejavnosti (prav tam): 

1. stopnja: motivira učence, aktualizira njihove izkušnje, predstavi namere učne ure, 

vzpostavi logične zveze z že znanimi likovnimi pojmi, začne tehnične priprave in 

priprave na čustveno doživljanje učencev; 

2. stopnja: vodi pogovor, razlaga in usmerja učence k razmišljanju, doživljanju in 

likovnemu opazovanju. Pojasnjuje pojme, ideje, simbole in odnose ter spodbuja 

dejavnost in postavlja vprašanja v zvezi s spoznavanjem likovnega problema. Usmerja 

in motivira lastno angažiranje učencev, pomnjenje in eksperimentiranje ter spodbuja 

miselno delovanje, učenje z odkrivanjem in daje povratne informacije v pogovoru v 

zvezi z likovnimi pojmi. Učence informira o rešitvah likovnih problemov v 

umetniških delih, opozarja jih na zglede v naravi in okolju ter jim s pomočjo tabelske 

slike prikaže likovne zakonitosti; 

3. stopnja: pojasni uporabo likovnega pojma, poda možne rešitve likovnega problema pri 

izražanju in spodbudi bogastvo idej v zvezi z motivom. Učencem pojasni in 

demonstrira postopke pri izvajanju likovne tehnike ter jim poda možnosti uporabe 

različnih materialov, orodij in podlag. Na tej stopnji tudi razkrije in napove 

izobraževalne in vzgojne cilje ter učence usmerja k subjektivnosti, lastni senzibilnosti, 

samostojnosti, zavestnemu ustvarjanju in estetskemu dojemanju; 

4. stopnja: individualno motivira in spodbuja učence ter jim pomaga, da usklajujejo svojo 

individualnost in socialnost, in spodbuja razvoj njihovih posebnih nagnjenj in znanj. 

Demonstrira in dokazuje uspešne rešitve v delu učencev ter spodbuja njihove 
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likovnoizrazne zmožnosti in jih navaja k izvirni dejavnosti. Učence spodbuja k iskanju 

alternativ, usmerja delo v celoti in krepi strpnost med učenci. Spodbuja tudi različnost 

izražanja, dejavno sodelovanje in opozarja na izvirne rešitve manj nadarjenih učencev 

in jih spodbuja k nadaljnjemu razmišljanju; 

5. stopnja: razkriva kriterije estetskega vrednotenja, z učenci uredi razstavo, oblikuje 

kriterije vrednotenja in z analizo kriterijev razpravlja o dosežkih. Spodbuja 

samokritičnost, objektivnost, samoocenjevanje in ocenjevanje dela drugih. Opozarja 

na nove izrazne poti pri likovnih izraznih sredstvih, pri delovnih postopkih tehnike in 

poudarja uporabnost likovnega znanja v zvezi z rešitvijo likovne naloge ter ustreznost 

uporabe likovnega jezika. Manj nadarjene učence spodbuja k reševanju nalog. 

Učenci po navedenih stopnjah uresničujejo naslednje dejavnosti (Tacol, 1999): 

1. stopnja: sprejemajo učiteljeva posredovanja, aktivirajo prejšnja doživetja in znanja ter 

jih dopolnjujejo. Sledijo učiteljevim navodilom in osmišljajo nalogo; 

2. stopnja: usmerjajo pozornost, doživljanje in vizualni spomin. Sprejemajo sporočila, 

opazujejo, primerjajo, raziskujejo, sprašujejo, preskušajo, zbirajo podatke in jih 

zavestno oblikujejo na estetski način, postavljajo predpostavke in rešujejo 

likovnoteoretične probleme v zvezi z učnimi sredstvi. Prav tako iščejo povezave med 

pojmi, sintetizirajo, posplošujejo, sklepajo, analizirajo, izločujejo bistvo, raziskujejo 

teoretične zakonitosti in iščejo povezave z znanji drugih predmetov. Likovne in druge 

pojme sprejemajo kompleksno kot spoznanje in doživetje oziroma fizično in duhovno; 

3. stopnja: analizirajo likovne pojme in dokazujejo kompleksno razumevanje in 

doživljanje. Posredujejo lastna odkrivanja bistvenih zvez z usvojenimi likovnimi 

pojmi in možnostmi realizacije teh pri izražanju. Motiv povezujejo z rešitvijo 

likovnega problema. Usvajajo postopke izvedbe tehnike in jo povezujejo z možnostjo 

vključitve v rešitev likovnega problema ter dojemajo smisel povezave teoretičnega 

problema in praktičnega dela. Sprašujejo o nerazumljenih dejstvih v zvezi z izvedbo 

tehnike in v povezavi s teoretičnim problemom in motivom. Aktivno sodelujejo in se 

usmerjajo k razvoju zmožnosti, razumevanja in estetskega doživljanja; 

4. stopnja: sodelujejo pri iskanju rešitve ter individualno izbirajo materiale in oblikujejo 

likovni izdelek. Samostojno ravnajo z materiali in orodji, izvajajo tehniko po 

postopkih, izbirajo motive in se individualno ali skupinsko izražajo ter iščejo in 

oblikujejo izvirne rešitve. Izražajo se z ustreznimi likovnimi izrazili; 
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5. stopnja: uredijo razstavo, sodelujejo pri oblikovanju kriterijev za vrednotenje na 

temelju likovne naloge in pri vrednotenju. Ugotavljajo stopnjo lastnega znanja, 

analizirajo lastna dela in jih primerjajo z deli sošolcev ter se soočajo z mnenjem 

drugih. Spremljajo tudi svoj napredek in se seznanjajo s pomanjkljivostmi v zvezi z 

izvedbo likovne tehnike. Definirajo pojme, povezujejo jih z zgledi v naravi in v okolju 

ter razlagajo lastne rešitve in jih primerjajo s prejšnjimi dosežki. Seznanjajo se tudi z 

estetsko rešitvijo likovnega motiva. 

Zaporedje, trajanje in usklajevanje didaktičnih sestavin v strukturi učne ure likovne vzgoje je 

poljubno. Lahko je različno in celo zaželeno je, da učitelj pri artikulaciji ne zajema vedno istih 

faz in ne v istem zaporedju. Da ne bi učitelj zašel v monotonost ali šablono, je dobro, da 

izvaja posamezne stopnje na različne metodične načine in časovno različno (Tacol, 1999). 

Učitelj z vzornim individualnim pristopom po posameznih etapah v učni uri veliko prispeva k 

razvoju likovne občutljivosti in omogoča bogatitev individualnih vrednot vsakega učenca. 

Trajno spreminja učenčevo osebnost oziroma vse psihofizične lastnosti učencev. Spreminja tri 

neločljiva področja učenčeve osebnosti: spoznavno ali kognitivno, čustveno ali afektivno in 

duševno-gibalno ali psihomotorično (prav tam, str. 80). 

2.2  Medosebni odnosi pri pouku 

Bratanićeva (1991) v delu Mikropedagogija razmišlja o odnosih pri pouku in meni, da je 

uspešnost vzgojnega delovanja odvisna od medosebnih odnosov, ki vladajo v vzgojnem delu. 

Spoznati medosebni odnos pa še ne pomeni tudi obvladati ga, zato učitelju ne zadostuje samo 

znanje, ampak je pomembno, kakšno je njegovo vedenje in kakšne so njegove spretnosti 

vzpostavljanja ter ohranjanja medosebnih odnosov.  

2.2.1  Opredelitev medosebnega odnosa in značilnosti 

Odnos se pojmuje kot tisto, kar (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995, str. 737): 

 obstaja med stvarema, stvarmi, ki imajo z določenega vidika kaj skupnega; 

 obstaja med posamezniki, skupinami; 

 se izraža, kaže v ravnanju s kom, vedenju do koga; 

 se izraža, kaže v ocenjevanju, presojanju česa; 

 izraža omejitev, izhodišče pri opredeljevanju. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kaja Komac; diplomsko delo 

13 

Pridevnik medoseben pa je razložen kot: »ki je, obstaja med posamezniki, medsebojen« 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1995, str. 534). 

Odnos je torej nekaj, kar obstaja med stvarmi ali posamezniki in jih povezuje, s pridevnikom 

medoseben pa poudarimo, da gre za odnos, ki obstaja med posamezniki in ne stvarmi. 

Pšundrova in Vezoviškova (2004) ugotavljata, da so medosebni odnosi kompleksen in 

zapleten pojav, ki zahteva strokovno in dobro organizirano obravnavo. Bratanićeva (1991) pa 

meni, da je medosebni odnos zapleten in dinamičen proces, ki poteka v paru ali skupini in 

določa obnašanje med osebami, ki v njem sodelujejo. Gre za odnos, v katerem je obnašanje 

ene osebe odvisno od obnašanja druge osebe. 

Uletova (2005) trdi, da so medosebni odnosi posledica trajnejših in ponavljajočih se interakcij 

med dvema ali več osebami ter da temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti, lojalnosti, empatiji in 

odgovornosti do drugih oseb v odnosu. Po trditvah Lamovčeve (1993) pa medosebni odnosi 

temeljijo na soodvisnosti ter sodelovanju in so temeljnega pomena za razvoj osebnosti tako v 

čustvenem, socialnem kot tudi v intelektualnem smislu. Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi 

si ustvarimo svojo identiteto, odziv drugih ljudi pa nam pomaga, da razvijemo čim bolj jasno 

in točno predstavo o sebi.  

Murray (1987, v Skalar, 1996) opisuje medosebni odnos kot povezanost v interakciji, kjer ima 

vsaka oseba vpliv na drugo osebo. Na področju vzgoje in izobraževanja je torej medosebni 

odnos proces, ki poteka med učiteljem in učencem, pri tem pa učitelj in učenec vzajemno 

vplivata drug na drugega (Bratanić, 1991). Pri tem je pomembno, da je v šoli vpliv ene osebe 

na drugo pozitiven in optimistično naravnan in da daje pogum ter učence in učiteljico 

spodbuja k vsemu, kar jim obuja veselje in voljo do dela in življenja nasploh (Skalar, 1996). 

Pšundrova in Vezoviškova (2004) trdita, da medosebnim odnosom pogosto sploh ne 

posvečamo nobene pozornosti, zato bi lahko rekli, da potekajo nezavedno. Poglabljanje v 

pojave, ki potekajo v, ob in med osebnimi odnosi pomaga, da pojave bolje spoznamo. K 

boljšemu spoznanju pa pripomorejo tudi psihodinamične teorije o medosebnih odnosih, s 

pomočjo katerih lahko izpostavimo naslednje značilnosti, ki so prisotne v odnosih med 

ljudmi: 

 spoznavanje različnosti, specifičnosti in enotnosti med tistimi, ki so v medosebnih 

odnosih; 

 obojestransko priznavanje pravice drug drugega do lastnega mišljenja, lastnih potreb; 
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 pravica do individualizacije; 

 povratna informacija; 

 sprijazniti in priznavati si je treba konflikte; 

 priznavanje podobnosti in različnosti med ljudmi in 

 razlikovanje med vsebinskim in odnosnim delom komunikacije. 

Ena izmed značilnosti medosebnih odnosov pa je tudi interakcija oziroma medsebojno 

vplivanje oseb v odnosu. V vsakem medosebnem odnosu so interakcije, od njihove stopnje in 

kakovosti pa je odvisen uspeh medosebnega odnosa. Vedenje ene osebe v odnosu je vedno 

pogojeno z vedenjem druge osebe, pri čemer je to medosebno vplivanje rezultat izoblikovanih 

stališč o sebi in drugi osebi (Bratanić, 1991). 

2.2.2  Vrste medosebnih odnosov 

Bush (1954, v Bratanić, 1991) je odnose med ljudmi razdelil v dve skupini:  

 osebni odnosi so zasebni in zasnovani na osebni naklonjenosti, pri čemer imajo 

primarno vlogo čustva. Takšni odnosi so rezultat osebnega izbora, njihovo trajanje je 

odvisno od medsebojne privlačnosti in nimajo posebnega namena in praktičnih ciljev. 

Osebe, ki so vključene v tak odnos, se med seboj sprejemajo in med njimi ni 

hierarhije. V to vrsto odnosa spadajo odnosi med prijatelji, zakonci ipd.; 

 profesionalno-družbeni odnosi so javni in rezultat spleta okoliščin. Trajanje odnosa 

je odvisno od njegovega cilja in neodvisno od sprememb osebnostnih privlačnosti. 

Takšni odnosi imajo jasno izražen namen in cilj, so zasnovani racionalno ter so 

objektivni in hierarhični. V to vrsto odnosa spadajo odnosi med zdravnikom in 

pacientom, advokatom in stranko, učiteljem in učencem itd. Vsak medosebni odnos 

vsebuje tudi elemente osebnega odnosa, kar velja predvsem za odnos med učiteljem in 

učencem. 

Odnos med učiteljem in učencem sodi med profesionalno-družbene odnose, saj učitelj in 

učenec vstopita v odnos z jasno določenim ciljem, vendar je uspešnost tega odnosa največkrat 

odvisna od tega, kako je med učiteljem in učencem vzpostavljen osebni odnos (Bratanić, 

1991). 
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Odnos med učiteljem in učencem pa je lahko tudi posreden ali neposreden. Značilnosti teh 

dveh odnosov je opredelila Pšundrova (1998): 

 v posrednem odnosu prevladuje enosmerna komunikacija ene osebe, ki je v 

nadrejenem položaju in postavlja zahteve. V procesu vzgoje in izobraževanja je v 

primeru posrednega odnosa v nadrejenem položaju najpogosteje učitelj, ki učencem 

daje navodila, postavlja zahteve, ocenjuje učenčevo vedenje in presoja uspešnost 

njegovega dela. Tak učitelj presoja tudi vedenje staršev in njihovo uspešnost pri 

vzgojnih pristopih; 

 v neposrednem odnosu imata partnerja enakopraven odnos, med katerima sta prisotna 

dialog in medsebojno odzivanje. Pri neposrednem odnosu sta si učitelj in učenec 

enakopravna in drug drugega upoštevata. Gre za dialog med njima, za humano obliko 

medsebojnega odzivanja in tudi za vzajemno učenje ter dopolnjevanje s povratnimi 

informacijami. Učitelji bi se morali bolj zavedati predvsem značilnosti in prednosti 

neposrednega odnosa, saj učenci raje vstopajo v odnose, kjer se počutijo enakopravne, 

sprejete, poslušane in upoštevane. 

2.2.3  Spodbujanje dobrih medosebnih odnosov v razredu 

Smrtnik Vitulićeva (2009) trdi, da je ena izmed učiteljevih nalog ta, da otroke spodbuja k 

prijaznim in spoštljivim odnosom, ob tem pa tudi sam daje zgled s svojim prijaznim in 

spoštljivim vedenjem do učencev in drugih ljudi. Učitelj daje pobude za dobre odnose v 

razredu, zato mora imeti spretnosti za spodbujanje prijetnega vzdušja v razredu in s svojo 

ustvarjalnostjo znati izkoristiti trenutek ali priložnost, kako določeno situacijo uporabiti za 

učenje o medosebnih odnosih.  

Če želimo navezovati, razvijati in ohranjati dobre medosebne odnose, Lamovčeva (1993) 

svetuje, da se je treba naučiti nekaterih temeljnih spretnosti, ki zajemajo naslednja področja: 

1. medosebno poznavanje in zaupanje, ki vključuje samorazkrivanje, samozavedanje, 

sprejemanje samega sebe in zaupanje. Pomembno je, da smo pripravljeni drugemu 

razkriti vse tisto, kar je pomembno za odnos, k temu pa ne spada pripovedovanje 

različnih dogodkov iz preteklosti ali razkrivanje osebnih skrivnosti, temveč 

informacije o tem, kako oba udeleženca doživljata različne vidike svojega odnosa, 

kakšne odzive nam zbuja vedenje drugega itd. Potrebno je, da se zavedamo sami sebe 

oziroma svojih odzivov, se sprejemamo in zaupamo drugemu udeležencu v odnosu; 
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2. komuniciranje, ki se nanaša na posredovanje sporočil, ki so izražena tako, da jih 

drugi brez težav razbere, ter pazljivo poslušanje, ki zagotavlja, da drugega dobro 

razumemo;  

3. medsebojno sprejemanje in potrjevanje, ki vključuje obojestransko sprejemanje 

oseb v odnosu, potrjevanje in podporo osebi, ki potrebuje pomoč; 

4. konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom, ki vsebuje strategije za 

reševanje medosebnih konfliktov, tako da pomagajo pri zbliževanju obeh udeležencev 

in pri ohranjanju ter razvijanju odnosa. 

Lamovčeva tudi opozarja, da se lahko medosebnih spretnosti naučimo le na podlagi izkušenj, 

saj izključno intelektualno znanje ne zadošča. 

Smrtnik Vitulićeva (2009) meni, da lahko učitelj medosebne odnose spodbuja na različne 

načine, ki pa jih prilagaja konkretnim otrokom v konkretnem razredu. Pri spodbujanju 

medosebnih odnosov je namreč pomembno, da je učitelj pozoren na celoten razred in da se 

zaveda, da je spodbujanje medosebnih odnosov dolgotrajen proces, ki vključuje različne 

dejavnosti, ki učencem dajejo možnost za trajnejšo spremembo odnosov v razredu. Tudi 

Kottler in Kottler (2001) trdita, da mora biti učitelj sposoben vzpostavljati dobre odnose z 

učenci, kar pa se razvija postopno, zato se mora učiti, razvijati in obvladovati medosebne 

spretnosti, ki so ključne za učinkovito pedagoško delo. 

Bečaj (2001) pa ugotavlja, da je ukvarjanje z medosebnimi odnosi pri pouku vendarle bolj v 

ozadju in omejeno predvsem na reševanje trenutnih problemov, ki se pri pouku pojavijo. 

Učitelj bi zato moral poleg strokovnosti na svojem poklicnem področju imeti še nekaj znanja 

tudi iz dela s skupinami ter za dobre medosebne odnose več vedeti o tem, kako: 

 oblikovati in vzdrževati skupine, 

 v oddelku doseči večjo kohezivnost, 

 oblikovati norme, 

 nastajajo in se rešujejo konflikti in kakšnega pomena je komunikacija, 

 oblikovati primerno kulturo in 

 vzdrževati ugodno klimo. 

Kyriacou (1997) meni, da je pozitivno vzdušje v učilnici zelo odvisno od vrste in oblike 

razmerja, ki ga učitelj vzpostavi z učenci, pomembno pa je, da to vzdušje temelji na 

vzajemnem spoštovanju in zaupanju med njimi. Če učitelj učencu pokaže, da razume in 
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upošteva njegova stališča ter da ga na vseh področjih ceni kot samostojno osebnost, se tako 

razvije tesen in zaupljiv odnos med njima. 

Skalarjeva (1996) meni, da bi moral učitelj razvijati in spodbujati takšne medosebne odnose, 

ki bi učenčev osebni razvoj negovali in spodbujali, ne pa zavirali in preprečevali. Za 

spodbujanje in negovanje dobrih medosebnih odnosov v razredu zato avtorica priporoča, da 

mora učitelj: 

 imeti spoštljiv odnos do vsakega učenca ter se z vsakim pogovarjati naravno in 

sproščeno; 

 pozorno poslušati, kaj mu učenci pripovedujejo in želijo povedati, ter jih sprejeti 

takšne, kot so; 

 z učenci govoriti prijazno in čustveno toplo ter z njimi vzpostaviti ustrezen očesni stik; 

 paziti, da se izogiba besed in dejanj, ki vznemirjajo; ne sme napovedovati kazni, saj 

strahovi in bojazni ne pripravljajo prijetnega vzdušja za dobre medosebne odnose; 

 s svojim vedenjem in dejanji poskrbeti, da mu bodo učenci zaupali, saj je medsebojno 

zaupanje najpomembnejši pogoj za dobre medosebne odnose; 

 izražati čustveno toplino in skrb ter biti pripravljen pomagati vsakemu učencu; 

 imeti smisel za humor in včasih gledati na neprijetne dogodke z veselega zornega 

kota; 

 biti zmožen empatije, optimističen in odprt do osebnih novih izkušenj. 

Če učitelj zavestno in smiselno skrbi za dobre medosebne odnose ter jih neguje, se dobro 

počutje v razredu razvija in ohranja samo, ne da bi bilo treba posebej misliti nanj in skrbeti za 

njegovo rast in ohranjanje pozitivnega vpliva (prav tam).  

Kakovostno delo v šoli je mogoče le v toplem in spodbudnem razrednem okolju, to pa ni 

mogoče, če je odnos med učiteljem in učenci nasprotujoč. Glasser (1998) meni, da je zaupanje 

osnovni pogoj za dobre in tople medosebne odnose med učiteljem in učenci ter da se morajo 

učitelji in učenci zato med seboj pogovarjati pošteno in brez strahu. Pergar Kuščarjeva (2000) 

pa meni, da je medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu 

pomembna kategorija pristnega medosebnega odnosa, v katerem poteka kar najučinkovitejše 

vzgojno-izobraževalno delo. 

Glavna pogoja za dobre medosebne odnose sta torej medsebojno spoštovanje in zaupanje. To 

velja tudi za odnose med učitelji in učenci. Pri tem ima glavno vlogo učitelj, ki s svojimi 
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lastnostmi in vedenjem, predvsem pa s posluhom za učence in veseljem do dela razvija in 

spodbuja kakovostne odnose v razredu. 

2.2.4  Medosebni odnosi med učiteljem in učenci pri pouku likovne vzgoje 

Učitelji in učenci so med seboj nenehno v nekem odnosu in ker je dober medosebni odnos 

med njimi temelj kakovostnega šolskega dela, je tudi pri pouku likovne vzgoje pomembno, da 

se tako učitelj kot tudi učenci trudijo za kakovostne odnose v razredu. 

Na razredni stopnji osnovne šole učitelj z učenci poleg ur likovne vzgoje preživi tudi vse 

ostale ure pouka, zato je njegov vpliv na učence izredno pomemben, saj se osebnosti mlajših 

učencev šele oblikujejo. Odnos je zato lahko še posebej neposreden in topel v nižjih razredih, 

ko otrok poskuša posnemati učitelja in se z njim identificirati (Kovačič, 2008). Podobno trdi 

tudi Kyriacou (1997), saj meni, da se mora učitelj zavedati pomena vpliva, ki ga ima s svojim 

ravnanjem na učence. Identificiranje z učiteljem je namreč še posebej izrazito prav v nižjih 

razredih osnovne šole, pogosto pa ostaja tudi v višjih razredih. 

Bečaj (1992, str. 7) meni, da je odnos med učiteljem in učencem dober, kadar zajema: 

1. odprtost, kar pomeni, da vsak partner v tem odnosu lahko tvega, da je neposreden in 

pošten; 

2. da je vsak prepričan, da ga drugi ceni; 

3. da se oba zavedata vzajemne odvisnosti; 

4. da lahko vsak zase raste in razvija svojo kreativnost in individualnost; 

5. skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da niti eden niti drugi ne more 

zadovoljevati svoje potrebe na račun drugega. 

Medosebni odnos je torej temeljni odnos sodelovanja učitelja z učenci in je mogoč samo pri 

demokratičnem ravnanju. V demokratičnem odnosu je učitelj tisti, ki vodi komunikacijo, 

učenci pa se vključujejo po sposobnostih, interesih in znanju. Komunikacije so dvosmerne, 

učitelj nagovarja učence k sodelovanju, jih spodbuja, sprašuje, upošteva njihova mnenja, 

potrebe in interese, tako da skupno stopajo po poti do cilja. Učitelji, ki zaradi različnih 

vzrokov niso sposobni ustvarjati medosebnih odnosov, lahko doživljajo poraze, odtujenost in 

nemoč (Pšunder, 1998).  

Karlavaris in Berce Golob (1991) menita, da ima likovna vzgoja izjemno funkcijo v 

medčloveških odnosih zaradi svojih komunikacijskih komponent, saj je razumevanje med 
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ljudmi mogoče le ob delovanju ustreznih sistemov komuniciranja, med katerimi je tudi 

likovnovizualni. Prav tako pa tudi likovna aktivnost spodbuja razvoj čustvenih in 

intelektualnih sposobnosti ter s tem pripomore k oblikovanju uravnovešene osebnosti, kar je 

pomemben dejavnik notranje gotovosti in medčloveških odnosov. 

Učitelj mora v učilnici v času učnega procesa vpeljati posebne odnose z učenci. Ker se učenci 

pri pouku likovne vzgoje razvijajo na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju, 

morajo ti odnosi temeljiti predvsem na medsebojnem spoštovanju, k temu pa morajo svoje 

prispevati tako učitelj kot učenci. Za doseganje dobrih odnosov med učiteljem in učenci in 

pozitivne komunikacije v učnem procesu pa so potrebni ustrezni načini dela, ki morajo biti 

prilagojeni učnim ciljem, likovnim nalogam in konkretnim učencem. Medosebni odnos med 

učiteljem in učencem pa bo zagotovo boljši, če bo učitelj učencu omogočal avtonomno vlogo, 

upošteval njegove individualne razlike v likovnih zmožnostih in spodbujal njegovo dejavnost, 

ustvarjalnost in pozitivno doživljanje (Tacol, 2003). 

Pomembno je torej dejstvo, da odnos med učiteljem in učencem ustvarja temelj za tako 

vzdušje v razredu, v katerem se učenci lahko likovno izobražujejo. Pri poučevanju je uspeh 

učiteljeve interakcije z učenci zelo odvisen od medosebnih odnosov in vzdušja v razredu. Če 

je ustvarjeno pozitivno vzdušje v razredu, se lahko učitelj izogne negativnemu odnosu z 

učenci in njihovim slabim učnim navadam. Pozitiven odnos med učiteljem in učenci pa 

poveča možnosti za učinkovitejšo in prijetnejšo interakcijo (Bluestein, 1997). 

Učitelj mora torej za nastajanje kakovostnih likovnih izdelkov učencev v razredu ustvariti 

sproščeno vzdušje, v katerem lahko razloži likovne pojme, predstavi likovne materiale in 

orodja ter ustvari ozračje za doživljanje motiva, izpostavi likovni problem in pozornost 

učencev usmeri v reševanje likovnega problema, ne pa v upodabljanje podob (Tacol, 2003). 

Učitelj lahko le v sproščenem ozračju izvablja navdih in sprošča domiselnost učencev (Tacol, 

1999). 

Brajša (1995) trdi, da mora šola učiteljem in učencem omogočati razvijanje humanih 

medsebojnih odnosov ter da dobre odnose omogoča predvsem kakovostna ljubezen, ki 

aktivira njihove možgane in jih motivira za delo, demokratično vodenje, timsko sodelovanje 

in kakovostno komunikacijo. Temeljne skrivnosti uspešnega pouka naj bi torej bili uspešen 

tim razrednih učiteljev in drugih delavcev šole ter kakovostna komunikacija, ki pa sta rezultat 

resnične in kakovostne ljubezni. Duh (2004) meni, da je učitelj najpomembnejši dejavnik za 
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ustvarjanje kakovostnih odnosov in ustvarjalne klime, zato si mora pridobiti naklonjenost in 

zaupanje učencev ter upoštevati njihove individualne razlike. Tacolova (2002) pa prav tako 

opisuje, da so zavedanje odgovornosti in spoštljiv odnos do učitelja in zaupanje učitelja 

učencem temelj za izživitev originalnosti in ustvarjalnosti pri likovnem izražanju ter da je 

kakovost medsebojnih odnosov v razredu eno izmed temeljnih določil harmoničnega in 

zadovoljnega kolektiva. Učitelj se mora tega zavedati, saj je namreč tudi uspešnost 

poučevanja in učenja odvisna od zdravih odnosov in interakcijske komunikacije učitelja z 

učenci in učencev z učiteljem. 

Smrtnik Vitulićeva (2009) meni, da je učiteljevo delo v razredu povezano s skupino in 

posameznikom ter da je vsak razred celota, ki ima določene posebnosti ter svojo dinamiko 

odnosov. Pomembno je, da zna učitelj vzpostaviti stik z učenci ter da ima z njimi pristen in 

spoštljiv odnos. Podobnega mnenja pa je tudi Kyriacou (1997), saj trdi, da ko učitelj in učenec 

drug drugega priznavata, vzpostavita osebno razmerje, ki je ločeno od razmerja, ki ga ima 

učitelj s celotnim razredom, a je hkrati še zmeraj tudi del tega razmerja. Tacolova (2003) pa 

opozarja tudi na to, da mora biti učitelj pri pouku likovne vzgoje posebno pozoren na 

dejavnost vseh učencev, in če je treba, mora s pozitivnim pedagoškim ravnanjem odpravljati 

slabe odnose med učenci. Naloga učitelja je, da spodbuja strpen in prijateljski odnos v razredu 

nasploh in skrbi za razvoj moralnih vrednot, kot so discipliniranost, kulturno vedenje, čut za 

odgovornost in dostojno komuniciranje. Učitelj pa je pri poučevanju lahko še posebno 

uspešen, če vzpostavi sproščeno vzdušje v razredu. Učence je treba motivirati za aktivno 

sodelovanje in jim vzbuditi željo po usvajanju ter samostojnem iskanju informacij. Učenci 

lahko to dosežejo le, če učitelj gradi na njihovih izkušnjah, povezanih s konkretno življenjsko 

situacijo ali na zgledih iz učenčevega okolja. 

Učitelj ima pri organizaciji učnega procesa likovne vzgoje naslednje pomembne vloge (Tacol, 

2003): 

 znanstveno, saj načrtuje temeljne problemske učne vsebine z vseh likovnih področji in 

oblikuje likovne naloge, primerne starostni stopnji; 

 psihološko, saj načrtuje motiviranje učencev in tudi predvideva, kako se bodo odzvali 

glede na svoje individualne posebnosti; 

 didaktično, saj mora izbrati ustrezne likovne metode in oblike dela, učna sredstva in 

pripomočke ter ustrezno vključiti vse to v učne korake organizirane učne ure, kjer tudi 

neposredno pomaga učencem. 
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Poleg vseh vlog mora učitelj pri pouku likovne vzgoje predvsem upoštevati osebnosti 

učencev, njihove pravice in dolžnosti in jim dopuščati, da se svobodno razvijajo. Učence 

mora tudi spodbujati k samostojnemu razmišljanju, ravnanju in izražanju lastnih misli, 

občutkov in čustev. Le tako se lahko ustvarjajo takšni odnosi, ki učitelja in učence povezujejo, 

pa tudi osvobajajo napetosti in vodijo k sproščenemu ter ustvarjalnemu ravnanju (Tacol, 

1999). 

Delo učitelja in učencev naj bi pri pouku likovne vzgoje torej potekalo ustvarjalno, s polno 

mero odgovornosti, usmerjeno v obvladovanje likovnega jezika in v kakovostne medčloveške 

odnose (prav tam). Učitelj pa mora posameznemu učencu dajati tudi dovolj svobode za 

njegovo razmišljanje, ustvarjanje idej, besedno opisovanje in individualno likovno izražanje 

(Tacol, 2003). 

Pšundrova (2004) meni, da k dobrim medosebnim odnosom gotovo prispeva tudi okolje, v 

katerem se učenci počutijo varne in sprejete. Učenci morajo čutiti, da je učitelj zaskrbljen 

zanje, za njihove dosežke in vedenje ter da je prijazen, skrben in ima spoštljiv odnos do njih. 

Prav tako trdi tudi Bečaj (2000), saj naj bi bil dober učitelj tisti, ki zna ustvariti klimo 

medsebojnega zaupanja, občutek sprejetosti, varnosti, podpore in razumevanja. Učitelj 

dobrega odnosa z učenci namreč ne more doseči le s tehnikami poučevanja ali z raznimi triki, 

ampak predvsem z osebno naravnanostjo, vedenjem, vrednotami, s prepričanji in stališči. 

Za uspešno delo v vzgoji in izobraževanju je pomembno ukvarjanje z lastnimi stališči, 

pričakovanji in vrednotami, saj učitelj prav s tem ustvarja temeljni odnos do učencev (prav 

tam). Tudi Tacolova (2002) meni, da mora dober učitelj razrednega pouka skrbeti za svojo 

osebnostno rast in se zato ves čas izobraževati in izpopolnjevati tudi na likovnodidaktičnem 

področju, ki med drugim obsega tudi razvijanje komunikacijskih zmožnosti, ki omogočajo 

zdravo interakcijo z učenci. 

Pri ustvarjanju dobrih medosebnih odnosov v razredu ima torej velik pomen tudi učiteljeva 

osebnost. Javornik in Kovač Šebartova (1991) menita, da bi učitelj moral imeti temeljne 

lastnosti, kot so inteligentnost, sposobnost vživljanja v učenca, odsotnost predsodkov, 

čustvena stabilnost, prijaznost, razumevanje, odprtost in toplina. Pergar Kuščerjeva (1994) pa 

trdi, da učiteljeve lastnosti, kot so toplina, prijaznost, zgovornost, odzivnost, živahnost, 

impulzivnost in odprtost, pozitivno vplivajo tudi na ustvarjalnost otrok. 
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Učitelj lahko s postopnim razvijanjem in oblikovanjem pozitivnih stališč in moralnih vrednot 

tudi pri likovni vzgoji pri učencih dosega strpnost, uvidevnost, občutljivost za potrebe 

vrstnikov, pozornost, iniciativnost, obzirnost, odgovornost in zadovoljstvo. Ustvari lahko 

homogeno skupino, ki je motivirana za delo in ustvarjalna v likovnem izražanju (Tacol, 

2002). 

2.3  Medosebna komunikacija med učiteljem in učenci 

Komunikacija je proces, ki nenehno poteka med ljudmi in se nam prav zato včasih zdi 

samoumevna. Brajša (1993) trdi, da je človek rezultat pogovora oziroma natančneje rezultat 

interpersonalne komunikacije, saj sta od njene intenzivnosti in kakovosti odvisna tempo 

razvoja in kakovost človekovih možganov, osebnosti in identitete. 

Bratanićeva (1991) je komunikacijo opredelila kot proces ustvarjanja pomenov med dvema ali 

več osebami oziroma kot proces vzajemne izmenjave pomenov, Tomićeva (2002) pa trdi, da 

je komunikacija beseda, ki označuje skoraj vsako medsebojno sodelovanje in pomeni 

sporazumevanje med ljudmi s pomočjo izmenjave sporočil. 

Watzlawick je ugotovil, da ne moremo nekomunicirati, ker je vsako vedenje komunikacija, 

tudi ko ne govorimo (Brajša, 1985). Če torej ni mogoče nekomunicirati, potem lahko trdimo, 

da tudi vzgojno-izobraževalnega procesa ni brez komunikacije.  

Sodobna didaktika opredeljuje učni proces kot multidimenzionalni sistem didaktičnih 

postopkov in komunikacij ter interakcij, s katerimi se uresničujejo cilji pouka. Pouk pa 

sestavljata poučevanje, ki je aktivnost učitelja, ter učenje, ki je aktivnost učencev. Med 

poučevanjem in učenjem pa poteka komunikacijski in interakcijski proces (Tomić, 2002).  

Kadar govorimo o komunikaciji v razredu, mislimo predvsem na komunikacijo med učiteljem 

in učenci, ki pa se niti za trenutek ne prekine. Tega se mora zavedati predvsem učitelj, saj je 

od kakovostne komunikacije odvisen tudi njegov odnos z učenci, pri tem pa je izredno 

pomembno tudi, kako zna učitelj poslušati učenca in se mu odzivati. 

2.3.1  Opredelitev medosebne komunikacije 

Brajša (1993) komunikologijo deli na: 

 splošno in  

 interpersonalno ali medosebno. 
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Splošna komunikologija se ukvarja z medijsko, časnikarsko, organizacijsko, javno, množično, 

sekundarno in posredno komunikacijo. Interpersonalna komunikologija pa se ukvarja z 

medsebojno komunikacijo v družini, šoli, podjetju, v manjših in večjih družbenih skupnostih, 

torej v primarnih skupinah oziroma v vseh življenjsko pomembnih človeških sistemih (Brajša, 

1993). 

Številni raziskovalci opozarjajo, da je temeljni komunikacijski proces medosebno 

komuniciranje v skupini, zlasti primarni skupini, kot je na primer družina, komuniciranje s 

prijatelji in znanci, medosebno komuniciranje na delovnem mestu, v šoli, klubih ipd. (Tomić, 

2002). 

Po besedah Lamovčeve (1993) je medosebna komunikacija v najširšem pomenu kakršno koli 

verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga zazna kaka druga oseba, bolj specifično pa jo 

opredeljuje kot proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo 

sporočila oziroma znake, ki imajo določen pomen. Sporočilo je lahko verbalni ali neverbalni 

simbol oziroma znak, ki ga ena oseba prenese na drugo. Brajša (1993, str. 20) pa trdi, da je 

interpersonalna komunikacija »hoteno ali nehoteno, zavestno ali nezavedno, načrtovano ali 

nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih 

odnosih ljudi«. 

Pšundrova (1998, str. 35) trdi, da je medosebna komunikacija medsebojni vpliv oseb, ki se 

predstavljajo, pošiljajo in sprejemajo sporočila, ter da osebe, ki medsebojno komunicirajo, 

uporabljajo za to različne aktivnosti, kot so: 

 intelektualne (mišljenje, pomnjenje, predpostavljanje), 

 akustične (govorne), 

 vizualne (pisano gradivo, slikovni material) in 

 telesne (gibi, mimika obraza, položaj telesa). 

2.3.2  Proces medosebne komunikacije 

Komunikacija je proces in temeljne sestavine komunikacijskega procesa so: oddajnik (vir, 

sporočevalec oziroma komunikator), sporočilo (sistem znakov), kanal (prenosnik), prejemnik 

(dekoder oziroma komunikant), odgovor (prek povratne informacije), možnosti motenj 

(šumov) in situacija oziroma kontekst, s pomočjo katerega informacije interpretiramo (Barker, 

1987, v Tomić, 2002). 
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Podobno opisuje tudi Lamovčeva (1993), da komunikacija med učiteljem in učencem 

vključuje sedem temeljnih elementov: 

1. namere, misli in čustva učitelja, ki so ga privedle do tega, da pošlje sporočilo, 

2. učitelj vkodira sporočilo oziroma prevede svoje namene, misli in čustva v sporočilo, ki 

je primerno za pošiljanje, 

3. učitelj učencu pošlje sporočilo, 

4. sporočilo se prenaša po kanalu, 

5. učenec dekodira sporočilo oziroma interpretira njegov pomen, 

6. interpretaciji sporočila sledi notranji odziv učenca, 

7. v vsaki od navedenih faz je določen šum. Šum je vsak element, ki moti proces 

komunikacije (npr. predsodki, neustreznost izražanja, predhodne izkušnje, drugi zvoki 

iz okolja itd.). 

Proces medosebne komunikacije se začne pri učitelju, ki želi učencu nekaj sporočiti in zato 

sporočilo kodira v besede, govorico telesa, pismo, sliko itd. Sporočila so namreč splet 

simbolov, najpogosteje jezikovnih, s pomočjo katerih se prenaša pomen med tistim, ki 

sporočilo pošilja, in tistim, ki ga prejema. Ko se torej učitelj odloči, da bo komuniciral, določi 

namen in sestavi sporočilo. Informacijo mora oblikovati tako, da bo razumljiva in nato se 

sporočilo lahko prenaša k učencu (Tomić, 2002).  

Brajša (1990, v Tomić, 2002) loči štiri vidike sporočila: 

1. vsebinski namen, 

2. osebni namen (odkrivanje sebe v sporočilu), 

3. odnosni namen (določitev odnosa do vsebine in prejemnika sporočila) in 

4. vplivni namen (vpliv na vedenje prejemnika sporočila). 

Medosebna komunikacija ni sestavljena le iz verbalizacije, ampak s sporočilom opredelimo 

tudi odnos do vsebine in prejemnika sporočila. S sporočilom sočasno odkrivamo svojo 

osebnost in učinkujemo na prejemnika sporočila, kar pa se dogaja kot vzajemen proces 

(Tomić, 2002). 

Komunikacija poteka s pomočjo nekega medija ali prenosnega sredstva. Za človeško 

komunikacijo so to verbalna, neverbalna ali tehnična sredstva, kot so na primer jezik, mimika, 

kretnje ipd. Pot, po kateri sporočilo poteka od učitelja do učenca, imenujemo komunikacijski 
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kanal. Učitelj mora sporočilo prilagoditi tako, da dobro izkoristi kanal, ki je na voljo za 

prenos, najboljši kanal pa je osebna komunikacija (Tomić, 2002). 

Za izmenjavanje pomenskih vsebin uporabljamo in proizvajamo znake, ki pa so lahko naravni 

ali umetni. Naravni znaki označujejo stanje objekta ali dogajanja, umetni pa so ustvarjeni 

zaradi komuniciranja. Komunikacija se z vsebinskega vidika uresniči le z uporabo znakov, ki 

imajo isti pomen za pošiljatelja in prejemnika (Tomić, 1992, v Tomić 2002). 

Med učiteljem in učencem, ki sprejme sporočilo, se lahko pojavijo šumi ali motnje, ki 

zmanjšajo učinkovito prenašanje sporočil. Zaradi motenj med prenosom lahko sporočilo 

izgublja vsebino. Poznamo tri vrste motenj: mehanične, semantične in psihološke. Pri 

mehanični motnji lahko izgubimo del sporočila zaradi hrupa, slabega tiska ali druge tehnične 

motnje. Semantične motnje so posledica napačnega razumevanja sporočil, vzroki pa so lahko 

težko razumljive besede, prezahteven predmet sporočila, različno pojmovanje besednih 

pomenov med pošiljateljem in prejemnikom, kulturne razlike ipd. Psihološki šum oziroma 

motnja pa pomeni čustven odnos do prejemnika in vsebine (prav tam). Lamovčeva (1993) 

trdi, da je šum lahko čustvene ali socialne narave ter da veliko nesporazumov v medosebni 

komunikaciji povzroči pomanjkanje empatije in zaupanja. 

Pomen komunikacije pa je v odzivu, ki ga dobimo, saj šele na podlagi povratne informacije 

lahko preverimo uspešnost komunikacije oziroma ali je učenec sporočilo razumel. Pomembno 

je preveriti, ali je učenec sporočilo sploh slišal, kako ga je razumel in v kakšni obliki ter 

vsebini je nanj učinkovalo. Iz tega je razvidno, da je komuniciranje dvostranski vzajemni 

sistem (Tomić, 2002). 

V šoli v procesu medosebne komunikacije učitelji in učenci vplivajo drug na drugega. Vsak 

izmed njih ima svoje značilnosti zaznavanja, mišljenja, čustvovanja, govora, pričakovanj, 

stališč in vrednot. Prispevki v skupno dogajanje pa vplivajo nazaj na posameznika (Skalar, 

1990). Brajša (1993) tudi poudarja, da učitelj v vsakem pogovoru z učencem prenaša nanj 

neko vsebino, definira odnose, odkriva sebe in vpliva na učenca. Medosebna komunikacija ni 

sestavljena samo iz vsebine in njene verbalizacije, pomembni so tudi neverbalni, odnosni in 

osebni vidiki komuniciranja. 

Podobnega mnenja je tudi Pšundrova (2009), saj meni, da se medosebni odnosi med učitelji in 

učenci oblikujejo v različnih vsakodnevnih situacijah, ko se srečujejo, izmenjujejo 

informacije, oblikujejo pričakovanja in razrešujejo konflikte. V vsakodnevnem medsebojnem 
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komuniciranju med učitelji in učenci se torej ne izmenjujejo le informacije, temveč se 

opredeljujejo tudi medosebni odnosi, zato ni pomembna le vsebina sporočila, ampak tudi, 

kako je sporočilo posredovano. Na primer, z načinom discipliniranja učitelj učencem ne 

sporoča le informacij o pričakovanem vedenju in posledicah neustreznega vedenja, temveč 

opredeljuje tudi odnos do njih – sporoča, ali jih spoštuje, jim zaupa, verjame vanje in podpira 

njihova avtonomna prizadevanja k samodisciplini in odgovornosti ali ne. 

2.3.3  Vrste komunikacije med učiteljem in učenci 

Enosmerna in dvosmerna komunikacija 

Po mnenju Pečjakove in Koširjeve (2002) je najpogostejša delitev komunikacije med 

učiteljem in učenci delitev na enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Kadar je pouk 

organiziran v obliki razlage, je učitelj osrednji vir informacij in navodil, zato komunikacija 

poteka enosmerno, od učitelja do učencev. V primeru diskusije pa komunikacija med 

učiteljem in učenci poteka v različne smeri, zato je dvosmerna. 

Pšundrova (1998) meni, da je razredna komunikacija največkrat enosmerna in se s tem v 

razredu pojavlja paradoksalna situacija, saj so učenci tiho, namesto da bi več spraševali, 

govorili in mislili, učitelji pa bi morali odgovarjati na vprašanja, v glavnem pa le oni govorijo. 

Rezultati Flandersovih (1970, v Pečjak in Košir, 2002) raziskav razrednih interakcij kažejo, 

da v večini razredov približno dve tretjini časa komunikacije pripadata učitelju, kar potrjujejo 

tudi slovenske raziskave. 

Verbalna in neverbalna komunikacija 

V šoli učitelji in učenci pošiljajo sporočila z besedami, a tudi brez njih. Medosebna 

komunikacija med njimi vedno teče na dveh ravneh, na verbalni in neverbalni, saj je že 

Watzlawick (Bratanić, 1991) v svoji teoriji komunikacije poudaril, da verbalnega in 

neverbalnega dela komunikacijskega procesa ne moremo deliti in ločevati, ker ob verbalni 

komunikaciji teče tudi neverbalna. Pšundrova (1998) pa trdi, da povezanost besednega in 

nebesednega komuniciranja povečuje bogastvo komunikacijskih potencialov. Kot trdi 

Lamovčeva (1993), je pri tem pomembno to, da so verbalna in neverbalna sporočila skladna, 

saj lahko pride v primeru neskladja do nesporazuma. Enakega mnenja je Tomićeva (2002), saj 

meni, da je skrivnost uspešnega medsebojnega komuniciranja v usklajenosti verbalnih in 
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neverbalnih sporočil. Brajša (1993) pa ugotavlja, da je za usklajevanje verbalne in neverbalne 

komunikacije potrebno: 

1. opažanje in prepoznavanje svojega in tujega neverbalnega vedenja, 

2. pogovarjanje o svojih in tujih neverbalnih sporočilih in 

3. skupno pojasnjevanje neusklajenosti. 

Bratanićeva (1991) je opredelila, da je za verbalno komunikacijo značilno predvsem to, da je 

bolj pod zavestno kontrolo kot neverbalna. Lahko je pisna ali ustna in govori o objektivni 

stvarnosti ali pa lahko druge z verbalno komunikacijo informiramo o naših subjektivnih 

stanjih in idejah. 

Specifične funkcije verbalne vzgojno-izobraževalne funkcije, ki jih je opredelila Pšundrova 

(1998, str. 38), so: 

 prenos idej, 

 izmenjava izkušenj, 

 sporočila o objektivni stvarnosti (pojavi, predmeti, procesi, dogodki), 

 sporočila o subjektivni stvarnosti (doživljaji, občutki, stališča, vrednote), 

 dopolnjevanje in podkrepljevanje neverbalne komunikacije, 

 prikrivanje sporočil neverbalne komunikacije (občutek veselja, strahu, žalosti). 

Učitelji in učenci pa se med seboj pogovarjajo tudi neverbalno. Učitelj se mora zavedati, da 

učenci zelo dobro zaznavajo in so za neverbalna sporočila svojih učiteljev zelo občutljivi. 

Izgovorjeno sporočilo namreč šele ob neverbalnem spremstvu dobi svoj pomen in smisel, 

svojo učinkovitost in vpliv. Neverbalna sporočila učitelja lahko okrepijo, oslabijo ali celo 

razveljavijo izgovorjeno besedo, zato je pomembno, da se učitelj nauči zaznavati in 

prepoznavati svoja neverbalna sporočila (Brajša, 1993).  

Tomićeva (2002, str. 142) pravi, da je neverbalna komunikacija sestavljena iz: 

 telesnega vedenja (drža, gibi telesa), 

 mimike obraza (čelo, obraz, brada), 

 očesnega stika, 

 govornega vedenja (hitrost in ritem govora, jakost in barva glasu, artikulacija), 

 gestikulacije rok, 

 dotika, 

 obleke, 
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 prostorskega vedenja, 

 časovnega vedenja in 

 zunanjega komunikacijskega konteksta (prostor, sedež za mizo). 

Učitelji v šoli v okviru medosebne komunikacije ne prenašajo samo vsebin, ampak ob njih 

vedno definirajo takšne ali drugačne medosebne odnose, in sicer največkrat prek neverbalne 

spremljave izrečenemu (Brajša, 1993). 

Specifične funkcije neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije so (Pšunder, 1998, str. 

38): 

 predstavljanje osebnosti, 

 izkazovanje občutkov, 

 izkazovanje stališč in vrednostnih opredelitev, 

 podkrepljevanje verbalne komunikacije in 

 prikrivanje sporočil verbalne komunikacije (prikrivanje neresničnih verbalnih 

sporočil). 

Neverbalna komunikacija je zelo pomemben in nepogrešljiv del komunikacije med učiteljem 

in učenci. Ni pomembno samo, kaj učitelj govori, temveč tudi, kako to pove. Učenci so 

namreč včasih še bolj pozorni in občutljivi na neverbalno komunikacijo svojega učitelja, zato 

je dobro, da se je ta zaveda in jo usklajuje s svojo besedno komunikacijo. 

Iskrena in neiskrena komunikacija 

Če se vse sestavine medosebne komunikacije ujemajo, če si sledijo in se v isti smeri krepijo 

ter imajo isti cilj, potem govorimo o iskreni ali kongruentni komunikaciji. Če pa se 

medsebojno izničujejo, razveljavljajo, se ne ujemajo in si nasprotujejo, potem gre za 

neiskreno ali inkongruentno komunikacijo (Brajša, 1993). 

Tudi pri likovni vzgoji je učinkovita in bistvena za uspešno vzgojo in izobraževanje samo 

iskrena komunikacija med učiteljem in učenci, pa tudi med učenci samimi.  

Odprta in zaprta komunikacija 

Odprta komunikacija pomeni kritičen in argumentiran dialog, v katerem ni pomanjkanja časa 

za pogovor in ni tabu tem. Učenčevo željo in potrebo po pogovoru je treba zadovoljiti takoj, 

ko se pokaže. O zaprti komunikaciji pa govorimo, ko se eden od udeležencev ne želi odkrito 
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pogovarjati o določeni temi. Učitelj mora v primeru, da ne zmore ali ne zna odgovoriti na 

učenčevo vprašanje, poiskati možnost za odgovor drugje (drugi učitelji, šolski pedagogi, 

psihologi, socialni delavci itd.) (Pšunder, 1998). 

Ciljna in neciljna komunikacija 

Ko se rešuje določen problem, je nujna ciljna komunikacija, saj se v tej komunikaciji učitelj in 

učenci osredotočijo na problem in njegovo reševanje. Pri tem je pomembna vztrajnost in 

rešitev je treba doseči brez odlašanja. Nasprotje ciljne je neciljna komunikacija, ki pa je 

uvodna, nenamerna ali naključna. Takšna komunikacija ni usmerjena k določenemu cilju, je 

pa pomembna v vsakdanjem življenju in jo uporabljamo tudi kot predhodnico ciljne 

komunikacije (prav tam). 

Avtoritarna in demokratična komunikacija 

Učitelj največkrat odloča o vrsti komunikacije, opredeli pa se lahko za avtoritarno ali 

direktivno in demokratično ali participativno (prav tam).  

Avtoritarna komunikacija izhaja iz avtoritete učitelja in predpostavlja poslušnost in 

pokorščino učencev. Značilnosti takšne komunikacije v razredu so (prav tam): 

 učitelj odloča in določa, kaj bodo učenci delali in kako, 

 učenci morajo upoštevati predpise in pravila, 

 v razredu vlada nezaupanje, kar zadržuje učenčeve ideje, 

 odgovornost je na avtoriteti in 

 razred daje majhno vrednost dosežkom posameznikov. 

Demokratična komunikacija pa izhaja iz pozornosti, razumevanja učenčevih potreb, 

poslušanja in pojasnjevanja ter je vedno usmerjena v dialog. Takšna komunikacija predstavlja 

enakopraven in kritičen odnos med učiteljem in učenci, v katerem se svobodno predstavljajo 

tudi problemi. Značilnosti demokratične komunikacije v razredu so (prav tam): 

 učenci so samostojni in lahko delajo na svoj način, 

 učitelj sprejema pobude, učenci pa so lahko inovativni in izražajo svoje ideje, 

 v razredu vlada odgovornost za delo in uspeh ter 

 razred se veseli skupnih uspehov. 
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Avtoritarna komunikacija zagotovo ni primerna za v razred, saj vpliva na celotno vzdušje in 

medosebne odnose med učiteljem in učenci. Pomembno je, da se učitelj opredeli za 

demokratično komunikacijo z učenci, hkrati pa mora znati tako komunicirati z njimi in imeti 

sposobnost za takšno vrsto komunikacije, saj je le tako lahko uspešen in je namen takšne 

komunikacije dosežen. 

Tacolova (2002) pa navaja naslednje vrste komunikacij, ki so pogoj za obstanek skupnosti in 

posameznika v skupini: 

 komunikacija s skupno dejavnostjo vseh učencev in učitelja, 

 neverbalna komunikacija, 

 komunikacija s pomočjo znakov oziroma simbolov – likovna komunikacija in 

 verbalna komunikacija v povezavi z likovno, kadar gre za besedno opisovanje likovnih 

znakov.  

2.3.4  Uspešnost medosebne komunikacije 

Lamovčeva (1993) trdi, da je komunikacija učinkovita takrat, ko učenec sporočilo učitelja 

interpretira tako, kot je ta nameraval. Učitelj pa lahko poveča učinkovitost komuniciranja 

tako, da izpolni tri osnovne pogoje: 

 sporočilo mora biti razumljivo, 

 učenec mora zaupati v učitelja in 

 pomembna je povratna informacija o tem, kako je učenec sporočilo razumel in kako se 

nanj odziva. 

Uspešna vzgojno-izobraževalna komunikacija je interakcija učiteljev in učencev, v kateri 

učitelj posluša učence, jih poskuša razumeti in sprejemati njihove ideje, misli in občutke ter se 

na njih ustrezno odzivati (Pšunder, 1998).  

Uspešno komuniciranje učitelja predpostavlja razvoj socialnih veščin z/s (Pšunder, 1998, str. 

39): 

 opazovanjem in poslušanjem učencev, kar je pogoj za razumevanje in sprejemanje; 

 ocenjevanjem in vrednotenjem vzgojnih situacij; 

 samoocenjevanjem lastnega vedenja in 

 prenašanjem lastnih idej in občutkov z namenom, da učencem pomaga pri soočanju z 

njegovimi problemi. 
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Dobre medosebne odnose in ugodno razredno klimo torej ustvarja tudi kakovostno 

komuniciranje učitelja, zato je pomembno, da zna učitelj uspešno komunicirati z učenci. 

Pšundrova (1998, str. 39) meni, da učitelj uspešno komunicira, če: 

 zna poslušati, 

 zna spodbujati, soglašati, 

 išče pojasnila in postavlja podvprašanja, 

 zna pohvaliti dejanski napredek učencev, 

 ne daje neposrednih nasvetov, 

 ustvari medsebojno zaupanje, 

 je odprt in se obnaša naravno in 

 z nebesedno podpre besedno komunikacijo. 

Uspešen pogovor med učiteljem in učencem poteka tedaj, ko učitelj gleda učenca v oči, ga 

spodbuja s prikimavanjem in spodbudami, je potrpežljiv, kaže zanimanje in pozorno posluša, 

postavlja morebitna podvprašanja, da bi pojasnil podrobnosti, ne prekinja učenca, ne kritizira 

in ne obsoja ter izraža občutek zaupanja (prav tam). Tudi Lamovčeva (1993) trdi, da je 

bistvenega pomena za dober medosebni odnos to, kako se znata učitelj in učenec poslušati in 

kako se odzivata. S pozornim poslušanjem in ustreznim odzivanjem daje učenec občutek, da 

se za učitelja zanima, da mu je pomemben in da ga poskuša razumeti in obratno. 

2.3.5  Učiteljevo medosebno vedenje v razredu 

Wubbels in Levy (1993, v Marentič Požarnik, 2000) sta oblikovala model komunikacijskega 

stila, ki daje celovitejšo podobo o stilu učiteljeve komunikacije in vključuje tudi perspektivo 

učencev ter čustveno dimenzijo. Pri tem dvodimenzionalnem modelu gre za kombinacijo 

dveh osnovnih dimenzij komunikacije, povzetih po obsežnih analizah intervjujev v 

kliničnopsihološki praksi: 

 gospodovalnost/dominantnost – podredljivost in 

 nasprotovanje – sodelovanje. 

Na osnovi teh dveh dimenzij sta Wubbels in Levy naredila model osmih tipov medosebnega 

vedenja učitelja v razredu (slika 1). Model je sestavljen iz osmih sektorjev, ki opisujejo 

različna vedenja oziroma lastnosti učitelja v razredu, kot so: vodi, pomaga, je razumevajoč, 

spodbuja odgovornost, je negotov, je nezadovoljen, opominja in je strog. 
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Slika 1: Model osmih tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu (Požarnik, 2000; povzeto po: Wubbels 

in Levy, 1993) 

Da bi lahko ugotavljali, kakšno je medosebno vedenje učiteljev in kakšni so medosebni 

odnosi v razredu, sta Wubbels in Levy na podlagi modela osmih tipov medosebnega vedenja 

učitelja v razredu izdelala še Vprašalnik o učiteljevem medosebnem vedenju v razredu. 

Izvirna različica vprašalnika je bila izdelana leta 1985 in je zajemala 77 trditev. Leta 1991 sta 

nato Wubbels in Levy za namene ameriške raziskave skrajšala vprašalnik na 64 trditev, 

kasneje pa je bil za avstralsko raziskavo ponovno skrajšan na 48 trditev. Najkrajša različica 

vprašalnika je tako razdeljena na osem sklopov glede na model medosebnega vedenja učitelja 

v razredu, v vsakem sklopu pa je 6 trditev (Fisher, Fraser in Cresswell, 1995). 

Učitelji lahko uporabijo vprašalnik, da vidijo, kako jih dojemajo učenci ali kakšen je po 

njihovem mnenju »najboljši« in »najslabši« učitelj, prav tako pa ga lahko uporabijo za 

samooceno. Vprašalnik oziroma rezultati vprašalnika lahko služijo tudi kot osnova za 
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razgovor o tem, kakšni so odnosi v razredu in kakšne bi si učenci in učitelj želeli imeti 

(Marentič Požarnik, 2000).  

V obsežnih raziskavah v Združenih državah Amerike so na podlagi podatkov, zbranih z 

vprašalnikom, primerjali, kako idealnega učitelja dojemajo učenci in kako ga dojema učitelj, 

ter ugotavljali, kako svoj stil vidijo učitelji sami in kako ga dojemajo njihovi učenci. Raziskali 

so tudi, kako učenci vidijo »najboljšega« in »najslabšega« učitelja. Učenci so »najboljšega« 

učitelja ocenili kot močnega vodjo, razumevajočega in takšnega, ki pomaga, a je hkrati strog 

in spodbuja odgovornost. Takšen učitelj je po mnenju učencev le redko negotov in 

nezadovoljen in malo opominja. »Najslabšega« učitelja pa so ocenili kot nezadovoljnega in 

strogega ter predvsem kot takšnega, ki veliko opominja in jim ni pripravljen pomagati. 

Pozitivne lastnosti so bile pri najslabše ocenjenemu učitelju zelo redko zaznane (prav tam). 

V očeh vseh učencev je težko doseči podobo »najboljšega« učitelja, saj je težko ugoditi in biti 

najboljši vsem učencem. Pomembno je, da se učitelj s svojim znanjem in osebnostjo potrudi 

narediti čim več, da postane dober vodja in je hkrati razumevajoč, pripravljen pomagati ter 

učencem dopušča svobodo in spodbuja njihovo odgovornost. 
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3  EMPIRIČNI DEL 

3.1  Opredelitev problema 

Dobri odnosi med učitelji in učenci so temelj kakovostnega šolskega dela in prijetne ter 

spodbudne razredne klime. Pri pouku likovne vzgoje je to še posebej pomembno, saj so dobri 

odnosi med učiteljem in učenci pogoj za sproščeno delovno ozračje in kakovostno likovno 

izražanje učencev. Učitelj mora pri pouku namreč upoštevati individualne razlike med učenci 

in spodbujati njihovo ustvarjalnost ter samostojno likovno izražanje, saj bo le tako ustvaril 

sproščeno vzdušje v razredu, kjer bodo učenci lahko ustvarjali kakovostne likovne izdelke. 

Glede na to, da ima najpomembnejšo vlogo pri ustvarjanju kakovostnih odnosov v razredu 

prav učitelj, si mora pridobiti zaupanje učencev z ustreznim vedenjem in komunikacijo. Tudi 

pri proučevanju medosebnih odnosov pri pouku likovne vzgoje gre za osebni odnos med 

učiteljem in učenci, ki se kaže v medosebnem vedenju učitelja in ravno zato smo želeli v 

diplomskem delu ugotoviti, kakšni so medosebni odnosi med učiteljem in učenci pri pouku 

likovne vzgoje v 5. razredu. 

3.1.1  Raziskovalna vprašanja 

V diplomskem delu smo želeli odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Kako učenci doživljajo lastnosti svojega učitelja pri pouku likovne vzgoje? 

2. Kako učitelj dojema svoje medosebno vedenje pri pouku likovne vzgoje? 

3. Ali se dojemanje učiteljevega medosebnega vedenja pri pouku likovne vzgoje 

razlikuje med učenkami in učenci? 

3.2  Metodologija 

3.2.1  Vzorec 

V raziskavo smo vključili učence dveh 5. razredov osnovne šole in njihovi učiteljici 

razrednega pouka. Učiteljica 5. a razreda ima 31 let delovnih izkušenj, učiteljica 5. b razreda 

pa 26. 
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Preglednica 3.1: Struktura učencev obeh razredov po spolu 

 Razred Skupaj 

a b 

Spol 

moški 8 7 15 

ženski 9 10 19 

Skupaj 17 17 34 

 

3.2.2  Inštrumentarij 

Za zbiranje podatkov smo kot instrument raziskovanja uporabili ocenjevalni lestvici za učence 

(priloga 1) in za učiteljici (priloga 2). Obe ocenjevalni lestvici smo priredili po Vprašalniku za 

učence o učiteljevem medosebnem vedenju v razredu (Wubbels in Levy, 1993 v Marentič 

Požarnik, 2000) ter ju oblikovali glede na lastne izkušnje. 

Ocenjevalna lestvica za učence zajema uvodno navodilo za izpolnjevanje, osnovne podatke o 

učencu, trditev o odnosu učenca z učiteljico, nato pa sledi 40 trditev o učiteljevem 

medosebnem vedenju pri pouku likovne vzgoje. Učenci pri vsaki trditvi obkrožijo le eno 

stopnjo, ki označuje, kako pogosto velja posamezna trditev za učitelja pri pouku likovne 

vzgoje. Pri vsaki trditvi izbirajo med petimi stopnjami, ki pomenijo 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – 

včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno.  

Ocenjevalna lestvica za učiteljico zajema uvodno navodilo za izpolnjevanje, vprašanje o 

delovnih izkušnjah, trditev o njenem odnosu z učenci in 40 trditev o učiteljevem medosebnem 

vedenju pri pouku likovne vzgoje, ki so vsebinsko enake kot trditve za učence, le da so 

preoblikovane tako, da učiteljica lahko ocenjuje sebe (npr: Pri učni uri likovne vzgoje 

učencem dovolim, da so njihovi likovni izdelki različni). Učiteljica rešuje ocenjevalno 

lestvico enako kot učenci in pri vsaki trditvi izbira med petimi stopnjami, obkroži pa lahko le 

eno stopnjo, ki označuje, kako pogosto posamezna trditev velja zanjo pri pouku likovne 

vzgoje. 

40 trditev o učiteljevem medosebnem vedenju pri pouku likovne vzgoje je glede na lastnosti 

učitelja vsebinsko razdeljenih na 8 sklopov, vsak sklop pa zajema 5 trditev (preglednica 3.2). 
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Številke trditev so glede na sklope enake pri obeh ocenjevalnih lestvicah (za učence in 

učiteljico).  

Preglednica 3.2: Primeri vedenja učiteljice za osem sklopov, prirejenih po modelu osmih 

tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu (Wubbels in Levy, 1993) 

Sklop Številka 

trditve 

Primeri vedenja učiteljice 

VODI 1–5 Organizira likovno dejavnost, učence vodi in usmerja pri 

dejavnostih ter jim daje navodila, vzdržuje pozornost, 

razlaga. 

NEGOTOVA 6–10 Ne ve, kaj narediti v določenem trenutku, okleva, 

učencem dovoli, da sami odločajo o izvedbi likovne 

naloge in organizaciji učne ure. 

POMAGA 11–15 Kaže zanimanje za učence, jim pomaga, je prijazna, se 

pošali in to dovoli tudi učencem, vzdržuje prijetno vzdušje 

v razredu. 

NEZADOVOLJNA 16–20 Kaže nezadovoljstvo in misli, da učenci ne zmorejo dobro 

rešiti likovne naloge, kritizira in pojasnjuje, kako naj 

učenci upodabljajo oblike. 

RAZUMEVAJOČA 21–25 Spoštuje in upošteva učence, je potrpežljiva in odprta, 

učencem ponudi dodatno razlago, če je potrebno. 

OPOMINJA 26–30 Se hitro razjezi, učencem popravlja upodobljene oblike in 

jih hitro opomni, če ne upoštevajo določenih navodil, kaže 

nepotrpežljivost in jezo. 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST IN 

USTVARJALNOST 

31–35 Dopušča svobodo in odgovornost, učencem dovoli, da so 

njihovi izdelki različni, spodbuja individualno likovno 

izražanje učencev. 

STROGA 36–40 Likovne naloge zasnuje prezahtevno, učencem ponudi 

zelo zahtevne likovne materiale in pripomočke, zahteva 

tišino in delavnost, dosledno oziroma strogo ovrednoti 

likovna dela in oceni dosežke učencev. 

 

Pri vsaki ocenjevalni lestvici smo sešteli število točk za vseh osem sklopov posebej (največ 

možnih doseženih točk za posamezni sklop je 25, najmanj pa 5), pri čemer so zaželene: 

 višje vrednosti točk pri sklopih »vodi«, »pomaga«, »razumevajoča« ter »spodbuja 

odgovornost in ustvarjalnost« in 

 najnižje vrednosti točk pri sklopih »stroga«, »negotova«, »nezadovoljna« in 

»opominja«, saj to niso lastnosti, ki bi jih lahko v tem primeru pripisali dobremu 

učitelju. 
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3.2.3  Postopek zbiranja podatkov 

Za dovoljenje v raziskavi smo najprej prosili ravnateljico osnovne šole, na kateri je potekalo 

zbiranje podatkov, in nato sodelujočim v raziskavi tudi zagotovili anonimnost. Podatke smo 

zbrali meseca aprila 2013 z ocenjevalno lestvico, ki so jo izpolnjevali učenci 5. a in 5. b 

razreda, ter ocenjevalno lestvico, ki sta jo izpolnili njihovi učiteljici razrednega pouka. 

Učencem in učiteljicama smo predstavili ocenjevalno lestvico in navodila za reševanje, nato 

pa so jo samostojno rešili. 

3.2.4  Obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene z ocenjevalnimi lestvicami, smo statistično obdelali z računalniškim 

programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ter jih kvantitativno in 

kvalitativno analizirali. Skupno smo obdelali 35 ocenjevalnih lestvic za učence in 2 

ocenjevalni lestvici za učiteljici. Za izvedbo statistične analize smo uporabili opisno statistiko 

in rezultate tabelarično prikazali. 

3.3  Rezultati in interpretacija 

Učitelj in učenci so neprestano v nekem odnosu, ki je odvisen od več dejavnikov, zato se 

zavedamo, da je težko na podlagi ocenjevalne lestvice za učence in ocenjevalne lestvice za 

učiteljici oceniti, kakšen je odnos med njimi zgolj pri pouku likovne vzgoje, prav tako pa na 

podlagi pridobljenih podatkov rezultatov ne moremo posploševati. 

Čeprav učitelj tudi pri likovni vzgoji ne more vplivati na nekatere dejavnike, mora kljub temu 

s svojim poučevanjem nuditi možnost vsakemu učencu, da se lahko individualno likovno 

izrazi v okviru njegovih likovnih zmožnosti (Tacol, 2003). Prav zato nas je zanimalo, kako 

učenci ocenjujejo medosebno vedenje učiteljice in kako ga ocenjuje ona sama ter kakšen je 

odnos med njimi pri pouku likovne vzgoje. 

3.3.1  Odnos med učiteljico in učenci v razredu 

V nadaljevanju prikazujemo odgovore učencev, kako ocenjujejo svoj odnos z učiteljico, ter 

oceno učiteljic o njunem odnosu z učenci. 
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Preglednica 3.3: Ocene učencev o njihovem odnosu z učiteljico ter oceni učiteljic o 

njunem odnosu z učenci 

 Razred 

a b 

 Odnos 

nekje vmes 
f 2 1 

f % 11,8 % 5,9 % 

dober 
f 7 9 

f % 41,2 % 52,9 % 

zelo dober 
f 8 7 

f % 47,1 % 41,2 % 

 Skupaj 
f 17 17 

f % 100,0 % 100,0 % 

 Učiteljica  dober dober 

 

Vsi učenci svoj odnos z učiteljico ocenjujejo kot zelo dober, dober ali nekje vmes. V 5. a 

razredu ga je največ učencev ocenilo kot zelo dober, v 5. b pa je več kot polovica učencev 

ocenila, da imajo z učiteljico dober odnos. Noben učenec svojega odnosa z učiteljico ni ocenil 

kot slabega ali zelo slabega. Tudi obe učiteljici odnos z učenci ocenjujeta kot dober, tako da 

lahko glede na ocene učencev in učiteljic sklepamo, da so odnosi med učiteljico in učenci v 

obeh razredih dobri, kar zagotovo predstavlja temelj za sproščeno in ustvarjalno vzdušje. 

3.3.2  Ocene učencev in samooceni učiteljic o osmih lastnostih učiteljevega 

medosebnega vedenja pri pouku likovne vzgoje 

Učenci 5. a in b razreda so ocenjevali medosebno vedenje svoje učiteljice pri pouku, učiteljici 

pa sta ocenjevali svoje medosebno vedenje pri pouku. Ocene učencev so bile osnova za 

ugotavljanje razlik med učenci pri dojemanju vedenja svoje učiteljice izključno pri pouku 

likovne vzgoje, prav tako pa smo njihove ocene primerjali s samoocenama učiteljic. 

Rezultate smo primerjali posebej med učenci 5. a razreda in njihovo učiteljico ter posebej med 

učenci 5. b razreda in njihovo učiteljico. Dobljenih rezultatov nismo primerjali med seboj 

glede na razred, saj gre za ocenjevanje oziroma ugotavljanje odnosa med učenci in učiteljico, 
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ki pa je edinstven v vsakem razredu posebej, zato ga ne moremo primerjati z odnosom, ki ga 

imajo drugi učenci in učiteljice. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo podatkov učencev in učiteljic obeh razredov glede na 

posamezne sklope. V preglednicah so stopnje označene s številkami, pri čemer pomeni 1 –

nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno. 

Sklop »VODI« 

Preglednica 3.4: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »vodi« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

1. … ima za pouk likovne vzgoje pripravljen likovni 

material, pripomočke in fotografije primerov iz narave, 

okolja in umetniških del. 

  1 4 12 17 Vedno 

2. … z navdušenjem govori o tem, kaj bomo počeli pri 

učni uri likovne vzgoje. 

   2 15 17 Vedno 

3. … nam dosledno pojasni učno snov in navodila za 

likovno izražanje. 

    17 17 Vedno 

4. … nas pri pouku likovne vzgoje usmerja z navodili.   1 1 15 17 Vedno 

5. … nas pri učni uri likovne vzgoje spodbuja k 

sodelovanju pri pogovoru in reševanju likovne naloge. 

  1  16 17 Pogosto 

 

Preglednica 3.5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »vodi« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

1. … ima za pouk likovne vzgoje pripravljen likovni 

material, pripomočke in fotografije primerov iz narave, 

okolja in umetniških del. 

  1 8 8 17 Pogosto 

2. … z navdušenjem govori o tem, kaj bomo počeli pri 

učni uri likovne vzgoje. 

  2 4 11 17 Pogosto 

3. … nam dosledno pojasni učno snov in navodila za 

likovno izražanje. 

   3 14 17 Vedno 

4. … nas pri pouku likovne vzgoje usmerja z navodili.    2 15 17 Pogosto 

5. … nas pri učni uri likovne vzgoje spodbuja k 

sodelovanju pri pogovoru in reševanju likovne naloge. 

   1 16 17 Vedno 

 

Glede na odgovore v vsakem razredu posebej so učenci obeh razredov svojo učiteljico ocenili 

kot dobro vodjo pri pouku likovne vzgoje. Učenci 5. a in b razreda so pri sklopu »vodi« 

najvišje ocenili trditvi 4 in 5. Glede Tacolove (1999) je to zelo dobro, saj meni, da mora biti 
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učitelj tisti, ki učence vodi, spodbuja in usmerja v dejavnost. Še posebej pri pouku likovne 

vzgoje pa učitelj lahko učence spodbudi k samostojnemu razmišljanju tudi s tem, ko 

premišljeno daje navodila. 

Tudi obe učiteljici sta se ocenili kot dobri vodji in trdita, da se dobro organizirata za pouk 

likovne vzgoje in da učence pogosto oziroma vedno z navodili usmerjata pri teoretični in 

praktični dejavnosti ter jih spodbujata k aktivnosti.  

Tudi Duh (2004) meni, da mora učitelj spodbujati učence, jih aktivirati in jih pritegniti k 

ustvarjalnemu delovanju, saj naj bi se vzpostavitev kakovostnih medosebnih odnosov v 

procesu likovne vzgoje začela s spodbudo, zato lahko sklepamo, da obe učiteljici s svojim 

vodenjem in spodbujanjem učencev posledično skrbita tudi za to, da so odnosi med njima in 

učenci dobri.  

Sklop »POMAGA« 

Preglednica 3.6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »pomaga« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

11. … je pri učni uri likovne vzgoje do nas prijateljska.  1  1 15 17 Pogosto 

12. … se pri učni uri likovne vzgoje tudi pošali. 1 1 6 6 3 17 Pogosto 

13. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da se 

sprostimo in pošalimo. 

3 2 3 4 5 17 Vedno 

14. … ustvarja pri učni uri likovne vzgoje prijetno 

vzdušje. 

  1 4 12 17 Pogosto 

15. … nam pomaga, če imamo težave pri reševanju 

likovne naloge. 

1 1  4 11 17 Vedno 

 

Preglednica 3.7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »pomaga« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

11. … je pri učni uri likovne vzgoje do nas prijateljska.     17 17 Pogosto 

12. … se pri učni uri likovne vzgoje tudi pošali.   3 5 9 17 Vedno 

13. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da se 

sprostimo in pošalimo. 

  3 6 8 17 Pogosto 

14. … ustvarja pri učni uri likovne vzgoje prijetno 

vzdušje. 

  2  15 17 Pogosto 

15. … nam pomaga, če imamo težave pri reševanju 

likovne naloge. 

   1 16 17 Vedno 
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V obeh razredih so učenci najbolj homogeno ocenjevali trditve 11, 14 in 15, nekoliko večja 

razpršenost odgovorov pa je pri trditvah 12 in 13. Uporaba humorja oziroma smeh zagotovo 

pomaga pri izboljšanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov, zato ni zanemarljiv 

podatek, da imajo učenci zelo različno ocenjujejo, ali jim učiteljica dovoli, da se pošalijo, in 

ali se tudi sama kdaj pošali. Dobro je, da učitelj dovoli učencem, da se kdaj pošalijo in se tudi 

sam kdaj pošali, vendar mora biti pri tem pazljiv, da s šalo koga ne prizadene. 

K vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov zagotovo pripomore tudi vzdušje, ki ga ustvarja 

učitelj, zato je zelo pomemben podatek, da je veliko učencev v obeh razredih ocenilo, da 

njihova učiteljica pri učni uri likovne vzgoje vedno ustvarja prijetno vzdušje. To sta potrdili 

tudi samooceni obeh učiteljic, saj trdita, da pogosto usmerita pozornost v sprostitev učencev 

in vzdržujeta prijetno vzdušje. To je zagotovo dober podatek, saj Tacolova (2003) meni, da je 

uspešen likovni razvoj učencev zelo odvisen od ugodnega ozračja v razredu. Učitelj mora zato 

spodbujati strpen in prijateljski odnos v razredu, saj bo le tako lahko ustvaril sproščeno 

vzdušje, kjer bodo lahko učenci ustvarjali kakovostne likovne izdelke. Duh (2004) pa je v 

raziskavi ugotovil, da je sproščena in prijetna klima pri pouku likovne vzgoje učence 

pritegnila k aktivnemu vrednotenju in h komentiranju lastnih likovnih izdelkov ter k iskanju 

vzporednic z likovnimi izdelki sošolcev. 

Obe učiteljici sta ocenili, da učencem vedno pomagata, če imajo težave pri reševanju likovne 

naloge. V 5. b razredu je kar 16 učencev, v 5. a razredu pa samo 11 učencev odgovorilo, da 

jim učiteljica vedno pomaga. Pomembno je, da je učitelj pripravljen pomagati učencem, kar 

meni tudi Tacolova (2003), ko razlaga, da vsak učenec od učitelja pričakuje naklonjenost in 

pomoč. Pri pouku likovne vzgoje pa mora učitelj učencem predvsem pomagati, da postanejo 

spretnejši pri likovnem izražanju, in jim pomagati doživljati in razumeti likovne pojme 

(Tacol, 1999).  
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Sklop »RAZUMEVAJOČA« 

Preglednica 3.8: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »razumevajoča« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

21. … nas spoštuje in nam pri likovni dejavnosti zaupa.   1 2 14 17 Vedno 

22. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da 

povemo, če se z njo ne strinjamo. 

   3 14 17 Vedno 

23. … nam kaj ponovno razloži, če česa ne razumemo. 1  2 3 11 17 Vedno 

24. … je pri učni uri likovne vzgoje razumevajoča.    5 12 17 Pogosto 

25. … opazi, če česa ne razumemo. 1  1 4 11 17 Vedno 

 

Preglednica 3.9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »razumevajoča« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

21. … nas spoštuje in nam pri likovni dejavnosti zaupa.     17 17 Vedno 

22. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da 

povemo, če se z njo ne strinjamo. 

9  1 1 6 17 Pogosto 

23. … nam kaj ponovno razloži, če česa ne razumemo.    2 15 17 Vedno 

24. … je pri učni uri likovne vzgoje razumevajoča.     17 17 Pogosto 

25. … opazi, če česa ne razumemo.   1 2 14 17 Pogosto 

 

V 5. a razredu je učiteljica pri pouku likovne vzgoje po ocenah učencev zelo razumevajoča, 

podobno pa so svojo učiteljico ocenili tudi učenci 5. b razreda.  

Tacolova (2003) opozarja, da je pomembno, da učitelj pri likovni vzgoji spoštuje učence in 

njihovo individualno mišljenje. Rezultati ocenjevalne lestvice so pokazali, da so učenci v 

obeh razredih ocenili, da jih njihova učiteljica pogosto oziroma vedno spoštuje in jim pri 

likovni dejavnosti zaupa, prav tako pa sta učiteljici ocenili, da svoje učence vedno spoštujeta 

in jim zaupata. 

Pomembno je, da učitelj učencem dovoli, da mu povedo, če se z njim kdaj ne strinjajo. S tem 

učitelj kaže, da je razumevajoč in pripravljen prisluhniti učencem. V 5. a razredu so učenci na 

22. trditev v veliki večini odgovorili, da jim vedno dovoli, tako pa se je ocenila tudi njihova 

učiteljica. V 5. b razredu pa je kar 9 učencev odgovorilo, da jim učiteljica tega nikoli ne 

dovoli, njihova učiteljica pa trdi, da jim to dovoli pogosto. Kljub temu pa je vseh 17 učencev 

v 5. b razredu svojo učiteljico ocenilo, da je pri učni uri likovne vzgoje vedno razumevajoča. 
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Za dober medosebni odnos med učitelji in učenci je zagotovo pomembno, da učitelj učencem 

dovoli, da povedo svoje mnenje, in jim prisluhne. To pa velja tudi v primeru, ko se učenci ne 

strinjajo s svojim učiteljem, saj ni nujno, da ima učitelj vedno prav. 

Sklop »SPODBUJA ODGOVORNOST IN USTVARJALNOST« 

Preglednica 3.10: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »spodbuja odgovornost in ustvarjalnost« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

31. … nam pri učni uri likovne vzgoje pusti, da smo čim 

bolj samostojni. 

1  1 3 12 17 Pogosto 

32. … dovoli, da so naši likovni izdelki različni.   1  16 17 Vedno 

33. … nam pusti odločati o rešitvi likovne naloge. 2 2 2 2 9 17 Vedno 

34. … nam daje veliko prostosti pri likovnem izražanju. 1 4 1 7 4 17 Vedno 

35. … nas pusti, da likovno nalogo v celoti rešimo sami. 2 1  3 11 17 Včasih 

 

Preglednica 3.11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop "spodbuja odgovornost in ustvarjalnost" 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

31. … nam pri učni uri likovne vzgoje pusti, da smo čim 

bolj samostojni. 

  3  14 17 Vedno 

32. … dovoli, da so naši likovni izdelki različni.     17 17 Vedno 

33. … nam pusti odločati o rešitvi likovne naloge. 11 1  2 3 17 Pogosto 

34. … nam daje veliko prostosti pri likovnem izražanju.   1 1 15 17 Vedno 

35. … nas pusti, da likovno nalogo v celoti rešimo sami.  1  1 15 17 Pogosto 

 

Učenci 5. a razreda niso enako ocenjevali te lastnosti. Vrednosti točk za sklop so razpršene od 

8 do 25, kar pomeni, da učenci učiteljičino spodbujanje odgovornosti in ustvarjalnosti 

ocenjujejo različno. V 5. b razredu so učenci ocenili, da njihova učiteljica spodbuja 

odgovornost in ustvarjalnost, saj je večina učencev pri vseh trditvah obkrožila stopnjo 5. 

V obeh razredih so skoraj vsi učenci ocenili, da jim njihova učiteljica vedno pusti, da so čim 

bolj samostojni. Tudi učiteljici sta ocenili, da učencem pogosto oziroma vedno dovolita, da 

samostojno raziskujejo posebnosti likovnega problema. Pri pouku likovne vzgoje je to 

zagotovo pomembno, saj mora učitelj spodbujati učenčevo odgovornost in ustvarjalnost ter ga 

pustiti, da samostojno ustvarja. Na to opozarja tudi Tacolova (1999), saj meni, da mora učitelj 
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pri urah likovne vzgoje vsakemu učencu nuditi možnost, da bo v čim večji meri razvijal 

predvsem ustvarjalnost in odgovornost. 

Tacolova (1999) opozarja tudi na to, da mora učitelj pri pouku likovne vzgoje spodbujati 

različnost izražanja in predvsem v etapi likovnega izražanja individualno usmerjati učence in 

jim pri realizaciji njihovih zamisli dopuščati popolno samostojnost. Odgovori učencev kažejo 

na to, da obe učiteljici spodbujata ustvarjalnost in individualnost učencev, saj učenci v obeh 

razredih ocenjujejo, da njihova učiteljica vedno dovoli, da so njihovi likovni izdelki različni. 

Tudi učiteljici to vedno dovolita in takšen rezultat odgovorov učencev je zelo dober, saj bi 

lahko potrdil dejstvo, da se učiteljici vedno trudita spodbujati različnost izražanja pri učencih.  

To so učenci 5. a razreda pri 33. trditvi še dodatno potrdili, saj v veliki večini ocenjujejo, da 

jim učiteljica to vedno dovoli. Presenetljivo in ravno nasprotno pa so odgovarjali učenci 5. b 

razreda, saj jih je več kot polovica razreda odgovorila, da jim učiteljica nikoli ne dovoli 

odločati o rešitvi likovne naloge. Njihova učiteljica pa je ocenila, da jim to pogosto dovoli. Pri 

tem je zagotovo zanimivo dejstvo, ki ga opisuje Duh (2004), saj trdi, da v likovno-vzgojni 

praksi ugotavljajo, da so mnogi razredni učitelji večkrat nestrpni do drugačnih likovnih rešitev 

in se na morebitne napake pri likovnih rešitvah odzovejo z nerazumevanjem ter sodelujejo 

samo z nekaterimi učenci, ki so svojo likovno rešitev uspeli najbolj približati učiteljevi 

predstavi. Tacolova (1999) meni, da mora učitelj pri reševanju likovnih problemov in 

likovnem izražanju podpirati učenčevo ustvarjalnost, ki bo omogočala odprtost za odkrivanje 

novih individualnih rešitev. 

Učenci 5. b razreda so svojo učiteljico sicer ocenili kot takšno, ki zelo spodbuja njihovo 

ustvarjalnost in odgovornost, a kljub temu ni zanemarljiv podatek, da jim ne pusti odločati o 

rešitvi likovne naloge, ki je ravno v nasprotju z drugimi odgovori pri trditvah o spodbujanju 

odgovornosti in ustvarjalnosti. Duh (2004) namreč meni, da učiteljevo nezaupanje v likovno-

ustvarjalno delo učencev in v njihovo samostojno iskanje likovne rešitve lahko zaviralno 

vpliva na likovni razvoj otrok.  
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Sklop »NEGOTOVA« 

Preglednica 3.12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »negotova« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

6. … je pri spoznavanju učne snovi in podajanju likovne 

naloge ter pri nudenju pomoči pri likovnem izražanju 

videti neodločena. 

13 2 2   17 Redko 

7. … se obnaša, kot da ne ve, kaj storiti. 12 4 1   17 Nikoli 

8. … pri učni uri likovne vzgoje ne ve, kaj narediti, ko 

smo nemirni. 

13 1 2 1  17 Nikoli 

9. … popusti našim željam pri izbiri likovnega motiva in 

likovnega materiala. 

2 5 9  1 17 Pogosto 

10. … nam dovoli, da sami odločamo o samostojnem ali 

skupinskem nastajanju likovnega izdelka in da sami 

rešimo likovno nalogo. 

5 1 4 2 5 17 Pogosto 

 

Preglednica 3.13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »negotova« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

6. … je pri spoznavanju učne snovi in podajanju likovne 

naloge ter pri nudenju pomoči pri likovnem izražanju 

videti neodločena. 

17     17 Nikoli 

7. … se obnaša, kot da ne ve, kaj storiti. 15 1 1   17 Nikoli 

8. … pri učni uri likovne vzgoje ne ve, kaj narediti, ko 

smo nemirni. 

15  1 1  17 Redko 

9. … popusti našim željam pri izbiri likovnega motiva in 

likovnega materiala. 

15 1 1   17 Včasih 

10. … nam dovoli, da sami odločamo o samostojnem ali 

skupinskem nastajanju likovnega izdelka in da sami 

rešimo likovno nalogo. 

14 3    17 Pogosto 

 

Učenci obeh razredov so ocenili, da njihovi učiteljici nista velikokrat negotovi pri pouku 

likovne vzgoje, saj je bilo maksimalno število točk v 5. a razredu 14, v 5. b pa 10, kar je 

dobro, saj so bile zaželene vrednosti točk pri tej lastnosti nižje. Minimalno število doseženih 

točk v obeh razredih je bilo 5, kar pomeni, da so učenci pri vsaki trditvi v tem sklopu 

obkrožili stopnjo 1. To lastnost učenci v obeh razredih najmanj zaznajo pri svoji učiteljici, še 

posebej v 5. b, saj je povprečno število točk le 5,82, v 5. a pa je povprečje točk nekoliko višje, 

in sicer 9,82. Glede na takšno razliko v povprečju bomo podrobneje pogledali rezultate 

nekaterih trditev v sklopu te lastnosti. 
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Učenci so v obeh razredih svojo učiteljico ocenili kot takšno, ki ni negotova ali neodločna, in 

trdijo, da vedno ve, kaj narediti in kako ukrepati, kadar je to potrebno. Razlike v številu točk 

pri učencih v 5. a in b razredu se pojavijo pri trditvah, kjer učenci ocenijo, kolikokrat jim 

učiteljica dovoli odločati o izbiri likovnega motiva, likovnega materiala in sami izvedbi 

likovne naloge. Učiteljica v 5. b razredu je po ocenah učencev pripravljena ter odločna, učenci 

5. a razreda pa za svojo učiteljico ocenjujejo, da jim večkrat dovoli, da odločajo o 

samostojnem ali skupinskem nastajanju likovnega izdelka, in tudi popusti njihovim željam pri 

izbiri likovnega motiva in likovnega materiala. 

Zanimivo je, da sta tudi učiteljici sami ocenili, da včasih oziroma pogosto dovolita učencem, 

da izberejo likovni motiv in material, če sami nista prepričani v ustreznost likovne naloge. 

Težko je oceniti, ali se v odgovorih učencev in učiteljic na trditev 9 kaže tudi negotovost 

učiteljic, če pogledamo teoretično, pa Tacolova (1999) meni, da mora učitelj v učnem procesu 

likovne vzgoje učencem zagotoviti pridobivanje spoznanj o likovnih pojmih, ki mora biti 

prilagojeno starostni stopnji učencev, in sicer tako, da praktično dejavnost rešujejo z ustrezno 

izbranim motivom in likovno tehniko. Likovni motivi morajo torej biti prilagojeni likovni 

nalogi ter tehniki, zato zagotovo ni dobro pogosto popuščati učenčevim željam o izbiri 

motiva, saj bi lahko to vodilo v to, da učenci ne bi usvojili določenega znanja in razvili 

določenih ročnih spretnosti, pa tudi likovni motivi po vsej verjetnosti ne bi bili raznoliki. 

Učiteljici sta tudi ocenili, da učencem pogosto dovolita, da vplivajo na organizacijo učne ure, 

torej tudi na izbiro učne metode in oblike. Učenci v 5. b razredu v veliki večini ocenjujejo, da 

njihova učiteljica tega nikoli ne dovoli, odgovori učencev v 5. a razredu pa niso tako 

homogeni. Bolje bi bilo, da bi učiteljici to čim manjkrat dovolili učencem, saj kot meni 

Tacolova (1999), mora učitelj načrtno določiti likovno nalogo v celoti, torej učne metode in 

oblike dela, učna sredstva, materiale in orodja za izvajanje likovne tehnike, likovni motiv, 

sestavine in čas, ki je potreben za posamezno stopnjo. Učitelj mora namreč vedeti, kako bo z 

različnimi postopki, metodami in oblikami dela učencem približal in olajšal učenje likovnih 

pojmov in jih privedel do rešitve likovne naloge z likovnim izražanjem. Popolno svobodo pa 

mora učitelj dovoliti učencem pri upodabljanju likovnega motiva in izvedbi likovne tehnike. 
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Sklop »NEZADOVOLJNA« 

Preglednica 3.14: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »nezadovoljna« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

16. … je pri učni uri likovne vzgoje pri podajanju učne 

snovi videti nezadovoljna. 

11 6    17 Nikoli 

17. … ni zadovoljna z našimi upodobljenimi oblikami. 2 9 6   17 Redko 

18. … nam pojasnjuje, kako naj upodabljamo oblike. 5 3 3 1 5 17 Redko 

19. … misli, da premalo sledimo njenemu podajanju učne 

snovi, likovne naloge in navodilom pri likovnem 

izražanju. 

1 9 5 2  17 Nikoli 

20. … misli, da ne zmoremo dobro rešiti likovne naloge. 13 3 1   17 Nikoli 

 

Preglednica 3.15: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop "nezadovoljna" 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

16. … je pri učni uri likovne vzgoje pri podajanju učne 

snovi videti nezadovoljna. 

17     17 Nikoli 

17. … ni zadovoljna z našimi upodobljenimi oblikami. 16 1    17 Nikoli 

18. … nam pojasnjuje, kako naj upodabljamo oblike. 13 3   1 17 Redko 

19. … misli, da premalo sledimo njenemu podajanju učne 

snovi, likovne naloge in navodilom pri likovnem 

izražanju. 

2 4 8 3  17 Včasih 

20. … misli, da ne zmoremo dobro rešiti likovne naloge. 16 1    17 Nikoli 

 

Učenci v obeh razredih ocenjujejo, da njihova učiteljica ni nezadovoljna in da tega tudi ne 

izkazuje pri učni uri likovne vzgoje, enako pa sta se ocenili tudi učiteljici, saj trdita, da nikoli 

nista videti nezadovoljne.  

Vsi učenci, razen enega v 5. b razredu, tudi ocenjujejo, da učiteljica nikoli ni nezadovoljna z 

njihovimi upodobljenimi oblikami, tako pa se je ocenila tudi njihova učiteljica. V 5. a razredu 

pa so učenci v veliki večini ocenili, da njihova učiteljica redko ali včasih ni zadovoljna z 

njihovimi upodobljenimi oblikami, prav tako pa trdi tudi njihova učiteljica, da se to dogaja le 

redko. Dobro je, da se to ne dogaja pogosto ali vedno, saj Tacolova (2003) opozarja, da učitelj 

učencem ne sme očitati njihove morebitne zmote pri upodobitvi oblik in podob, temveč mora 

individualno obliko dela učenca razumeti in biti z njo zadovoljen. 
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Tacolova (1999) zagovarja tudi, da se učencev ne sme siliti, da se izražajo po volji učitelja, 

zato so zanimivi rezultati 18. trditve. Odgovori učencev 5. b razreda so bolj homogeni, in 

sicer večina učencev ocenjuje, da se to nikoli ne dogaja. V 5. a razredu pa so bolj 

nehomogeno odgovarjali in kar 5 učencev tudi trdi, da to njihova učiteljica vedno počne. Da 

to zagotovo ni primerno, dokazuje trditev Tacolove (2003), ko meni, da mora učitelj ceniti in 

razumeti individualni način izražanja vsakega učenca in mu ne sme vsiljevati svojih 

prepričanj, kako naj upodobi različne oblike, temveč mu mora samo pomagati urediti učenčev 

osebni način izražanja. Če pogledamo odgovora učiteljic, ki zase trdita, da učencem le redko 

pojasnjujeta, kako naj upodabljajo oblike, je to glede na besede Tacolove dober podatek. 

Zagotovo pa je pohvalno dejstvo, da so učenci v obeh razredih v večini ocenili, da njihova 

učiteljica misli, da zmorejo dobro rešiti likovno nalogo. Tudi obe učiteljici mislita, da so 

učenci zmožni dobro rešiti likovno nalogo, kar je pohvalen podatek, saj je učence treba 

spoštovati, saj so tudi kljub nižji starostni stopnji zmožni dobro rešiti likovno nalogo (Tacol, 

2003). Pri tem pa je pomembno, da učitelj načrtuje likovno nalogo tako, da upošteva, kaj so 

učenci zmožni narediti, kaj misliti in kaj čutiti (Tacol, 1999). 

Sklop »OPOMINJA« 

Preglednica 3.16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »opominja« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

26. … popravlja naše likovne izdelke. 13 1 2 1  17 Nikoli 

27. … se pri učni uri likovne vzgoje hitro razjezi. 9 5 2 1  17 Pogosto 

28. … nas hitro opomni, če ne upoštevamo dogovorov 

pri reševanju likovne naloge. 

  3 1 13 17 Pogosto 

29. … je pri učni uri likovne vzgoje nepotrpežljiva. 10 6   1 17 Nikoli 

30. … je pri učni uri likovne vzgoje videti jezna. 10 6 1   17 Včasih 

 

Preglednica 3.17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »opominja« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

26. … popravlja naše likovne izdelke. 17     17 Nikoli 

27. … se pri učni uri likovne vzgoje hitro razjezi. 8 4 5   17 Nikoli 

28. … nas hitro opomni, če ne upoštevamo dogovorov 

pri reševanju likovne naloge. 

1   2 14 17 Včasih 

29. … je pri učni uri likovne vzgoje nepotrpežljiva. 16 1    17 Nikoli 

30. … je pri učni uri likovne vzgoje videti jezna. 17     17 Redko 
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Učenci 5. b razreda so trditve za lastnost »opominja« ocenjevali skoraj enako, odgovori 

učencev 5. a razreda pa niso bili homogeni. V obeh razredih pa so v veliki večini ocenili, da 

njihova učiteljica pri učni uri likovne vzgoje ni nikoli nepotrpežljiva in ni videti jezna, a 

vendar jih hitro opomni, če ne upoštevajo dogovorov. Odgovori učiteljic so bili podobni 

odgovorom učencev, le učiteljica 5. b razreda ocenjuje, da le včasih opomni učence, če ne 

upoštevajo dogovorov pri reševanju likovne naloge, njeni učenci pa v veliki večini trdijo, da 

to vedno naredi. 

Glede na to, da je po besedah Tacolove (2003, str. 13) vključevanje učitelja »v neposredno 

likovno izražanje učencev dopustno le, kadar je potrebna usmeritev v zvezi z rešitvijo likovne 

naloge«, in so rezultati odgovorov učiteljic in učencev obeh razredov pokazali, da nobena 

učiteljica ne popravlja njihovih likovnih izdelkov, lahko sklenemo, da obe učiteljici dopuščata 

samostojno in individualno likovno izražanje učencev in jih ne opominjata pogosto.  

Sklop »STROGA« 

Preglednica 3.18: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. a razreda 

za sklop »stroga« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

36. … nam ponudi zelo zahtevne likovne naloge. 7 4 5  1 17 Redko 

37. … nam ponudi zelo zahtevne likovne materiale in 

pripomočke. 

10 3 3  1 17 Redko 

38. … vztraja, da se likovna naloga reši po njenih 

navodilih. 

 2  7 8 17 Pogosto 

39. … pri likovni dejavnosti zahteva tišino in delavnost. 4 4 4 2 3 17 Vedno 

40. … strogo ocenjuje naše likovne izdelke. 2 3 2 6 4 17 Pogosto 

 

Preglednica 3.19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev in učiteljice 5. b razreda 

za sklop »stroga« 

Učiteljica … 1 2  3 4 5 N Učiteljica 

36. … nam ponudi zelo zahtevne likovne naloge. 3 2 12   17 Včasih 

37. … nam ponudi zelo zahtevne likovne materiale in 

pripomočke. 

10 3 4   17 Redko 

38. … vztraja, da se likovna naloga reši po njenih 

navodilih. 

4 1 7 1 4 17 Nikoli 

39. … pri likovni dejavnosti zahteva tišino in delavnost. 1 1 3 3 9 17 Včasih 

40. … strogo ocenjuje naše likovne izdelke. 8 2 3 2 2 17 Vedno 
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Učenci v obeh razredih pri ocenjevanju trditev o strogosti svoje učiteljice niso bili homogeni. 

Na 36. trditev je največ učencev v 5. a razredu odgovorilo, da njihova učiteljica tega nikoli ne 

naredi, v 5. b pa največ učencev ocenjuje, da njihova učiteljica to naredi včasih. Učiteljici 

trdita podobno, in sicer da to naredita le redko oziroma včasih. Pri izbiri likovne naloge je 

zagotovo najbolj pomembno, da učitelj njeno zahtevnost prilagaja starostni stopnji učencev. 

To lahko podpremo s teorijo, da mora učitelj likovne dejavnosti prilagajati fizičnim, umskim 

in čustvenim zmožnostim učencev. Izbira likovne naloge namreč ne sme biti prezahtevna, saj 

to lahko večino učencev odvrne od prizadevnosti in jim vzame voljo do dela (Tacol, 2003). 

V obeh razredih so skoraj vsi učenci ocenili, da jim njihova učiteljica nikoli ne ponudi zelo 

zahtevnih likovnih materialov in pripomočkov, da to naredita le redko, pa ocenjujeta tudi 

učiteljici. Tudi ta rezultat kaže na to, da najbrž obe učiteljici izbirata ustrezne likovne 

materiale in orodja za izvedbo določenega likovnega motiva. 

Pri tem je mogoče dobro opozoriti še na besede Tacolove (2003), ko opozarja, da likovna 

naloga – z likovnimi materiali in pripomočki ter likovnim motivom in likovnimi pojmi ne sme 

biti niti prelahka, saj bi v takšnem primeru prišlo pri nekaterih učencih do precenjevanja 

lastnih likovnih zmožnosti.   

Vsak učenčev likovni izdelek, ki je nastal pri pouku likovne vzgoje, mora učitelj tudi 

objektivno in dosledno ovrednotiti oziroma opredeliti dosežene cilje in zapisati oceno (prav 

tam). Ravno zato me je zanimalo, kakšno mnenje imajo učenci na 40. trditev. V obeh razredih 

so odgovori učencev zelo različni. Nekateri ocenjujejo, da tega njihova učiteljica nikoli ne 

počne, nekateri pa, da vedno. V 5. a razredu je največ učencev odgovorilo, da njihova 

učiteljica pogosto strogo ocenjuje njihove likovne izdelke, enako oceno je podala njihova 

učiteljica. V 5. b razredu pa je največ učencev odgovorilo, da njihova učiteljica nikoli ne 

ocenjuje strogo, sama pa ocenjuje, da to počne vedno. 

Tacolova (2003) trdi, da morajo biti z merili za vrednotenje likovnih izdelkov seznanjeni vsi 

učenci, Duh (2004) pa ugotavlja, da je v praksi ravno nasprotno, in sicer da so učenci 

mnogokrat v podrejenem položaju in da ne poznajo likovnih kriterijev oziroma vsebine 

vrednotenja likovnih izdelkov. Ugotovil je tudi, da so učenci v večini primerov le opazovalci 

in prejemniki določenih likovnih sodb učitelja. 

Pomembno je, da učitelj ocenjuje likovne izdelke objektivno in dosledno ter razpravlja o 

likovnih dosežkih z učenci in jih s tem uči samokritičnosti in objektivnosti. S takšnim 
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ocenjevanjem učitelj gradi tudi kakovostne odnose z učenci in skrbi tudi za dobre odnose med 

učenci. 

V obeh razredih so učenci pri večini trditev ocenjevali učiteljičino medosebno vedenje pri 

pouku likovne vzgoje podobno, kot sta to ocenili njihovi učiteljici. Glede na to, da so bile pri 

nekaterih sklopih pričakovane in tudi zaželene višje vrednosti točk, pri nekaterih pa nižje, pa 

v nadaljevanju prikazujemo še parametre opisne statistike po posameznih sklopih za ocene 

učencev obeh razredov posebej ter število doseženih točk pri posameznem sklopu za vsako 

učiteljico posebej. 

5. a razred 

Preglednica 3.20: Ocena učencev in učiteljice 5. a razreda o osmih lastnostih 

medosebnega vedenja učiteljice pri pouku likovne vzgoje 

SKLOP N Min. Maks. M Mo Me SD Učiteljica 

(št. točk) 

VODI 17 18 25 24,24 25 25 1,678 24 

POMAGA 17 13 25 20,35 21 21 3,656 23 

RAZUMEVAJOČA 17 17 25 23,06 25 24 2,436 24 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

17 8 25 20,88 22 22 4,456 22 

NEGOTOVA 17 5 14 9,82 11 10 2,430 12 

NEZADOVOLJNA 17 7 15 10,29 9 10 2,312 7 

OPOMINJA 17 7 15 10,82 11 11 2,157 13 

STROGA 17 10 23 14,24 15 14 3,364 17 
 

Učenci 5. a razreda so svojo učiteljico pri pouku likovne vzgoje ocenili predvsem kot zelo 

dobro vodjo, saj je povprečje zbranih točk najvišje pri sklopu »vodi«, prav tako pa je tu 

razpršenost odgovorov najmanjša, in sicer je razpon točk od 18 do 25. Učenci so torej najbolj 

enako ocenjevali učiteljičino lastnost »vodi«, ocenili pa so tudi, da je zelo razumevajoča in da 

spodbuja njihovo odgovornost in ustvarjalnost ter jim pomaga.  

Učiteljica se je ocenila kot dobro vodjo in trdi, da z dosledno pripravo učne ure organizira 

likovno dejavnost in učence z navodili usmerja pri teoretični in praktični dejavnosti ter jih 

spodbuja k aktivnosti. Ocenjuje se tudi kot zelo razumevajoča in prijateljska ter po njenih 

ocenah sodeč, pogosto skrbi za prijetno vzdušje v razredu. Učencem dovoli, da likovno 

nalogo v celoti rešijo sami in skrbi za spodbujanje odgovornosti in ustvarjalnosti učencev ter 

njihov individualni likovni razvoj.  
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Rezultati raziskave Williama Polla (2009), opravljene z Vprašalniki o učiteljevem 

medosebnem vedenju v razredu, kažejo, da če učenci pri svojem učitelju matematike najvišje 

ocenjujejo lastnosti, kot so »vodi«, »razumevajoč« in »pomaga«, se tudi več učijo in dosegajo 

boljše rezultate. Zagotovo je takšno medosebno vedenje učiteljice spodbudno in ustrezno pri 

vseh urah pouka, torej tudi pri pouku likovne vzgoje. Iz tega bi lahko sklepali, da učenci v 5. a 

razredu lahko ustvarjajo kakovostne likovne izdelke, saj učiteljica s svojim vedenjem ustvari 

takšno ozračje v razredu, ki jim to omogoča.  

Zelo dober je podatek, da so učenci točkovno nižje ocenili sklope »stroga«, »opominja«, 

»nezadovoljna« in najnižje sklop »negotova«, kjer je doseženih tudi najmanj možnih točk, in 

sicer 5. Tudi učiteljica je te sklope ocenila točkovno nižje v primerjavi z ostalimi štirimi 

sklopi. Takšne ocene so zelo zaželene in pohvalne, saj je glede na raziskavo (prav tam) 

gotovo dobro, da učiteljica nima takšnega medosebnega vedenja, saj te lastnosti negativno 

vplivajo na učence in na njihove dosežke pri pouku.  

Razpršenost odgovorov je največja pri sklopu »spodbuja odgovornost in ustvarjalnost« in je 

razpon točk od 8 do 25. Pri trditvah, ki opisujejo učiteljičino spodbujanje odgovornosti in 

ustvarjalnosti, so imeli učenci torej zelo različne odgovore. V ameriški raziskavi (prav tam) so 

ugotovili, da lastnost učitelja »spodbujanje odgovornosti« ne vpliva na ocene učencev. Glede 

na to, da so učenci v raziskavi ocenjevali učitelje matematike in je naša ocenjevalna lestvica 

prirejena za pouk likovne vzgoje, tega ne moremo primerjati z našo raziskavo. Učiteljica 5. a 

razreda je točkovno visoko ocenila ta sklop, tako da učence zagotovo spodbuja k 

odgovornosti in ustvarjalnosti. Zagotovo je zelo dobro in pomembno, da učitelj pri pouku 

likovne vzgoje spodbuja odgovornost, ustvarjalnost in svobodo učencev, zato bi bilo 

zanimivo raziskati, kakšna je povezava med takšnim medosebnim vedenjem učiteljice in 

dosežki oziroma ocenami učencev pri pouku likovne vzgoje. 

Učenci v 5. a razredu so v primerjavi s svojo učiteljico povprečno točkovno višje ocenili 

naslednje lastnosti učiteljice pri pouk likovne vzgoje: »vodi« in »nezadovoljna«. Pri vseh 

ostalih lastnostih je bila samoocena učiteljice višja od povprečnega števila točk učencev za 

posamezen sklop.  
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5. b razred 

Preglednica 3.21: Ocena učencev in učiteljice 5. b razreda o osmih lastnostih 

medosebnega vedenja učiteljice pri pouku likovne vzgoje 

SKLOP N Min. Maks. M Mo Me SD Učiteljica 

(št. točk) 

VODI 17 21 25 23,59 25 24 1,372 22 

POMAGA 17 20 25 23,53 23 23 1,419 23 

RAZUMEVAJOČA 17 19 25 22,35 21 21 2,234 22 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

17 18 25 21,35 21 21 2,120 23 

NEGOTOVA 17 5 10 5,82 5 5 1,468 11 

NEZADOVOLJNA 17 5 11 7,24 7 7 1,562 8 

OPOMINJA 17 5 11 9,53 9 10 1,505 8 

STROGA 17 7 18 13,53 18 13 3,520 14 
 

Tudi učenci 5. b razreda so pri svoji učiteljici pri pouku likovne vzgoje točkovno najvišje 

ocenili sklop »vodi«, kjer je tudi najmanjša razpršenost odgovorov, in sicer je razpon točk od 

21 do 25. Visoko število točk so, kot je tudi zaželeno, dosegle tudi lastnosti oziroma sklopi 

»pomaga«, »razumevajoča« in »spodbuja odgovornost in ustvarjalnost«. Prav tako se je 

ocenila tudi njihova učiteljica in najvišje ocenila sklopa »pomaga« in »spodbuja odgovornost 

in ustvarjalnost« ter »vodi« in »razumevajoča«. 

Učiteljica je točkovno nekoliko nižje ocenila sklop »stroga« in dobro je, da so ga tudi učenci, 

razpršenost odgovorov učencev pa je tukaj tudi največja, saj so zelo različno odgovarjali na te 

trditve. Glede na to lahko sklepamo, da učenci v 5. b razredu zelo različno dojemajo strogost 

svoje učiteljice pri pouku likovne vzgoje. Nekateri ocenjujejo, da ni stroga, drugi pa jo vidijo 

kot bolj strogo. Zagotovo pa je učiteljičino vedenje oziroma strog pristop do učencev odvisen 

tudi od vedenja učencev, na katerega se učiteljica različno odziva, dobro pa je, če ima učitelj 

tudi neko pravo mero strogosti. 

Učenci so svojo učiteljico pri pouku likovne vzgoje ocenili tudi kot takšno, ki malo opominja, 

ni nezadovoljna in tudi ni negotova. Aritmetične sredine so pri teh sklopih nižje v primerjavi z 

drugimi aritmetičnimi sredinami sklopov, kar je dobro, saj to niso lastnosti dobrega učitelja. 

Učiteljica je točkovno nižje ocenila sklop »opominja« in se tudi ni ocenila kot zelo 

nezadovoljno ali takšno, ki veliko opominja, saj ima pri teh dveh lastnostih najmanj doseženih 

točk. Ti podatki so pohvalni, saj so pri teh lastnostih zaželene nižje vrednosti točk. 
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V 5. b razredu so učenci povprečno točkovno višje ocenili naslednje lastnosti svoje učiteljice 

pri pouku likovne vzgoje: »vodi«, »pomaga«, »razumevajoča« in »opominja«. Ostale lastnosti 

je njihova učiteljica samoocenila točkovno višje. 

3.3.3 Razlike med ocenami učenk in učencev o osmih lastnostih učiteljevega 

medosebnega vedenja pri pouku likovne vzgoje 

Zanimalo nas je, ali učenke medosebno vedenje učiteljice pri pouku likovne vzgoje ocenjujejo 

drugače kot učenci, zato smo s χ2-testom preverili, ali pri učencih obstajajo statistično 

pomembne razlike (P ≤ 0,05) med spoloma v dojemanju medosebnega vedenja učiteljice pri 

pouku likovne vzgoje.  

Preglednica 3.22: Razlike med učenkami in učenci v 5. a razredu 

SKLOP χ2 g P 

VODI 1,73 2 0,421 

POMAGA 11,371 9 0,251 

RAZUMEVAJOČA 12,360 5 0,030 

SPODBUJA ODGOVORNOST 7,919 8 0,441 

NEGOTOVA 10,325 8 0,243 

NEZADOVOLJNA 5,826 7 0,560 

OPOMINJA 8,460 7 0,294 

STROGA 11,371 9 0,251 

 

Preglednica 3.23: Razlike med učenkami in učenci v 5. b razredu 

SKLOP χ2 g P 

VODI 5,894 4 0,207 

POMAGA 4,306 4 0,366 

RAZUMEVAJOČA 5,894 5 0,317 

SPODBUJA ODGOVORNOST 10,898 6 0,092 

NEGOTOVA 2,023 3 0,568 

NEZADOVOLJNA 4,306 5 0,506 

OPOMINJA 9,713 4 0,046 

STROGA 11,944 9 0,216 
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Ugotovili smo, da v 5. a razredu obstaja statistično pomembna razlika le pri učiteljičini 

lastnosti »razumevajoča« (P = 0,030), v 5. b razredu pa samo pri lastnosti »opominja«  

(P = 0,046). Pri ocenjevanju vseh ostalih lastnostih obeh učiteljic ni statistično pomembnih 

razlik med spoloma oziroma ni dokaza za statistično pomembne razlike, kljub temu pa v 

nadaljevanju prikazujemo analizo ocen učenk in učencev obeh razredov za vsak sklop 

posebej. 

Sklop »VODI« 

Preglednica 3.24: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »vodi« glede na spol 

VODI 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

18 1 0 1 

24 3 3 6 

25 4 6 10 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.25: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »vodi« glede na spol 

VODI 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

21 2 0 2 

22 0 1 1 

23 1 4 5 

24 1 2 3 

25 3 3 6 

Skupaj 7 10 17 

 

V 5. a razredu je več kot polovica deklic in polovica dečkov ocenila to lastnost učiteljice z 

maksimalnimi, 25 točkami. V obeh razredih pa so dečki lastnosti »vodi« točkovno nižje 

ocenili kot deklice, ki so trditve v tem sklopu točkovale višje. Tacolova (1999) razlaga, da je 

pri dečkih potrebno več učiteljevega angažiranja ter več spodbud, vztrajanj in vodenja pri 

posredovanju likovnih in drugih pojmov, pri navodilih za delo pa tudi pri likovnem izražanju. 

Glede na ta podatek bi pričakovali, da bodo dečki svojo učiteljico ocenili kot večjo vodjo, saj 

potrebujejo več pozornosti in spodbujanja, vendar je bilo ravno nasprotno. Dečki v obeh 

razredih so namreč ocenili, da jih njihova učiteljica pri pouku likovne vzgoje manj vodi, saj so 

deklice to lastnost ocenile točkovno višje kot oni. To si lahko razlagamo z besedami Muska 
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(1993), saj opisuje, da so dekleta bolj podredljiva in bolj blaga kot fantje, kar pomeni, da jih 

je lažje voditi. 

Sklop »POMAGA« 

Preglednica 3.26: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »pomaga« glede na spol 

POMAGA 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

13 0 2 2 

16 0 1 1 

17 0 1 1 

19 1 0 1 

20 0 1 1 

21 2 2 4 

22 1 0 1 

23 2 1 3 

24 1 1 2 

25 1 0 1 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.27: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »pomaga« glede na spol 

POMAGA 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

20 1 0 1 

22 0 2 2 

23 2 4 6 

24 1 1 2 

25 3 3 6 

Skupaj 7 10 17 

 

V 5. a razredu so deklice to lastnost nižje točkovale kot dečki, odgovori obeh spolov pa niso 

bili ravno homogeni. V 5. b razredu pri temu sklopu ni večjih razlik med spoloma.  

Rezultate učencev 5. a razreda lahko povežemo z ugotovitvami Tacolove (1999), saj trdi, da 

so dekleta pri pouku likovne vzgoje bolj aktivna in kažejo večjo pripravljenost za sodelovanje 

kot fantje. V 5. a razredu je razlika povprečnih ocen med obema spoloma velika, torej lahko 

sklepamo, da njihova učiteljica veliko bolj pomaga dečkom kot pa deklicam. To lahko 

navežemo tudi na trditve Tacolove (prav tam), ki pravi, da so dekleta veliko bolj samostojna 
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in natančna kot fantje, in tako lahko sklepamo, da fantje potrebujejo več učiteljičine pomoči 

pri pouku likovne vzgoje kot dekleta. 

Sklop »RAZUMEVAJOČA« 

Preglednica 3.28: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »razumevajoča« glede na spol 

RAZUMEVAJOČA 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

17 1 0 1 

20 0 3 3 

22 1 0 1 

23 1 1 2 

24 3 0 3 

25 2 5 7 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.29: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »razumevajoča« glede na spol 

RAZUMEVAJOČA 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

19 1 1 2 

20 1 0 1 

21 2 4 6 

23 1 0 1 

24 0 2 2 

25 2 3 5 

Skupaj 7 10 17 

 

Deklice v 5. a razredu svojo učiteljico pri pouku likovne vzgoje vidijo kot zelo razumevajočo, 

saj je več kot polovica deklic v tem sklopu najvišje ocenila vseh pet trditev pri tej lastnosti 

učiteljice. Razpon točk pri dečkih je od 17 do 25, največ dečkov pa je ta sklop ocenilo s 24 

točkami. 

V 5. b razredu so tako dečki kot tudi deklice podobno ocenili to lastnost in ni opaziti večjih 

razlik med spoloma. 
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Sklop »SPODBUJA ODGOVORNOST IN USTVARJALNOST« 

Preglednica 3.30: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »spodbuja odgovornost in 

ustvarjalnost« glede na spol 

SPODBUJA  

ODGOVORNOST 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

8 0 1 1 

14 0 1 1 

17 0 1 1 

19 1 1 2 

21 1 0 1 

22 3 1 4 

23 0 1 1 

24 2 2 4 

25 1 1 2 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.31: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »spodbuja odgovornost in 

ustvarjalnost« glede na spol 

SPODBUJA  

ODGOVORNOST 

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

18 0 1 1 

19 1 2 3 

20 1 0 1 

21 3 3 6 

22 2 0 2 

24 0 2 2 

25 0 2 2 

Skupaj 7 10 17 

 

V 5. a razredu so deklice točkovno nižje ocenile to lastnost učiteljice kot dečki, odgovori 

obojih pa so bili zelo nehomogeni. 

V 5. b razredu je največ dečkov in deklic pri trditvah v tem sklopu zbralo 21 točk, deklice pa 

so to lastnost ocenjevale točkovno višje kot dečki.  
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Sklop »NEGOTOVA« 

Preglednica 3.32: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »negotova« glede na spol 

NEGOTOVA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

5 0 1 1 

6 0 1 1 

7 0 1 1 

8 1 0 1 

9 2 1 3 

10 2 1 3 

11 2 2 4 

13 0 2 2 

14 1 0 1 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.33: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »negotova« glede na spol 

NEGOTOVA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

5 4 7 11 

6 1 2 3 

8 1 1 2 

10 1 0 1 

Skupaj 7 10 17 

 

Tudi pri lastnosti »negotova« so deklice v 5. a razredu nižje točkovale trditve kot dečki, 

odgovori obojih pa so bili zopet zelo nehomogeni. 

Odgovori učencev 5. b razreda so bili zelo homogeni, saj je več kot polovica dečkov in deklic 

pri tej lastnosti ocenila vse trditve s stopnjo 1 in skupno ocenila ta sklop z minimalnim 

številom točk. 

Povprečno število točk dečkov je v obeh razredih višje v primerjavi s povprečnim številom 

točk deklic v tem sklopu. Dečkom se namreč zdi, da je njihova učiteljica bolj pogosto videti 

neodločna in ne ve, kaj narediti, če so nemirni, oziroma je bolj negotova pri organizaciji učne 

ure.  
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Sklop »NEZADOVOLJNA« 

Preglednica 3.34: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »nezadovoljna« glede na spol 

NEZADOVOLJNA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

7 1 0 1 

8 2 1 3 

9 1 3 4 

10 1 1 2 

11 2 1 3 

13 1 1 2 

14 0 1 1 

15 0 1 1 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.35: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »nezadovoljna« glede na spol 

NEZADOVOLJNA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

5 1 1 2 

6 2 1 3 

7 2 4 6 

8 1 3 4 

10 1 0 1 

11 0 1 1 

Skupaj 7 10 17 

 

Rezultati v obeh razredih kažejo, da deklice svojo učiteljico ocenjujejo kot bolj nezadovoljno 

v primerjavi z dečki. To lahko pripišemo dejstvu, da so dekleta bolj občutljiva in čustvena kot 

fantje (Musek, 1993) in zato lahko posledično ocenjujejo, da je njihova učiteljica bolj pogosto 

nezadovoljna in jim večkrat pojasnjuje, kako naj upodabljajo oblike. 
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Sklop »OPOMINJA« 

Preglednica 3.36: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »opominja« glede na spol 

OPOMINJA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

7 0 1 1 

8 1 0 1 

9 0 2 2 

10 2 2 4 

11 3 2 5 

13 1 0 1 

14 1 1 2 

15 0 1 1 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.37: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »opominja« glede na spol 

OPOMINJA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

5 0 1 1 

8 0 1 1 

9 3 3 6 

10 0 4 4 

11 4 1 5 

Skupaj 7 10 17 

 

Glede na to, da Musek (1993) opisuje, da so fantje bolj agresivni, da izkazujejo manj 

podredljivosti in vsiljujejo svojo voljo in moč ter so radi neodvisni, je pričakovano, da so 

dečki v obeh razredih v primerjavi z deklicami točkovno višje ocenili lastnost »opominja«. 

Odgovori deklic 5. a razreda so bili zopet zelo nehomogeni, prav tako tudi odgovori dečkov. 

Večjih razlik pri ocenjevanju te lastnosti učiteljice med spoloma v tem razredu ni opaziti. 

V 5. b razredu so učenci odgovarjali bolj homogeno, skoraj polovica deklic je to lastnost 

ocenila z 10 točkami, več kot polovica dečkov pa z 11 točkami.  
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Sklop »STROGA« 

Preglednica 3.38: Ocene učencev 5. a razreda za sklop »stroga« glede na spol 

STROGA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

10 1 1 2 

11 0 2 2 

12 1 1 2 

13 1 1 2 

14 0 1 1 

15 2 1 3 

16 1 0 1 

17 0 2 2 

18 1 0 1 

23 1 0 1 

Skupaj 8 9 17 

 

Preglednica 3.39: Ocene učencev 5. b razreda za sklop »stroga« glede na spol 

STROGA  

(število točk) 

Spol Skupaj 

moški ženske 

7 1 0 1 

9 0 1 1 

10 1 1 2 

11 1 1 2 

12 0 1 1 

13 1 1 2 

15 2 0 2 

16 0 1 1 

17 1 1 1 

18 0 3 3 

Skupaj 7 10 17 

 

V obeh razredih so učenke in učenci na trditve v tem sklopu odgovarjali zelo nehomogeno. V 

5. a razredu dečki ocenjujejo, da je učiteljica bolj stroga, kot to ocenjujejo deklice. 

Učiteljica 5. b razreda je po ocenah učenk bolj stroga v primerjavi z ocenami dečkov. Razlog 

za takšne ocene bi lahko bil tudi ta, da so deklice bolj občutljive kot dečki, zato deklice v 5. b 

razredu svojo učiteljico ocenjujejo kot bolj strogo. 
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Z analizo ocenjevalnih lestvic lahko odgovorimo na 1. raziskovalno vprašanje »Kako učenci 

doživljajo lastnosti svojega učitelja pri pouku likovne vzgoje?«. Učenci 5. razredov lastnosti 

svojih učiteljic pri pouku likovne vzgoje doživljajo izrazito in pozitivno, pri ocenjevanju pa so 

bili dovolj kritični, saj sta se učiteljici samoocenili podobno, kot so ju ocenili učenci.  

Tako lahko odgovorimo tudi na 2. vprašanje »Kako učitelj dojema svoje medosebno vedenje 

pri pouku likovne vzgoje?«. Učiteljici sta sebe ocenjevali kritično in njuni odgovori pri večini 

trditvah so bili podobni odgovorom učencev. Točkovno sta višje ocenili svoje pozitivne 

lastnosti, kar je bilo tudi zaželeno. Glede na njuni samooceni in ocene učencev so medosebni 

odnosi med njimi v obeh razredih dobri, saj se obe učiteljici trudita spodbujati dobre odnose 

in skrbita za sproščeno razredno vzdušje tudi pri pouku likovne vzgoje. 

Odgovorimo pa lahko tudi na 3. vprašanje »Ali se dojemanje učiteljevega medosebnega 

vedenja pri pouku likovne vzgoje razlikuje med učenkami in učenci?«. Ugotovili smo, da v  

5. a razredu obstaja statistično pomembna razlika le pri učiteljičini lastnosti »razumevajoča«, 

v 5. b razredu pa samo pri lastnosti »opominja«. Pri ocenjevanju vseh ostalih lastnostih obeh 

učiteljic ni statistično pomembnih razlik med spoloma oziroma ni dokaza za statistično 

pomembne razlike. 

Odgovarjanje na raziskovalna vprašanja v diplomski nalogi je potekalo na deskriptivni ravni, 

zato odgovorov ne moremo posploševati na osnovno množico, ker to ni vzorčna raziskava.
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4  SKLEP 

Razredni učitelj, ki poleg likovne vzgoje poučuje tudi druge predmete, je ena ključnih oseb na 

začetku otrokovega šolanja in od njega je v veliki meri odvisna kakovost vzgoje in izobrazbe, 

saj prav on v razredu oblikuje odnose, ki posredno vplivajo na učne in vzgojne uspehe. 

Ustvarjanje in spodbujanje dobrih medosebnih odnosov pa je dolgotrajen proces, zato mora 

učitelj smiselno skrbeti za kakovostne odnose v razredu in jih negovati vsak dan posebej, pri 

vseh urah pouka in ne samo pri pouku likovne vzgoje.  

Naše raziskovanje medosebnega odnosa med učitelji in učenci zgolj pri pouku likovne vzgoje 

je bilo težavno, saj je odnos zapleten proces, ki neprestano poteka med učiteljem in učenci in 

je v vsakem razredu drugačen. Na podlagi ocenjevalnih lestvic je bilo namreč težko oceniti, 

kakšen je odnos med učiteljico in učenci zgolj pri pouku likovne vzgoje, prav tako pa 

rezultatov nismo mogli posploševati, kar je gotovo slabost te raziskave. Hkrati pa je rezultate 

težko posplošiti iz tega razloga, ker je odnos, ki ga ustvarjajo učitelj in učenci v posameznem 

razredu, edinstven in neponovljiv. 

Z ocenjevalnima lestvicama za učence in učiteljico, pri katerih smo se osredotočili na 

medosebno vedenje učitelja pri pouku likovne vzgoje, smo prišli do zaključkov, da so učenci 

5. a razreda ocenili, da je njihova učiteljica pri pouku likovne vzgoje zelo razumevajoča, da 

jih dobro vodi in jim pomaga ter da spodbuja njihovo odgovornost in ustvarjalnost. Tudi 

učenci 5. b razreda so podobno kot učenci 5. a razreda ocenili svojo učiteljico, kar je pohvalen 

podatek, saj so to lastnosti dobrega učitelja. Učiteljici sta se ocenili kot dobri vodji in 

razumevajoči ter prijazni do učencev, predvsem pa je pomembno, da obe učiteljici spodbujata 

ustvarjalnost učencev in skrbita, da je v razredu vedno prijetno vzdušje, ki je temelj za dobre 

medosebne odnose in kakovostno likovno izražanje učencev. Učenci namreč lahko ustvarjajo 

kakovostne likovne izdelke, če jim učitelj s svojim vedenjem ustvari takšno ozračje v razredu, 

ki jim to omogoča.  

Spodbuden je tudi podatek, da so učenci v obeh razredih in tudi njihovi učiteljici točkovno 

nižje ocenjevali učiteljičine lastnosti »stroga«, »opominja«, »nezadovoljna« in »negotova«, 

saj je pri učitelju pomembno, da nima takšnega medosebnega vedenja oziroma takšnih 

lastnosti, ki negativno vplivajo na učence in na njihove dosežke pri pouku. 
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Pri ugotavljanju razlik med ocenami učenk in učencev o osmih lastnostih učiteljevega 

medosebnega vedenja pri pouku likovne vzgoje smo prišli do zaključkov, da v 5. a razredu 

obstaja statistično pomembna razlika le pri učiteljičini lastnosti »razumevajoča«, v 5. b 

razredu pa samo pri lastnosti »opominja«. Pri ocenjevanju vseh ostalih lastnostih obeh 

učiteljic ni statistično pomembnih razlik med spoloma. 

Glede na samooceni učiteljic in ocene učencev smo tako ugotovili, da so medosebni odnosi 

med učiteljico in učenci pri pouku likovne vzgoje v obeh razredih dobri, saj obe učiteljici s 

svojimi pozitivnimi lastnostmi in vedenjem razvijata in spodbujata dobre medosebne odnose 

pri pouku likovne vzgoje. 

Učitelji lahko ocenjevalni lestvici, ki smo ju uporabili v raziskavi, uporabijo, da vidijo, kako 

jih dojemajo učenci pri pouku likovne vzgoje, prav tako pa jo lahko učitelji uporabijo za 

samooceno. Rezultati ocenjevalne lestvice za učence lahko učiteljem služijo tudi kot osnova 

za pogovor o tem, kakšni so odnosi v razredu pri pouku likovne vzgoje, kakšne si učenci in 

učitelj želijo imeti, ter kako bi lahko učitelj izboljšal svoje medosebno vedenje, komunikacijo 

in svoje lastnosti, da bi bilo vzdušje pri pouku likovne vzgoje boljše in s tem tudi 

ustvarjalnejše. Ocenjevalni lestvici se lahko priredita tudi za ostale šolske predmete in za 

učence različnih starostnih stopenj, kar je mogoče smiselno uporabiti predmetnim učiteljem, 

da vidijo, kako jih dojemajo njihovi učenci. V takšnem primeru je dobro primerjati ocene 

različno starih učencev o medosebnem vedenju iste predmetne učiteljice ali pa raziskati 

razlike med spoloma in jih na dovolj velikem vzorcu tudi posplošiti. 

Pouk likovne vzgoje mora biti ustvarjalen, da lahko učitelj izvablja navdih in domišljijo 

učencev, takšen pa je lahko le v sproščenem ozračju, kjer se učenci in tudi učitelj počutijo 

enakopravne, sprejete, poslušane in upoštevane. Medosebni odnos med njimi je zagotovo 

boljši, če učitelj upošteva učenčeve individualne razlike v likovnih zmožnostih in spodbuja 

njegovo dejavnost in ustvarjalnost. Ravno zato, ker je pomembno, da učitelj pri pouku likovne 

vzgoje spodbuja odgovornost, ustvarjalnost in svobodo učencev, bi bilo zanimivo raziskati 

tudi, kakšna je povezava med medosebnim vedenjem učiteljice oziroma njenim spodbujanjem 

odgovornosti in ustvarjalnosti ter dosežki oziroma ocenami učencev pri pouku likovne vzgoje. 

Dobri medosebni odnosi med učiteljem in učenci temeljijo na medsebojnem zaupanju in 

spoštovanju, naloga učitelja pa je, da učence neprestano spodbuja k prijaznim odnosom in jim 

je s svojim vedenjem vedno za zgled, ne samo pri pouku likovne vzgoje. 
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6  PRILOGE 

6.1  Ocenjevalna lestvica za učence 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA UČENCE  

Pozdravljen/-a! 

Pred seboj imaš trditve o vedenju svoje učiteljice pri učni uri likovne vzgoje. Pri vsaki trditvi 

lahko izbiraš med petimi stopnjami, obkroži pa le eno stopnjo. Spodnji primer vzemi za vzor 

svojega izpolnjevanja. 

Učiteljica se pri učni uri likovne vzgoje tudi pošali.                   1         2         3         4         5 

Če misliš, da se učiteljica pri pouku likovne vzgoje nikoli ne pošali, obkroži stopnjo 1; če 

misliš, da se vedno pošali, obkroži stopnjo 5. Lahko si izbereš tudi kakšno vmesno stopnjo (2 

– redko, 3 – včasih ali 4 – pogosto). 

Če si premisliš, odgovor prekrižaj in obkroži novo stopnjo. Hvala za sodelovanje. 

Spol (obkroži): M Ž 

Kakšen odnos imaš z učiteljico (obkroži en odgovor)?     

1. Zelo slab. 

2. Slab. 

3. Nekje vmes. 

4. Dober. 

5. Zelo dober. 

Učiteljica … 

1. … ima za pouk likovne vzgoje pripravljen likovni 

material, pripomočke in fotografije primerov iz 

narave, okolja in umetniških del. 

1         2         3         4         5 

2. … z navdušenjem govori o tem, kaj bomo počeli pri 

učni uri likovne vzgoje. 

1         2         3         4         5 
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3. … nam dosledno pojasni učno snov in navodila za 

likovno izražanje. 

1         2         3         4         5 

4. … nas pri pouku likovne vzgoje usmerja z navodili. 1         2         3         4         5 

5. … nas pri učni uri likovne vzgoje spodbuja k 

sodelovanju pri pogovoru in reševanju likovne 

naloge. 

1         2         3         4         5 

6. … je pri spoznavanju učne snovi in podajanju 

likovne naloge ter pri nudenju pomoči pri likovnem 

izražanju videti neodločena. 

1         2         3         4         5 

7. … se obnaša, kot da ne ve, kaj storiti. 1         2         3         4         5 

8. … pri učni uri likovne vzgoje ne ve, kaj narediti, ko 

smo nemirni. 

1         2         3         4         5 

9. … popusti našim željam pri izbiri likovnega motiva 

in likovnega materiala. 

1         2         3         4         5 

10. … nam dovoli, da sami odločamo o samostojnem ali 

skupinskem nastajanju likovnega izdelka in da sami 

rešimo likovno nalogo. 

1         2         3         4         5 

11. … je pri učni uri likovne vzgoje do nas prijateljska. 1         2         3         4         5 

12. … se pri učni uri likovne vzgoje tudi pošali. 1         2         3         4         5 

13. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da se 

sprostimo in pošalimo. 

1         2         3         4         5 

14. … ustvarja pri učni uri likovne vzgoje prijetno 

vzdušje. 

1         2         3         4         5 

15. … nam pomaga, če imamo težave pri reševanju 

likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

16. … je pri učni uri likovne vzgoje pri podajanju učne 

snovi videti nezadovoljna. 

1         2         3         4         5 

17. … ni zadovoljna z našimi upodobljenimi oblikami. 1         2         3         4         5 

18. … nam pojasnjuje, kako naj upodabljamo oblike. 1         2         3         4         5 
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19. … misli, da premalo sledimo njenemu podajanju 

učne snovi, likovne naloge in navodilom pri 

likovnem izražanju. 

1         2         3         4         5 

20. … misli, da ne zmoremo dobro rešiti likovne naloge. 1         2         3         4         5 

21. … nas spoštuje in nam pri likovni dejavnosti zaupa. 1         2         3         4         5 

22. … nam pri učni uri likovne vzgoje dovoli, da 

povemo, če se z njo ne strinjamo. 

1         2         3         4         5 

23. … nam kaj ponovno razloži, če česa ne razumemo. 1         2         3         4         5 

24. … je pri učni uri likovne vzgoje razumevajoča. 1         2         3         4         5 

25. … opazi, če česa ne razumemo. 1         2         3         4         5 

26. … popravlja naše likovne izdelke. 1         2         3         4         5 

27. … se pri učni uri likovne vzgoje hitro razjezi. 1         2         3         4         5 

28. … nas hitro opomni, če ne upoštevamo dogovorov 

pri reševanju likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

29. … je pri učni uri likovne vzgoje nepotrpežljiva. 1         2         3         4         5 

30. … je pri učni uri likovne vzgoje videti jezna. 1         2         3         4         5 

31. … nam pri učni uri likovne vzgoje pusti, da smo čim 

bolj samostojni. 

1         2         3         4         5 

32. … dovoli, da so naši likovni izdelki različni. 1         2         3         4         5 

33. … nam pusti odločati o rešitvi likovne naloge. 1         2         3         4         5 

34. … nam daje veliko prostosti pri likovnem izražanju. 1         2         3         4         5 

35. … nas pusti, da likovno nalogo v celoti rešimo sami. 1         2         3         4         5 

36. … nam ponudi zelo zahtevne likovne naloge.  1         2         3         4         5 

37. … nam ponudi zelo zahtevne likovne materiale in 

pripomočke. 

1         2         3         4         5 
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38. … vztraja, da se likovna naloga reši po njenih 

navodilih. 

1         2         3         4         5 

39. … pri likovni dejavnosti zahteva tišino in delavnost. 1         2         3         4         5 

40. … strogo ocenjuje naše likovne izdelke. 1         2         3         4         5 
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6.2  Ocenjevalna lestvica za učitelja 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA UČITELJICO 

Sem Kaja Komac, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pod mentorstvom dr. Tonke Tacol in somentorstvom dr. Ingrid Žolgar Jerković pripravljam 

diplomsko delo z naslovom Medosebni odnosi med učitelji in učenci pri pouku likovne 

vzgoje na razredni stopnji. 

Ocenjevalna lestvica vas poziva, da opišete svoje ravnanje pri učni uri likovne vzgoje. Pri 

vsaki trditvi obkrožite ustrezno stopnjo. Izbirate lahko med petimi stopnjami, ki pomenijo 1 – 

nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno. Če si premislite, prekrižajte odgovor in 

obkrožite novo stopnjo. 

Ocenjevalna lestvica je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene 

diplomskega dela. Zahvaljujem se za vaše sodelovanje. 

Leta poučevanja v razredu: ________ let  

Kakšen odnos imate po vašem mnenju z učenci (obkrožite en odgovor)?          

1. Zelo slab. 

2. Slab. 

3. Nekje vmes. 

4. Dober. 

5. Zelo dober. 

Pri učni uri likovne vzgoje … 

1. … z dosledno pripravo učne ure organiziram likovno 

dejavnost. 

1         2         3         4         5 

2. … učencem z navdušenjem govorim o tem, kaj bomo 

počeli. 

1         2         3         4         5 

3. … učencem nazorno pojasnim likovne pojme, 

izpostavim likovni problem in podam likovno 

nalogo. 

1         2         3         4         5 
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4. … učence z navodili usmerjam pri teoretični in 

praktični dejavnosti. 

1         2         3         4         5 

5. … učence spodbujam k aktivnosti. 1         2         3         4         5 

6. … sem videti neodločena. 1         2         3         4         5 

7. … se obnašam, kot da ne vem, kaj storiti. 1         2         3         4         5 

8. … ne vem, kaj narediti, ko so učenci nemirni. 1         2         3         4         5 

9. … dovolim učencem, da sami izberejo likovni motiv 

in likovni material, kadar sama nisem prepričana v 

ustreznost likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

10. … dovolim, da učenci vplivajo na izvedbo likovne 

naloge in organizacijo učne ure (učne metode in 

oblike). 

1         2         3         4         5 

11. … sem do učencev prijateljska. 1         2         3         4         5 

12. … se tudi pošalim. 1         2         3         4         5 

13. … učencem dovolim, da se sprostijo in tudi pošalijo. 1         2         3         4         5 

14. … usmerim pozornost v sprostitev učencev in 

vzdržujem prijetno vzdušje. 

1         2         3         4         5 

15. … učencem pomagam, če imajo težave pri reševanju 

likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

16. … izkazujem nezadovoljstvo pri podajanju učne 

snovi. 

1         2         3         4         5 

17. … nisem zadovoljna z učenčevimi upodobljenimi 

oblikami. 

1         2         3         4         5 

18. … učencem pojasnjujem, kako naj upodabljajo 

oblike. 

1         2         3         4         5 

19. … mislim, da učenci premalo sledijo mojemu 

podajanju učne snovi, likovne naloge in navodilom 

pri likovnem izražanju. 

1         2         3         4         5 
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20. … mislim, da učenci ne zmorejo dobro rešiti 

načrtovane likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

21. … učence spoštujem in jim pri likovni dejavnosti 

zaupam. 

1         2         3         4         5 

22. … učencem dovolim, da povedo, če se z mano ne 

strinjajo. 

1         2         3         4         5 

23. … učencem kaj ponovno razložim, če izkažejo 

nerazumevanje. 

1         2         3         4         5 

24. … sem razumevajoča. 1         2         3         4         5 

25. … opazim učenčevo nerazumevanje učne snovi, 

podane likovne naloge in njene rešitve. 

1         2         3         4         5 

26. … učencem popravljam upodobljene oblike na 

likovnem izdelku. 

1         2         3         4         5 

27. … se hitro razjezim. 1         2         3         4         5 

28. … učence hitro opomnim, če ne upoštevajo likovne 

naloge in dogovorov v okviru likovnega izražanja. 

1         2         3         4         5 

29. … sem nepotrpežljiva. 1         2         3         4         5 

30. … sem videti  jezna. 1         2         3         4         5 

31. … učencem pri posredovanju učne snovi dovolim, da 

samostojno raziskujejo posebnosti likovnega 

problema. 

1         2         3         4         5 

32. … učencem dovolim, da so njihovi likovni izdelki 

različni. 

1         2         3         4         5 

33. … učence usmerim v samostojno snovanje idej in 

rešitev likovne naloge. 

1         2         3         4         5 

34. … učencem dovolim, da se individualno likovno 

izrazijo. 

1         2         3         4         5 

35. … učence pustim, da likovno nalogo v celoti rešijo 

sami. 

1         2         3         4         5 

36. … za izvedbo zasnujem prezahtevno likovno nalogo.  1         2         3         4         5 
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37. … učencem za izvedbo likovne naloge ponudim 

zahtevne likovne materiale in pripomočke. 

1         2         3         4         5 

38. … pri likovnem izražanju vztrajam pri podani likovni 

nalogi. 

1         2         3         4         5 

39. … pri likovni dejavnosti zahtevam tišino in 

delavnost. 

1         2         3         4         5 

40. … po dokončanju izdelka dosledno ovrednotim 

likovna dela in ocenim dosežek. 

1         2         3         4         5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


