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Povzetek 

 

Učinkovito načrtovanje in izvajanje učnega procesa likovne vzgoje je odvisno od 

strokovnosti učiteljev, njihove ustvarjalnosti in stališč, ki jih imajo do poučevanja. V 

učnem procesu je treba zagotoviti pogoje za razvoj potencialnih sposobnosti učencev, 

njihovega likovnega znanja, veščin in pozitivnih stališč. Poudarek naj bi bil na čim večji 

dejavnosti učencev, uporabljenih sodobnih učnih strategijah – učinkovite metode dela, 

različni stili poučevanja in učenja, upoštevanje razvojnih zmožnosti učencev – ter 

upoštevanju individualnih razlik likovnih tipov pri usvajanju, razumevanju in interpretaciji 

učnih vsebin. Dosedanje evalvacijske študije o primernosti izvajanja pouka likovne vzgoje 

kažejo, da večina učiteljev ne sledi metodičnemu pluralizmu in ustvarjalnim pristopom k 

poučevanju in učenju. Njihovo pasivno stališče do poučevanja se kaže v uporabi 

ustaljenih načinov izvajanja pouka. Pouk likovne vzgoje se še vedno dojema kot 

'nekognitivno' dejavnost, v kateri zadostuje, če se dejavnost učencev usmerja zgolj v 

praktično likovno izražanje –  brez namena, dati temu širši smisel –  ali pa v seznanjanje in 

delo z likovnimi materiali in orodji, kar pomeni učenje ročnih spretnosti. Pri izvajanju 

pouka likovne vzgoje je – zlasti na razredni stopnji osnovne šole – pogosto opaziti 

določeno pasivnost učiteljev in nekritično uporabo ustaljenih stilov poučevanja in metod 

dela ter pomanjkanje večje svobode in odprtosti učitelja za uporabo učinkovitejših 

načinov poučevanja in učenja (Tacol, Tomšič-Čerkez, 2004).  

Predmet raziskave je posodobitev način poučevanja in učenja likovne vzgoje v praksi. 

Zanimala nas je uspešnost interaktivnega/dialognega stila poučevanja z uporabo splošnih 

in specifičnih (likovnih) metod dela in njihovih kombinacij. Ta stil poučevanja naj bi 

zagotavljal kakovostno realizacijo učnega programa in razvojnih spretnosti posameznega 

učenca skladno z njegovimi individualnimi značilnostmi. Ravno tako vključuje uporabo 

sodobnih učnih strategij, kot je dejavno, izkušenjsko, čim samostojnejše raziskovalno 

učenje s pomočjo reševanja problemov. Za preverjanje sposobnosti in veščin v ravnanju z 

likovnimi materiali in pripomočki, dosežkov v poznavanju likovnih pojmov in 

ustvarjalnosti učencev sta v raziskavo vključena različna načina izvajanja učnega procesa. 

Pri prvem so bili učenci poučevani z učnimi postopki, ki so v skladu s sodobnimi 

pedagoškimi koncepti konstruktivistične in kognitivistične teorije. Pri drugem pa je pouk 

potekal po ustaljenem načinu. Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativno in kvalitativno 

analizo rezultatov, pridobljenih s pomočjo pedagoškega eksperimenta. Uporabljeni sta 

kavzalna eksperimentalna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. V prvem delu raziskave smo uporabili anketni vprašalnik za učitelje 
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razrednega pouka in preizkus znanja za učence. Za drugi del raziskave smo za usvojitev 

likovnih pojmov, obvladovanje ravnanja s slikarskimi materiali in pripomočki ter 

ugotavljanje likovne ustvarjalnosti uporabili petstopenjsko ocenjevalno lestvico (vsa 

vrednotenja so izvajali trije neodvisni ocenjevalci). Likovno ustvarjalnost smo ocenjevali z 

vidika občutljivosti za likovni problem, elaboriranja – organiziranja in raziskovanja 

likovnih elementov –, fleksibilnosti – reševanja likovnih problemov na nov način –, 

fluentnosti – bogastva idej –, originalnosti in redefinicije – povezovanja prejšnjih izkušenj 

v novo likovno vsebino (Karlavaris, 1991). Karakteristike merskega instrumentarija smo 

preverjali s pomočjo faktorske analize, hipoteze pa s pomočjo Mann-Whitneyevega U 

testa in Spearmanovega testa korelacije. 

Rezultati raziskave so potrdili postavljene hipoteze o pozitivnem učinku uporabe 

kombinacije splošnih učnih metod in specifičnih metod na razumevanje in poznavanje 

likovnih pojmov, na likovne sposobnosti in veščine učencev pri uporabi likovnih 

materialov v okviru načrtovanih slikarskih nalog ter na ustvarjalnost pri reševanju likovnih 

problemov. Izsledki raziskave naj bi pripomogli k oblikovanju modela za načrtovanje in 

izvajanje pouka likovne vzgoje ter smernic o izobraževanju učiteljev za njegovo učinkovito 

poučevanje. 
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Likovna vzgoja, likovno znanje, likovne sposobnosti in veščine, poučevanje in učenje, 

interaktivni pristop, stili poučevanja in učenja, splošne in specifične učne metode, 

ustvarjalnost učencev. 
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Abstract 

 

Efficient planning and execution of teaching process in art education depends on the 

teachers’ expertise, their creativity and attitude to teaching. In execution of teaching 

processes it is necessary to provide the conditions for development of potential students’ 

abilities, acquisition of art knowledge, skills and positive attitudes. The students’ active 

participation should also be stressed, as well as the use of modern teaching strategies, 

i.e. efficient teaching methods, different learning and teaching styles and respect of 

students’ developmental capacities- individual differences in adaptation, understanding 

and interpretation of teaching content. Past evaluation studies on adequacy of art 

education in primary schools have pointed to the fact that the majority of teachers do 

not sufficiently apply methodical pluralism and creative approach to learning and 

teaching. Their passive attitude is reflected in the use of set ways of teaching. Art 

education is still perceived as “non- cognitive” activity in which it is sufficient to direct the 

students’ activity towards practical work or, towards introduction of and work with art 

material and accessories, i.e. acquisition of motoric aptitude. The execution of art 

teaching, particularly in lower grades of primary school, often shows certain passivity and 

non- critical approach of the teachers, which is seen in use of set teaching methods and 

procedures and in lack of freedom and openness for use of more efficient ways of 

learning and teaching (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004).  

The subject of research is modernization of the way of learning and teaching art in 

schools, i.e. testing of successfulness of interactive approach to learning and teaching 

with the use of combination of general and specific (art) teaching methods. Interactive 

style of learning and teaching should ensure quality realization of curriculum and 

developmental abilities of each individual student, in accordance with his/her individual 

features. This approach also includes the use of modern teaching strategies such as 

active, empiric, independent, investigative learning and learning through problem 

solving.  

In order to check the artistic abilities and skills of students in managing of art techniques, 

their level of knowledge and understanding of art terms and artistic creativity of 

students, two different ways of execution of teaching process were included in the 

research. The first one used approaches to learning and teaching in line with the modern 

pedagogical concepts resulting from cognitivist and constructivist theories. The second 

way of teaching was realized through use of usual, set approaches to teaching and 

learning. Quantitative and qualitative analysis on the basis of results achieved by the 
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pedagogical experiment was used in the research. In the first part of research a 

questionnaire for teachers in lower grades of primary school was used, together with the 

knowledge test for students. In the second part, for testing of development of art ability 

in managing of art material and techniques, understanding of art terms and 

determination of the level of artistic creativity, a five- degree evaluation scale of Likert 

type was used (evaluation was done by three independent evaluators). Creativity of art 

objects was evaluated in reference to six categories: sensitivity for art problem, 

elaboration (organization and use of art elements), flexibility (solving art problems in a 

new way), fluency (abundance of ideas), originality (unusualness of ideas) and 

redefinition (connection of previous art experiences into a new art content) (Karlavaris, 

1991). Characteristics of measuring instruments were checked by factorial analysis and 

hypotheses by Mann-Whitney’s U-test and Spearman’s correlation test.  

Results of research confirmed the set hypotheses on the positive impact of the use of 

interactive approach to learning and teaching and the use of combination of general 

teaching methods and specific art methods on the artistic abilities and skills of students 

while using the art techniques within the frame of planned painting tasks, on 

understanding and knowledge of art terms and on creativity of students in solving art 

problems. Results of research should help to form models for planning and introduction 

of art education as well as guidelines for planning of expert training and further 

professional education of teachers, in order to make the art education and teaching in 

primary schools efficient.  

 

KEY WORDS 

Art, artistic knowledge, artistic abilities and skills, teaching and learning, interactive 

approach, teaching and learning styles, general and specific (art) teaching methods, 

students’ creativity.  
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Razvoj celovite človekove osebnosti predpostavlja tudi razvoj na področju umetnosti kot 

enega izmed temeljnih človekovih dosežkov. Pouk likovne vzgoje v osnovni šoli ponuja 

možnost razvoja učencev na kognitivnem, afektivno-konativnem in psihomotoričnem 

področju (Tacol, 2003), uspešnost rezultatov pri tem pa je odvisna od pristopa do 

poučevanja in učenja. Sodobni svetovni trendi in koncepti o vzgojno-izobraževalnem 

procesu poudarjajo potrebo po drugačnih pristopih poučevanja in učenja, takšnih, ki 

težijo k odmiku od tradicionalnega, transmisijskega modela in so usmerjeni k 

sodobnemu, transformacijskemu modelu poučevanja in učenja, tudi pri pouku likovne 

vzgoje. 

Sodobne pedagoške teorije (konstruktivizem, kognitivistične teorije) opredeljujejo učenje 

kot osebni ustvarjalni proces, obsegajoč dejavno sprejemanje in predelovanje dejstev, 

lastno interpretacijo in organizacijo znanja in njegovo uporabo v vsakdanjem življenju ter 

v različnih situacijah, poučevanje pa kot proces primerne podpore učenju (Smith, 1999; 

Senge, 2000; Marentič-Požarnik, 2004a; Plut Pregelj, 2008). V tem se kaže sprememba 

paradigme šole od transmisijskega pristopa poučevanja in učenja – kjer učenci 

sprejemajo zagotovljene konstrukte organiziranega znanja po poti pasivnega sprejemanja 

dejstev, ki jih podaja učitelj1 – k transformacijskemu, kjer učitelj skozi problemski pristop 

– spodbujanje pogovora, diskusije, raziskovanje, reševanje problemskih likovnih nalog z 

interaktivnimi stili in postopki dela – spodbuja dejavno sodelovanje učencev, ki tako 

celovito uresničujejo svoj razvoj. Transformacijski stil učenja spodbuja razvoj kritičnega 

mišljenja in je značilen za celostno, refleksivno, interaktivno, osebno, izkustveno in 

vseživljenjsko učenje (O'Sullivan, 1999; Marentič-Požarnik, 2000; Mezirow (ur.), 2000). 

Kakovostno in celovito učenje je najbolj odvisno od učitelja in načina njegovega dela, to 

pa so učne metode, s katerimi vpliva na dejavnost učencev, motivacijo in usvajanje 

gradiva z razumevanjem. O izbiri učnih metod na konkretni ravni vzgojno-izobraževalnega 

procesa pri pouku likovne vzgoje odločajo značilnosti tega predmeta oziroma 

specifičnosti estetske komunikacije in ustvarjalnih procesov, kompleksnost ter 

individualne, subjektivne značilnosti likovnega pojava (Karlavaris, 1991). Izbiro učnih 

metod in tudi postopkov, uporabljenih pri tem, osmišlja učitelj. Pri načinu podajanja 

vsebin naj bi izhajal iz sintetiziranega, integriranega pristopa, ki elemente različnih 

strategij združuje v celostno reprezentacijo načinov poučevanja (Shepherd (ur.), 2005). 

Najprimernejši metodični pristop za aktiviranje celovitega (kognitivnega, čustvenega, 

socialnega, motoričnega) razvoja učenčeve osebnosti je problemsko zastavljen pouk, 

zasnovan na dejavnem, izkustvenem, situacijskem in praktičnem učenju (Dhority, 1992; 

                                                           
1
 V nadaljevanju bomo za učiteljice in učitelje uporabljali enoten izraz, učitelj, za vse učenke in učence pa 

izraz učenec. 
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Tacol, 2003). Z uporabo sodobnih učnih metod prilagajamo proces poučevanja in učenja 

potrebam in razvojnim možnostim posameznega učenca, pri njem vzpodbujamo 

radovednost in intrinzično motivacijo ter prispevamo k zmanjševanju 

dekontekstualiziranega učenja, se pravi znanja, ki je samo sebi namen. Učencem je treba 

omogočiti izkušnje, ki presegajo intelektualno učenje in ki jih s sinergijskim aktiviranjem 

obeh možganskih hemisfer spodbujajo k celostnemu (kognitivnemu, čustvenemu, 

motoričnemu) razvoju (Terhart, 2001; Tacol, 2003). Rezultat vzgojno-izobraževalnega 

procesa naj bosta razumevanje in uporabnost, ne pa pasivno sprejetje znanja (Santrock, 

1994; Polić, 2000). 

V nalogi so predstavljena teoretična izhodišča različnih teorij učenja, ki v največji meri 

vplivajo na formiranje sodobnega pristopa poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje. 

Predstavljeni so tudi stili učenja (kognitivni stili) učencev – njihovo upoštevanje je prvi 

pogoj za individualizirani pristop in boljšo interakcijo vseh subjektov učnega procesa –, 

zatem so navedene osnovne značilnosti učnih metod kot enega izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost pouka pri izvedbi učnega procesa. Omenjeni so tudi 

značilnosti in razlogi za uporabo specifičnih učnih metod kot del strategije prilagajanja 

posebnostim pouka likovne vzgoje, da bi bil ta učinkovitejši in da bi učenci dosegali boljše 

učne rezultate. 

Namen raziskovalne naloge je bil raziskati in analizirati učiteljevo polje znanj, izkušenj, 

prepričanj in ravnanj pri poučevanju in učenju ter na podlagi ugotovitev oblikovati 

smernice za zagotavljanje kakovostnega učnega procesa likovne vzgoje, ki bi upošteval 

pomen celostnega razvoja učencev. 
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2.1. POUČEVANJE IN UČENJE PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli sestavljajo zapleteni procesi, ki pri učencih razvijajo 

številna znanja in sposobnosti. Pomembno mesto med njimi ima tudi pouk likovne 

vzgoje. Sodoben pouk likovne vzgoje v osnovni šoli obsega specifičen proces poučevanja 

in učenja, v katerem se prepletata teoretično in praktično delo (Berce Golob, 1993). 

Kompleksni značaj pouka likovne vzgoje vpliva na razvoj številnih znanj in sposobnosti; to 

poteka v procesu vizualnega spoznavanja, vizualnega mišljenja, procesu obdelave 

prejetih podatkov likovnih in nelikovnih vsebin, procesu preoblikovanja zaznanega v 

praktični, čustveno obarvani dejavnosti ter z ocenjevanjem uresničenih lastnih in tujih 

likovnih/vizualnih sporočil (Karlavaris, Kraguljac, 1981). Takšen pouk tudi najmlajšim 

učencem omogoča celostni likovni razvoj na spoznavnem, estetskem, čustvenem, 

socialnem in psihomotoričnem področju (Tacol, 2003). Pomembnost pouka likovne 

vzgoje se odraža tudi v močnejšem spodbujanju razvoja ustvarjalnega mišljenja in 

izražanja kot temeljnih smernic, ki sta podlaga sodobnega koncepta vzgoje in 

izobraževanja (Kuščević, 2004). Hitre spremembe in nepredvidljiva prihodnost na 

različnih področjih družbenega življenja nalagajo spremembo in pred izobraževanje tako 

postavljajo tudi nove zahteve, ki morajo učence učiti, kako se učiti, razmišljati in 

ustvarjati. Ustvarjalnost, inovacija, odkrivanje in raziskovanje so pri tem zaželene 

karakteristike, s katerimi ima posameznik možnost, prilagajati se omenjenim globalnim 

spremembam ter s svojim znanjem in sposobnostmi biti pripravljen sodelovati pri 

spremljanju in kreiranju nadaljnjih razvojnih sprememb. 

 

 

2.1.1. POJMOVNA OPREDELITEV POUČEVANJA IN UČENJA V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM KONTEKSTU LIKOVNE VZGOJE 

 

Kategoriji poučevanja in učenja sta se v donedavnih didaktičnih teorijah proučevali 

ločeno, toda sodobni didaktiki (Pastuović, 1999; Marentič Požarnik, 2000; Strmčnik, 2001; 

Tomić, 2003; Kramar, 2004) ravno zaradi močne medsebojne pogojenosti obeh procesov 

zanikajo njuno ločevanje. 

Učenje kot psihološka kategorija predstavlja eno izmed osnovnih funkcij človeka, brez 

katere njegov razvoj ne bi bil mogoč. V vzgojno-izobraževalnem okviru učenje 
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predpostavlja usvajanje vsebin, določenih s predpisanimi vzgojno-izobraževalnimi cilji v 

procesu poučevanja, oziroma ga določa vzajemni odnos med tremi dejavniki učnega 

procesa: učiteljem, učencem in učno vsebino (Pastuović, 1999). Danes obstajajo številne 

klasifikacije o vrstah učenja, med njimi klasifikacija vrst pojmovanja učenja s perspektive 

tistega, ki se uči, avtorice Marentič Požarnik (2000). Po njej se učenje deli na naslednje 

kategorije: učenje kot kopičenje, učenje kot memoriranje, učenje kot ohranjanje, učenje 

kot luščenje osebnega pomena, učenje kot proces ustvarjanja lastne razlage ter učenje 

kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti. Sodobni pouk likovne vzgoje mora biti tako 

organiziran, da učencem omogoča učenje po pojmovanju, ki vključuje zadnje tri 

kategorije. Mogoče je potegniti vzporednico med hierarhijo navedenih ravni učenja in 

koncepcijami o učenju, ki nastanejo v zavesti učencev in za katere je značilen podoben 

razvojni trend; Entwistle (2000) pravi, da učenci na začetku doživljajo učenje kot 

memoriranje in reproduciranje dejstev, sčasoma pa uvidijo potrebo po njihovem 

razumevanju in transformiranju, s čimer znanje postane koristno tj. uporabno (Priloga 1). 

Sodobni pristopi poučevanja in učenja čedalje bolj poudarjajo pomen dejavnosti pri 

učenju v primerjavi s poučevanjem, skladno s tem se tudi pozornost z učitelja (kot do 

pred kratkim glavne in avtoritativne osebe v vzgojno-izobraževalnem procesu), usmerja 

na učenca, ki je v tem procesu vse manj objekt in vse bolj postaja subjekt. Razlog teh 

sprememb so znanstveni dosežki na področju psihologije, pedagogike in drugih znanosti, 

ki posredno ali neposredno zadevajo vzgojo in izobraževanje, njihovi rezultati pa 

opozarjajo na neizogiben pomen dejavnosti samih učencev v procesu učenja. Danes smo 

tako priča številnim definicijam učenja, ki vse bolj izpostavljajo učenca kot aktivni 

dejavnik v procesu prejemanja in obdelave informacij. Horvat-Samardžija (2011) omenja 

Russellovo (1990) poudarjanje pomena dejavnega odnosa do učenja; zanj je učenje 

zavedni in nezavedni proces, ki poteka v možganih ter interakcija med zunanjim in 

notranjim svetom osebe, ki se uči, je eksperimentiranje, iskanje rešitve problema in 

razmišljanje o njem. Göhlich in Zirfas (2007) poudarjata pomen izkušenj in refleksije v 

učenju ter v tem pogledu omenjata štiri  pedagoške dimenzije učenja: učiti se znati, učiti 

se napraviti, učiti se živeti skupaj in učiti se biti. Na podlagi teh trditev lahko sklepamo, da 

učenje vselej poteka v odnosu do izkustva, v dialogu, smiselno in holistično. Pomen 

angažiranja vseh procesov v človeku izpostavljata Tomićeva (2003) – za njo je učenje 

celostni proces, ki vključuje povezano delovanje celotnega organizma: mišljenja, čustev, 

zaznavanja in vedenja. Marentič Požarnikova (2000) poudarja še vpliv okolja in navaja, da 

so izjemnega pomena tudi primerne izkušnje: vplivi okolja, ki jih posameznik dejavno 

sprejema, predeluje, se nanje odziva in v tej interakciji spreminja sebe in tudi svoje 

okolje. 
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Racionalna komponenta mišljenja je le del zmogljivosti in celotnega funkcioniranja 

človeških možganov. Učenje na razredni stopnji temelji bolj na konkretnih (vizualnih) 

spodbudah in praktičnih izkušnjah, manj pa na abstraktnih vsebinah. Z ustvarjalnim 

izražanjem v praksi učenci pri pouku likovne vzgoje razvijajo tudi čustveni in intuitivni del 

svoje osebnosti, v skladu s celostnim/holističnim pristopom poučevanja in učenja. 

Učenci se pri pouku likovne vzgoje učijo vzporedno v teoriji in praksi ter pri tem dejavno 

konstruirajo znanja o svetu in sebi. Z likovnim izražanjem ob neposredni uporabi likovnih 

materialov in pripomočkov se pri učencih krepijo razmišljanje, razumevanje in doživljanje 

teoretičnih postavk s področja likovnosti; pouk likovne vzgoje tako postaja pomemben 

dejavnik sočasnega in medsebojno dopolnjujočega se kognitivnega, afektivnega in 

psihomotoričnega razvoja. 

 

V sodobnih didaktičnih virih obstajajo tudi številne definicije poučevanja, ki se v osnovi 

nanašajo na vlogo učitelja in učencev v poučevalnem procesu, na vsebinske vidike 

poučevanja ali njegov namen. Sodobno poučevanje likovne vzgoje je usmerjeno k učencu, 

naravnano k njegovi individualni dejavnosti in učenju, ga omogoča, usmerja in spodbuja. 

Te smernice so vidne v terminu poučevanja, kot ga definirajo sodobni teoretiki. Tako 

Kramar (2003; 2004) definira poučevanje kot učiteljevo dejavnost posredovanja 

izobraževalne vsebine, načinov pridobivanja znanja in drugih izobraževalnih in vzgojnih 

vplivov učencem; dejavnost, ki aktivira miselne spoznavne procese ter razvoj različnih 

odnosov, komunikacije in interakcije v različnih oblikah. Plut Pregeljeva (2004) meni, da je 

poučevanje kompleksna praktična dejavnost, ki pri pouku neposredno združuje 

kognitivne, čustvene, socialne in moralne vidike. Blažič definira poučevanje kot „vedno 

namerno učiteljevo delovanje, usmerjeno v učenje kot učenčevo lastno notranjo 

aktivnost“ (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003: 332). V omenjenih koncepcijah 

se lahko opazi preusmerjanje pozornosti z učitelja, kot glavnega akterja v učnem procesu, 

na učenca in njegovo dejavno vlogo v kreiranju lastnega znanja in kompetenc v procesu 

interaktivnega odnosa z učiteljem in drugimi učenci. 

Sodoben pristop poučevanja in učenja likovne vzgoje predpostavlja uporabo primarnih 

virov znanja, spodbujanje opazovanja, samostojnosti pri delu, razmišljanja in sklepanja 

ter praktično dejavnost učencev v razredu in stvarnem življenjskem okolju. Ravno tako 

zahteva boljše poznavanje učenca kot osebnosti, njegovih zmožnosti, individualnih 

značilnosti, stila učenja in likovnega tipa, ki mu pripada. Posebnost pouka likovne vzgoje 

se odraža v tem, da obsega dve področji izobraževanja: vzgojo, ki zadeva oblikovanje 
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osebnosti, in izobraževanje, ki zadeva učenje likovnih znanj, veščin in stališč (Berce Golob, 

Karlavaris, 1991). 

Sodoben način pojmovanja pouka likovne vzgoje v prvi plan ne postavlja rezultatov 

učenja, enako pomemben je tudi proces pridobivanja znanja, pri katerem so poudarjeni 

vidik usvajanja znanja o likovnih pojmih, njihovo razumevanje in uporabnost pri likovnem 

izražanju, razvoj veščin pri uporabi likovnih materialov in pripomočkov ter čustveni, 

socialni in estetski razvoj (Berce Golob, Karlavaris, 1991). Zaradi posebne narave 

predmeta likovne vzgoje – ta vključuje tesno povezanost praktičnega in teoretičnega 

vidika pouka ter upoštevanje subjektivnosti likovnega doživetja – poučevanje ni strogo 

strukturirano in organizirano kot pri drugih predmetih, temveč pri načrtovanju učnega 

programa dovoljuje in celo potrebuje improvizacijo, igro in prilagodljivost, da bi tako 

bolje spodbujalo enega izmed temeljnih učnih ciljev, ustvarjalno mišljenje in delovanje. 

Poučevanje se pri tem usmerja v spodbujanje učenja z dejavnostmi, kot so samostojno 

opazovanje, razvrščanje, analiza, sinteza, primerjanje, posploševanje, induktivno in 

deduktivno sklepanje, vzpostavljanje analogij, asociacij, vrednotenje (Berce Golob, 1993; 

Tacol, 2003). 

V šolski praksi so še vedno navzoča pojmovanja, da je poučevanje pri pouku likovne 

vzgoje proces, usmerjen v razvoj ekspresije, čustev in motoričnih veščin, brez poudarka 

na kognitivnem razvojnem vidiku. To stališče je značilno tudi za poučevanje drugih 

umetnosti, za katere večinoma velja, da so konkretne in čustvene, ne pa tudi abstraktne 

oziroma mentalne dejavnosti, dejavnosti, pri katerih so dejavne bolj roke kot glava, in so 

bližje povezane z igro kot pa z delom, s prakso in koristjo. Vendar naloge poučevanja, ki 

jih pouk  postavlja v prvi plan – kot so opažanje pretanjenih kakovostnih likovno-estetskih 

odnosov, zamišljanje domišljijskih možnosti, pojasnjevanje metaforičnih pomenov del, 

ustvarjanje novih in nenavadnih idej, izrabljanje nepredvidenih priložnosti med delom –, 

zahtevajo zapletene kognitivne operacije. Celo več, sodobno zasnovan pouk likovne 

vzgoje nudi številne možnosti za razvoj različnih miselnih dejavnosti. Poučevanje likovne 

vzgoje mora biti usmerjeno v enak razvoj učenčeve osebnosti na kognitivnem, afektivnem 

in psihomotoričnem področju (Tacol, 2003). 

Poučevanje pri likovni vzgoji je odvisno od zaželenih ciljev in vrste učenja; temu se 

prilagajajo metode dela, ki morajo biti funkcionalne oziroma morajo odpirati poti za 

učenje in pomagati pri doseganju zaželene kakovosti učenja. 
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2.1.2. RAZVOJ UČENCEV V OKVIRU POUČEVANJA IN UČENJA LIKOVNE 

VZGOJE 

 

2.1.2.1. KOGNITIVNI RAZVOJ UČENCEV 

Kognitivni razvoj predpostavlja aktiviranje spoznavnih sposobnosti učencev, ki z miselno 

dejavnostjo odkrivajo stvarnost, v kateri živijo. Pri razvoju kognitivnih sposobnosti 

učencev gre za reprodukcijo ali prepoznavanje znanja in razvoj intelektualnih zmožnosti 

in veščin, ki učencem omogočajo uporabljati ta znanja. Na temelju čutnih doživetij se v 

možganih posameznika oblikujejo različne misli. Pri razmišljanju o tem, kaj vidimo, slišimo 

ali doživljamo z nekim drugim čutilom, v sebi obnavljamo slike, zvoke in občutke ter jih 

predelujemo, glede na svoje izkušnje in prejšnje konstrukte. Čut za vid ima pri tem 

pomembno vlogo. „Vid lahko integrira in povzame izkušnje in zaznave vseh drugih 

likovnih čutov za dojemanje likovnega. Vidne zaznave so zato poglavitno področje 

mišljenja, enako znanstvenega kot likovno-umetniškega“ (Butina, 1995: 37). 

V likovnem pogledu razvoj kognitivnih sposobnosti označuje čedalje boljše opažanje in 

spoznavanje prostora in predmetov v njem, njihovih vizualno-likovnih karakteristik in 

odnosov: velikosti, barve, oblik, ploskev, kompozicije, ravnovesja itd. Butina (1997) 

likovno mišljenje pojmuje kot posebno obliko produktivnega razmišljanja, ki vodi do 

likovnega izkustva oziroma likovne produkcije. To pomeni, da je likovno mišljenje 

integralni del likovne vsebine, ki umetniškemu izražanju daje ustvarjalno značilnost. 

Tacolova (1999: 26) pravi: „Če želi učenec miselno spoznanje izraziti, si mora izoblikovati 

strategijo, kako bo to naredil, s katerimi sredstvi bo to naredil, nato oblikuje neki 

jezikovni znak, šele nato oblikuje tudi likovne znake. Vsi pa so čutni simboli te stvarnosti, 

ne pa stvarnost sama, oziroma, pri njih gre za stvarnost drugačne, simbolične vrste“. 

Mišljenje je proces, ki poteka v času, spoznanje pa je rezultat njegovega procesa. Likovne 

vsebine osmislimo s pomočjo likovnega mišljenja; to nam omogoča, da izberemo pota, po 

katerih bomo likovno formulirali in izrazili idejo (Muhovič, 1992; Tacol, 1999). 

Pridobivanje znanja o likovnih pojmih oziroma likovnem jeziku je eden izmed osnovnih 

ciljev pouka likovne vzgoje v osnovni šoli. V procesu učenčevega spoznavanja, usvajanja 

in razumevanja likovnih znanj ima pomembno vlogo učitelj; pri poučevanju mora 

upoštevati razvojno stopnjo učencev in prilagajati učni proces zakonitostim spoznavanja 

določene starostne skupine. Pri pouku mora uporabljati likovne pojme, predvidene v 

učnem načrtu, in imeti bogat besedni zaklad s področja likovne vsebine; učence mora 

tako navajati na specifičnosti likovnega govora oziroma govora o likovnosti. Učitelj tudi 
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išče ustrezne učne metode, s pomočjo katerih učence navaja na  razumevanje gradiva in 

ustvarjanje lastnih ugotovitev. Med pogovori o likovnih pojmih učitelj učencem posredno 

odkriva likovni problem in jih navaja k razmišljanju, da bi ga razumeli in možne rešitve 

zanj iskali z likovnim izražanjem, na podlagi novo pridobljenega znanja. (Berce Golob, 

Karlavaris, 1991; Tacol, 2003). 

Cilj poučevanja likovne vzgoje je doseganje globinskega procesiranja informacij pri 

učencih; to zagotavlja tudi dolgoročno pomnjenje in uporabo znanja, v nasprotju s 

površinskim obvladanjem vsebin, ki se pomni kratkoročno. Za uporabno znanje je 

značilno obvladovanje spoznavnih veščin, strategij učenja, raziskovalnih postopkov in 

reševanja problemov. Pri učencih je treba razvijati tudi metakognitivno znanje, zavest o 

lastnih načinih razmišljanja in učenja ter o morebitnih potrebah njihovega spreminjanja 

(Bakračevič Vukman, 2004). Metakognitivne sposobnosti se pri pouku likovne vzgoje pri 

učencih razvijajo s samostojnim upravljanjem lastnega učenja, kritičnim odnosom in z 

izrekanjem lastnih stališč pri opazovanju in vrednotenju likovnih del ustvarjalcev in 

učenčevih izdelkov ter z razvijanjem notranje motivacije za pridobivanje novega znanja 

(Tacol, 2003). 

Tacolova (1999) prilagaja Bloomovo taksonomijo ciljev za vsa področja učenčeve 

osebnosti, uporabno pri predmetu likovna vzgoja, in navaja stopnje razvoja na 

kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju, ki pri pouku lahko pomagajo 

učiteljem pri strukturiranju načina poučevanja učencev. Na spoznavnem (kognitivnem) 

področju so to: 

• znanje (poznavanje), ki nastaja na podlagi pomnjenja, obsega pa prepoznavanje 

likovnih pojmov, posebnosti likovnih materialov in pripomočkov ter ravnanje z njimi; 

poznavanje pomeni najnižjo stopnjo učnih ciljev učencev;  

• razumevanje in uporabnost, ki obsegata ponotranjenje in sistematizacijo likovnega 

znanja, kar predpostavlja zmožnost njegove uporabe pri praktičnem izražanju; 

•  razčlenjanje (analiza) in vcelotenje (sinteza), pojmovani kot sposobnost za dojemanje 

posebnosti in odnosov med likovnimi pojmi in njihovo samostojno interpretiranje pri 

praktičnem izvajanju likovne naloge ter povezovanje tega znanja s kontekstom (z 

vsebinami z drugih predmetnih področij);  

• vrednotenje kot najvišji cilj za kognitivno področje, ki obsega zmožnost presojanja 

vrednosti nastalih likovnih izdelkov (idej, postopkov, procesov) v skladu z določenimi 

cilji, prepoznavanje vrednot in stališč ter estetskih vrednosti; vrednotenje obsega vse 

že omenjene stopnje in zavestne sodbe učencev. 
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2.1.2.2. AFEKTIVNO-SOCIALNI RAZVOJ UČENCEV 

Afektivni razvoj učencev zajema razvoj čustvenih, socialnih, moralnih in estetskih 

dimenzij psihičnega razvoja učencev (Tacol, 1999). Povezan je z vzgojno dimenzijo učnega 

procesa. Afektivno področje razvoja osebnosti obsega razvoj občutkov – zaznave vida, 

dotika, sluha ipd. ter občutja (čustva) –, osnovno modalnost psihičnega doživljanja, ki 

producira osebni doživljaj stvarnosti okrog sebe in v sebi ter specifičen način izražanja 

doživetega. Socialne kategorije, pomembne za ustrezen razvoj učencev, so naslednje: 

samostojnost, oblikovanje pozitivnih stališč, empatija, strpnost, samoučinkovitost, 

samovrednotenje, obzirnost, sočutje, vztrajnost, objektivnost, obvladovanje negativnih in 

pozitivnih čustev, pozitivno mišljenje, premagovanje negativnih stališč, razvoj različnih 

delovnih navad, moralni razvoj, razumevanje drugih (in za druge) in estetski razvoj (prav 

tam). 

Zaznavanje zunanjega in notranjega sveta je odvisno od naših čutil. Načine shranjevanja 

in kodiranja podatkov v možganih – vid, sluh, otip, okus in vonj – lahko imenujemo 

zaznavni sistem, ki ga delimo na vizualni, avditivni in kinestetični sistem (čuta za okus – 

gustatorni – in vonj – olfaktorni – v šolskem izobraževalnem sistemu ne veljata za 

pomemben vir zaznavanja, uvrščamo ju h kinestetičnemu čutu) (Tomić, 2003). Gibson 

(1986) navaja pomembnost neposrednega čutnega izkustva, zlasti vizualnega opažanja, 

kot najpreprostejše in tudi najverodostojnejše oblike znanja. Lahko torej rečemo, da je 

percepcija temelj nadaljnjega kognitivnega razvoja in da sta ti kategoriji neločljivo 

povezani. Arnheim (1974) govori o percepciji kot mišljenju, glede na to, da možgani po 

svoji funkciji na čute delujejo tako, da na polju percepcije opravljajo diferenciacijo in 

organizacijo. Temu stališču je blizu tudi razmišljanje Eisnerja (2002), ki poudarja vlogo 

čutov in meni, da ima mišljenje zasnovo v senzornih doživljajih, tj., da se začenja s čuti kot 

posredniki, prek katerih izkustva prihajajo v um, na njihovi podlagi pa dalje nastajajo 

določeni koncepti. Pomen možnega večkratnega senzornega doživljanja je v tem, da se 

nekateri vidiki človeškega izkustva boljše izražajo v določenih medijih ali simboličnih 

formah kot pa v nekaterih drugih. Na tej ideji temelji njegovo zagovarjanje poučevanja na 

področju umetnosti in likovnega izražanja. Formalno izobraževanje je namreč omejeno 

na verbalne in numerične oblike reprezentacije; Eisner meni, da bi z uvajanjem čim 

večjega števila oblik reprezentacije v šolah nastajalo tudi več načinov, ki bi pri učencih 

omogočili širitev intelektualnih in drugih horizontov (prav tam). 

Likovna vzgoja s svojo specifično in dinamično naravo lahko vpliva enako na socialni kot 

tudi čustveni razvoj učencev, saj se navajajo na oblikovanje svojega mnenja in stališč, 

motivacijo, komunikacijske sposobnosti, sposobnosti sodelovanja, načine vedenja, 
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čustvovanja, doživljanja. Doživljanje sveta je odvisno od značilnosti lastnih čutil, čustva pa 

so pri tem filter, ki vpliva na učenčevo zaznavanje. Raziskave so dokazale, da se učenci 

lažje učijo, pomnijo in razumejo tiste vsebine, na katere so se v čustvenem pogledu 

odzvali pozitivno (Hurwitz, Day, 2007; Čudina-Obradović, Brajković, 2009). Svobodno 

izražanje čustev in lastnih doživljajev je osnovni pogoj za razvoj in bogatenje likovne 

senzibilnosti, stvaritvi pa vtisne osebni pečat in likovno kakovost, česar z golim 

upoštevanjem pravil likovnega jezika ni mogoče doseči. 

Pri likovni vzgoji se v okviru afektivnega področja posebej razvija posluh za estetsko plat. 

Estetika se v širšem pogledu lahko definira kot kritično razmišljanje o umetnosti, kulturi, 

naravi in s tem povezanimi novimi načini vedenja in zaznavanja sveta; v konkretnejšem 

likovnem smislu pa se lahko opredeli kot zbir senzoričnih ali čustvenih vrednot, sodb, 

povezanih z „umetniškim okusom“ (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004). Sam izraz je nastal iz 

starogrške besede aesthêtikós, kar pomeni čutno, občutno (Klaić, 1990). Razvoj estetskih 

doživljajev je povezan z čustvenim delom osebnosti, ker gre za formiranje osebnih stališč 

do lepote določenega opazovanega objekta ali pojava; določa ga tudi družbeni okvir, nanj 

vpliva kulturno-socialno-zgodovinska danost prostora, ki narekuje okus in trende tistega, 

kar velja za lepo (Kroflič, 2007). Ena izmed nalog pouka likovne vzgoje je spodbujanje 

zanimanja, potrebe po estetskem in možnosti estetskega doživljanja. Najbolje se bo 

uresničila, če si bodo učenci ogledovali čim več slikovnega gradiva oziroma reprodukcij 

likovnih del vrhunske kakovosti. Učitelju razrednega pouka pri tem ni treba neposredno 

poudarjati estetske vrednosti likovnih del oziroma vsiljevati učencem svojih stališč do 

„lepote“ posameznega umetniškega dela; zadostuje, če učenci pri pouku dobijo na 

vpogled čim več izvirnikov ali reprodukcij umetniških del, katerih likovne vrednote 

prepoznavajo posredno, s pogovorom o likovnih elementih in njihovih odnosih; na 

podlagi tega učenci kumulativno, zavestno in/ali podzavestno oblikujejo lastna 

afirmativna stališča do ogledanega oziroma je ogledano gradivo podlaga za oblikovanje 

njihovega likovnega in estetskega okusa. Oblikovanje ustreznih estetskih vrednot bo 

učencem omogočilo bogate izrazne možnosti in ustvarjalnost pri izražanju oziroma 

zmanjšalo možnosti za stereotipne in šablonske rešitve. 

Estetski okus je povezan s kritičnim mišljenjem, ki omogoča ločevanje med deli, ki imajo 

likovno vrednost in tistimi brez nje. Estetska vzgoja preventivno deluje na preprečevanje 

oblikovanja takoimenovanega »kičastega« okusa, za katerega je značilna nagnjenost k 

vizualno in likovno nevredni vsebini, ki jo vsakodnevno ponujajo okolje in mediji in ki so ji 

učenci danes, na žalost, izpostavljeni brez kriterijev (Gajić, 1997). Oblikovanje estetskega 

okusa je zelo odvisno od estetske izobrazbe, pridobljene v šoli. Zato je treba poudariti 

nujnost, da ima učitelj, kot ključni dejavnik estetskega poučevanja učencev, določeno 
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estetsko občutljivost, s pomočjo katere je sposoben razločevati med pozitivnimi in 

negativnimi vizualnimi vplivi iz okolja ter tako tudi pri učencih razvijati estetski okus 

oziroma kritično mišljenje (Tacol, 2003). 

Tacolova (1999) navaja naslednje taksonomske stopnje, značilne za afektivno-konativno 

področje pri pouku likovne vzgoje: 

• dovzetnost, ki pojmuje učenčevo nadziranje dražljajev oziroma usmerjanje pozornosti 

v dejavnost, kar povečuje pripravljenost za delo;  

• odzivnost in ponotranjenje vrednot, kar se odraža v učenčevi motivaciji, 

samoiniciativnosti in dejavnosti, rezultat tega pa so občutek zadovoljstva, uživanje pri 

delu in druga pozitivna čustva; 

• razvrščanje vrednot, kar pomeni učenčevo sposobnost za oblikovanje pozitivnih in 

negativnih mnenj, povezanih z učnim procesom in likovnimi nalogami; 

• doživetost, ki obsega zmožnost združevanja in organiziranja vrednot in doživljajev 

oziroma ponotranjenje usvojene učne vsebine, kar se odraža v ustvarjalnem mišljenju 

in delu. 

 

2.1.2.3. PSIHOMOTORIČNI RAZVOJ UČENCEV 

Pri psihomotoričnem razvoju gre za koordinacijo čutil in zavesti z motoričnim 

delovanjem. Razvijanje motoričnih spretnosti je eden izmed pomembnih ciljev pri pouku 

likovne vzgoje, poteka pa s spoznavanjem različnih materialov, orodij in likovnih tehnik. 

Ericsson (2006) uporablja pojem premišljeno praktično delo (deliberate practice), ki je 

uporabno tudi pri pouku likovne vzgoje; označuje kontinuirano vajo sposobnosti in veščin 

– ob postopni uporabi čedalje zahtevnejših ravni izvedbe –, namenjeno čim boljšemu 

izpopolnjevanju določene veščine. Cilj vaje, namenjene rokovanju z likovnimi materiali je 

pridobivanje čedalje višje stopnje v veščini, ki pri osnovni uporabi tehnologije materiala 

omogoča avtomatizem, v likovni izvedbi pa pomik k eksperimentiranju in ustvarjalnosti. 

Produkt razvijanja motoričnih veščin oziroma spretne izvedbe likovne tehnike pri pouku 

likovne vzgoje je uspešno končan likovni izdelek. Cilj pouka pa ni (le) doseganje čim 

boljšega rezultata v oblikovanju likovnega izdelka, temveč tudi vaja ročne motorike, 

ustvarjalnega mišljenja, eksperimentiranja in iskanja različnih možnosti in kombinacij 

uporabljenega materiala. 

Psihomotorični razvoj je tesno povezan z razvojem spoznavanja, zato mora biti vaja 

motoričnih spretnosti povezana s spoznavno komponento; učenci pri praktičnem delu 

neposredno odkrivajo pomen likovnih pojmov, njihove odnose, pridobivajo pa tudi 

sposobnost za ustvarjanje in odkrivanje likovnih in estetskih vrednot v svojem delu. V 
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skladu s kognitivnimi in konstruktivističnimi idejami so napake pri učenju ne le dovoljene, 

temveč – v okviru konteksta reševanja podanih nalog – tudi zaželene, ker učencem 

ponujajo takojšnjo in jasno povratno informacijo, ta pa jim pomaga popraviti napake v 

obstoječem znanju (Mayer, 2008). Spoznanje je rezultat celovite akcije oziroma sinergije 

vseh komponent osebnosti – opažanja, čutil, kognitivnih dejavnosti, zavesti in motorike 

(Piaget, 1951; Tacol, 1999). 

Učenci na razredni stopnji spoznavajo številne materiale in izvedejo likovne tehnike, ki so 

primerne za to starostno stopnjo. Sodobni koncept likovne vzgoje, ki je pod vplivom 

sodobne/postmoderne likovne produkcije, spodbuja tudi izvajanje novih tehnik s 

kombiniranjem različnih likovnih materialov. Z uporabo različnih likovnih materialov in 

orodij učenci razvijajo lastne motorične spretnosti (grobo in fino motoriko), kognitivne 

sposobnosti (iskanje različnih rešitev za izvedbo določene tehnike) in afektivne 

sposobnosti (odnos do dela, radovednost in navdušenje za uporabo novih likovnih 

materialov ali za nove načine dela z znanimi likovnimi materiali) (Tacol, 1999). 

Tacolova (1999) navaja naslednje taksonomske stopnje za razvoj sposobnosti na tem 

področju dejavnosti učencev: 

• posnemanje, pri katerem učenci z lastno dejavnostjo – izvajanjem postopkov 

likovne tehnike, opazovanjem likovnih del ustvarjalcev –, zbirajo potrebne informacije, ki 

jim bodo koristile pri boljšem obvladovanju uporabe likovnih tehnik ter opažanju likovnih 

vrednot in možnosti, ki jih določena tehnika ponuja; 

• ročna spretnost in natančnost, ki ju učenec razvija pri praktičnem delu; to pojmuje 

tudi določeno stopnjo zaznavnih sposobnosti, ki mu omogočajo občuteno zaznavanje 

posebnosti materialov, zmožnost za dojemanje izraznosti likovnih materialov in bolj 

razvite spretnosti za izvedbo likovne tehnike; 

• razčlenjanje (analiza) in vcelotenje (sinteza), ki na podlagi pridobljenih znanj in 

veščin učencu – z eksperimentiranjem in s kombiniranjem likovnih materialov – 

dopuščata samostojno iskanje posameznih postopkov pri uporabi likovnih tehnik; 

• usvajanje, ki je rezultat visoko razvitih spretnosti, odraža pa se v avtomatiziranem 

izvajanju postopkov likovne tehnike, brez napak in na svojstven, individualen način. 
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2.1.3. ZNAČILNOSTI LIKOVNEGA IZRAŽANJA UČENCEV NA RAZREDNI 

STOPNJI OSNOVNE ŠOLE 

 

Obdobje likovnega razvoja učencev od 1. do 4. razreda osnovne obsega vizualni 

realizem/shematsko stopnjo. V starosti od šest do devet let učenec začne s 

preprostejšimi načini likovnega izražanja, konča pa s prvimi prikazi figure in objektov v 

optičnem prostoru; proti koncu tega obdobja se začne tudi ozaveščanje likovne strukture 

oziroma vse bolj zavestna uporaba likovnega jezika v likovnem izražanju. Belamarićeva 

(1988) omenja, da učenci v obdobju od šestih do desetih let naglo povečujejo zmožnosti 

likovnega izražanja v smislu uporabe oblik, njihovih delov, konstrukcije, detajlov, prostora 

in njihovih likovnih značilnosti. Oblike postajajo prepoznavne oziroma vizualno podobne 

konkretnim oblikam v okolju. Vendar učenci še vedno predelujejo tisto, kar vidijo skozi 

prizmo svoje notranje logike in razumevanja. Za prikaz pojavov in dogodkov uporabljajo 

prepoznavne in neprepoznavne oblike in odnose. 

 

2.1.3.1. ZNAČILNOSTI LIKOVNEGA IZRAŽANJA UČENCEV V PRVEM IN DRUGEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Za obdobje učenca med šestim in sedmim letom starosti je značilen prehod iz 

konkretnega v abstraktno mišljenje (Karlavaris, Berce Golob, 1991). Spoznavni procesi, ki 

se razvijajo pri pouku likovne vzgoje obsegajo splošne kognitivne procese, kot so razvoj 

opazovanja (predvsem vizualnega), pozornosti, intelekta, domišljije. Razvijajo se tudi 

„posebni spoznavni procesi, ki temeljijo na vizualnem opazovanju in intuitivnem, 

fantazijskem spoznanju, ki skupaj z logičnim spoznanjem omogoči popolni spoznavni 

proces“ (Karlavaris, Berce Golob, 1991: 27). Likovno izražanje učencev v tej starosti je 

spontano in čustveno obarvano. Učenci še nimajo znanja iz likovne teorije in se izražajo 

na podlagi čustev, neposredno. 

Značilnosti likovnega izražanja učencev na ploskvi v prvem in drugem razredu so opiranje 

na linijo, obliko in barvo. Svetlost in teksturo uporabljajo znatno manj, če pa ju, je to 

spontano; kompozicija v glavnem temelji na načelu spontane delitve ploskve (Karlavaris, 

Berce Golob, 1991). Likovni izraz se v primerjavi s prejšnjim obdobjem bogati z uporabo 

črt, oblik in barv, kar se kaže z odločnejšo, čvrsto risbo in določeno likovno gradnjo ter v 

bolj vešči uporabi likovnih materialov. Ravno tako narašča sposobnost za osredotočenje 

in ohranjanje pozornosti. Opazni so prvi znaki lastnega prepoznavnega likovnega govora. 

Pojavi se rentgenska slika (prikaz vsebine, ki ni vidna). Podrobnosti in velikostni odnosi se 
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podrejajo čustvenemu razmerju glede na pomembnost, ki jo imajo za učenca (Duh, Vrlič, 

2003). Začne se prikazovati gibanje figure in profil glave. Perspektiva je vertikalna, globina 

prostora se prikazuje z vrsto vizualnih prikazov v zaporednih vrstah, eni nad drugo. 

Učenci v obdobju okrog osmega leta starosti se zelo radi slikarsko izražajo. Namen 

slikarskih nalog je razvoj občutka za barve in njihove odnose. Pri pouku likovne vzgoje se 

učenci pri slikanju zavestno naučijo osnovnih barvnih zakonitosti in jih uporabijo. Barve 

učenci uporabljajo simbolično ter zelo kontrastno (uporaba barv zaradi naklonjenosti do 

barve). Učenci v glavnem uporabljajo osnovne in sekundarne, oziroma pestre in nasičene 

barve (razen v primeru čustveno-psihičnih težav, ko učenci pogosto uporabljajo črno, 

modro, rjavo barvo). Redko z barvo prekrijejo celoten papir. Prosto sestavljajo barvne 

ploskve in gradijo sliko po osnovnih načelih kompozicije, brez uporabe likovne teorije. 

(Gerlovič, Gregorač, 1968; Karlavaris, Berce Golob, 1991). Vendar učenci še vedno slikajo 

ploskovito in ne nakazujejo volumna s svetlobo in senco, ob izvirni izbiri barv prihaja 

posebej do izraza bogatenje posluha za barvne odtenke in valerske odnose (Duh, Vrlič, 

2003). Učenci si bogatijo čut za različne barve in se uvajajo v kombiniranje slikarskih 

tehnik. 

 

2.1.3.2. ZNAČILNOSTI LIKOVNEGA IZRAŽANJA UČENCEV V TRETJEM IN ČETRTEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Za učenčevo likovno izražanje v tem obdobju je značilen prehod iz spontanega v zavestno 

delo oziroma v kontrolirano oblikovanje na osnovi spontanega čutenja likovnih vrednot. 

Pri opažanju podrobnosti v okolju postaja vse svobodnejši in to kaže v likovnih izdelkih. 

Pri delu se vse bolj opaža kognitivna dejavnost, ki se odraža v razmišljanju o razporedu 

elementov kompozicije, upoštevanju osnovnih likovnih zakonitosti, razumevanju likovne 

naloge in ozaveščanju likovnih vrednot v likovnih delih. Učenci so pri delu vztrajnejši in 

natančnejši ter dalj časa zdržijo pri likovni dejavnosti. Motorične spretnosti so dobro 

razvite in sposobni so uporabljati tudi zahtevnejše likovne materiale (Karlavaris, 1991; 

Karlavaris, Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). 

Za učence te starosti sta značilna vse večja kritičnost do lastnih in tujih izdelkov ter 

prizadevanje, da bi se v izrazu približali vizualnemu realizmu oziroma čim 

verodostojnejšemu prikazu stvarnosti, ki jo vidijo okrog sebe. V risbi so še vedno navzoče 

določene značilnosti, kot so vertikalna perspektiva, razstavljanje oblik (hkratni prikaz 

čelne, hrbtne in bočne strani istega predmeta), obrnjene perspektive (npr. zadnji rob 

mize širši od sprednjega) in poliperspektive (predmeti, upodobljeni z različnih zornih 

kotov) (Tanay, 1990; Karlavaris, Berce Golob, 1991; Matthews, 1999). 
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V okviru slikarskega izražanja učenci okrog desetega leta začenjajo uporabljati različne 

tone, prehode iz ene barve v drugo in z njo delno poudarjajo plastičnost figure ali objekta 

ter prepričljivejše prikazujejo prostor. Opažajo kompozicijske in ritmične zakonitosti 

določenih barv ter jih domiselno uporabljajo na lastnih slikah. Barva izgublja simboličen 

pomen; za prikaz objektov učenec uporablja lokalno barvo. V tej starosti se občutno 

poveča senzibilnost za bogatenje barvne ploskve z nanašanjem barvnih plasti, za 

niansiranje in bogato uporabo celotne lestvice svetlobnih tonov in vmesnih odtenkov. To 

je delno rezultat obvladane veščine v uporabi slikarskih tehnik. (Gerlovič, Gregorač, 1968; 

Karlavaris, Berce Golob, 1991). 

 

 

2.1.4. TEORIJE POUČEVANJA IN UČENJA IN NJIHOVE POSLEDICE NA POUK 

LIKOVNE VZGOJE 

 

Na razvoj različnih teorij poučevanja in učenja je vplival razvoj določenih znanstvenih 

disciplin, zlasti s področja družbenih in humanističnih znanosti (psihologija, ekonomija, 

antropologija, filozofija, zgodovina), med katerimi je imela največji vpliv psihologija. V 

okviru znanstvene psihologije se je oblikovalo več psiholoških šol, v katerih so se porajale 

štiri osnovne psihološke teorije, njihove posledice pa so se odrazile tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja: behaviorizem, gestalt psihologija, humanistična psihologija in 

kognitivna psihologija (Pastuović, 1999). Na podlagi teh smeri so se oblikovale teorije 

poučevanja in učenja, ki jih delimo na behavioristične, kognitivistične, konstruktivistične 

in humanistične. 

Poučevanja ne moremo izenačiti zgolj z eno teorijo poučevanja in učenja. Končni izbor 

določenih pristopov, metod in postopkov pri pouku likovne vzgoje je odvisen od večje ali 

manjše strukturiranosti in zahtevnosti učne ure ter od zunanjih in notranjih dejavnikov, ki 

ga pogojujejo. Vsaka od omenjenih teorij ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, kar 

zadeva pouk likovne vzgoje. Menimo, da bi v skladu s sodobnimi didaktičnimi 

usmeritvami pouk likovne vzgoje moral temeljiti na konstruktivističnih postavkah in 

vrednotah, zato bo v nadaljevanju besedila največja pozornost namenjena ravno temu 

pristopu poučevanja in učenja. 
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2.1.4.1. BEHAVIORISTIČNE TEORIJE 

»Behaviorizem je smer v psihologiji, ki se osredotoča na proučevanje na zunaj opaznega 

vedenja in gleda na učenje kot ustvarjanje zvez med dražljaji (stimulusi) in reakcijami« 

(Marentič Požarnik, 2000: 14). Po mnenju behavioristov učenje determinirajo zunanji 

dejavniki (paradigma kontrole obnašanja). Reducira se na pogojevanje. To se deli na 

klasično in operativno pogojevanje, ki se medsebojno razlikujeta po vzorcu obnašanja. Pri 

klasičnem pogojevanju gre za proces refleksnega učenja. Brezpogojni dražljaj, ki mu sledi 

brezpogojna reakcija, je predstavljen skupaj s pogojenim dražljajem; na ta način se 

ustvarja povezava med pogojnim dražljajem in brezpogojno reakcijo, čemur sledi 

pogojena reakcija. Pavlov je na podlagi teh eksperimentov utemeljil t. i. asociativistično 

teorijo (Marentič Požarnik, 2000). Operativno ali instrumentalno pogojevanje je 

pogojevanje, kjer z različnimi koncepti (s podkrepitvijo oz. z nagrado, s kaznijo ...) 

spodbudimo k določeni reakciji na dani dražljaj. Gre za postopek oblikovanja vedenja. 

Glavni predstavnik te smeri je Skinner (1972), ki je učenje opredelil kot spremembo v 

vedenju, ki jo lahko odkrijemo z opazovanjem in nanjo vplivamo s podkrepitvijo. 

Poglavitna pomanjkljivost behavioristične teorije je v tem, da ne upošteva obstoja 

miselnih operacij višje vrste, temveč znanje in veščine reducira na elementarne postopke, 

v povezavi med določenimi spodbudami in njim pripadajočimi reakcijami. Ravno tako ne 

pojasnjuje specifičnih dejavnikov spodbude občutenja/občutka, ki imajo v umetniškem 

delovanju pomembno vlogo (Efland, 2002). V okviru razvoja poučevanja na področju 

umetnosti in likovnega izražanja Efland navaja behavioristično tendenco razvrščanja 

psiholoških teorij, ki so bile temelj za pridobivanje znanja in veščin po eni strani, ter 

psihoanalitičnih teorij, ki so pojasnjevale pojave in razvoj občutkov in čustev (angl. 

feelings and emotions), ki jih po drugi strani razodeva likovno izražanje. K temu 

umetnemu ločevanju dveh področij je delno posredno prispevala tudi Bloomova 

taksonomija, ki je cilje razdelila glede na kognitivno, afektivno in psihomotorično 

področje. Določeni učni predmeti so se tako začeli ločevati na kognitivne in nekognitivne, 

kar je poučevanje likovne umetnosti uvrstilo v drugo skupino (prav tam). Stališče do 

poučevanja likovne vzgoje kot dejavnosti, ki ima za nalogo svobodno likovno izražanje, 

ekspresijo čustev in razvoj motoričnih veščin, pa se je obdržalo do danes. 

 

2.1.4.2. KOGNITIVNE TEORIJE  

Kognitivne teorije učenja izhajajo iz kognitivne psihologije kot najmlajše oblikovane smeri 

v psihologiji in so v neposredni uporabi v psihologiji poučevanja. Razvijati so se začele v 

petdesetih letih dvajsetega stoletja v ZDA kot odpor in svojevrsten protest proti takrat 
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prevladujoči behavioristični raziskovalni paradigmi, ki je pshologijo usmerjala k 

proučevanju vidnega vedenja „samega zase“, brez upoštevanja introspekcije in 

individualne karakteristike posameznika. V nasprotju s tem kognitivisti v središče 

znanstvene pozornosti postavljajo um in notranjo individualnost. Za začetnika 

kognitivizma velja švicarski psiholog Piaget (1951) in njegove teorije so imele v 

šestdesetih letih dvajsetega stoletja velik vpliv na področje izobraževanja, s tem pa tudi 

na področje umetniškega izobraževanja. Piaget je s svojim delom veliko prispeval k 

področju raziskovanja intelektualnega razvoja. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja 

pa se je s pojavom ruskega psihologa Vigotskega pojavil nov trend, da učenje temelji in je 

pogojeno z družbeno kulturnim kontekstom. Vigotski (1978) meni, da so višje ravni 

mišljenja in zavesti v svoji osnovi socialno pogojene in da se dosegajo z mediacijskimi 

procesi socializacije ali inkulturalizacije, procesi, ki se večinoma opirajo na jezik. Novejša 

predstavnika kognitivizma sta Gagne (1985), ki je oblikoval priporočilo o tem, kako 

pristopiti k poučevanju veščine ustvarjanja stalnih vezi med pojmi, in Spiro (1987), ki je 

oblikoval teorijo kognitivne prilagodljivosti (cognitive flexibility theory) kot sposobnosti za 

spontano prestrukturiranje nekogaršnjega znanja v situacijah, ki se bistveno spreminjajo 

glede na zahteve, ki jih postavljajo pred posameznika. 

Izraz kognicija zadeva vse miselne procese, s pomočjo katerih se spreminja senzorni 

doživljaj. Kognicijo označujeta dva vidika, znanje in obdelava informacij. Pozornost je 

treba nameniti medsebojnemu delovanju miselnih procesov, ker so soodvisni in v stalni 

interakciji. Znotraj njih se proučujejo različni drugi segmenti, pomembni tudi za področje 

izobraževanja in pouk likovne vzgoje, kot so opažanje, senzorni doživljaji, domišljija, 

pomnjenje, spominjanje, reševanje problemov in mišljenje, identifikacija mentalnih 

operacij, vključenih v uporabo pojmov, in učenje učenja (metakognicija). 

 

2.1.4.2.1. Strukturalni pristop Jeana Piageta 

Osrednje mesto zanimanja v Piagetovi (1951) teoriji kognitivnega (spoznavnega) razvoja 

imajo strukture kot sistemi mentalnih operacij. Predstavljajo določeno vrsto okvira, v 

katerega se vključujejo informacije, ki prihajajo od zunaj in ga s svojo asimilacijo nenehno 

spreminjajo. Strukture se spreminjajo glede na vsebino in starostno dobo, gibljejo pa se k 

stanju ravnotežja (equilibrium). 

Piaget (1951) navaja dva kognitivna procesa, ki potekata skupaj in sta podlaga za učenje 

in reševanje problemov, kar velja tudi za likovno učenje in reševanje likovnih problemov. 

V prvem procesu, asimilaciji, učenec organizira obvestila na način, da jih postavi v že 

obstoječo kognitivno strukturo (obvestilo je novo, kognitivna struktura je stara). V 
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drugem procesu, akomodaciji, učenec organizira novo obvestilo tako, da ga vgrajuje v 

novo kognitivno strukturo (obvestilo in struktura sta novi). Med učenjem, ki je v svojem 

bistvu dejaven proces, učenec konstruira svoje likovno znanje v interakciji z okoljem. 

Ključno vlogo pri tem ima samoodkritje, ki temelji na dejavnosti, brez katere ni 

napredovanja v kognitivnem razvoju. Če se učencu samo pojasni, da je rešitev, do katere 

je prišel, napačna, namreč ne bo elementa samoodkrivanja, ki vodi h korekciji znanja in 

razumevanja. Na učenje se gleda kot na proces vzpostavljanja ravnotežja med učencem 

in okoljem, kar poteka na način reševanja kognitivnega konflikta med pričakovanjem in 

opazovanjem, ki nastane kot posledica soočenja z napačno rešitvijo. Reševanje 

kognitivnega konflikta oziroma asimilacija nove informacije je mogoče, če je struktura 

sposobna prilagoditi svoje sheme zaradi sprejemanja nove informacije oziroma sposobna 

vnovič se konstruirati. Če je disonanca prevelika, asimilacije in spremembe kognitivne 

strukture ne bo, enako ne takrat, kadar disonance med pričakovanjem in kognitivno 

strukturo ni. To dejstvo napotuje na sklep, da so za učenje tudi pri likovni vzgoji potrebne 

zmerno nove in zmerno težke naloge/informacije. 

 

2.1.4.2.2. Sociokulturni pristop Leva Semjonoviča Vigotskega 

Vigotski (1978) je v okviru svoje razvojne teorije oblikoval koncept socialnega učenja, ki v 

ospredje postavlja družbo oziroma kulturo, v kateri se učenec razvija, in proces učenja, ki 

poteka v razponu od že pridobljenega do naučljivega znanja učenca. Sposobnost mišljenja 

in razumevanja je po Vigotskem rezultat socialnih procesov, kognitivne funkcije pa 

temeljijo na motivacijskem področju zavesti, afektih in čustvih (Žist, Oblak, 2004). Proces, 

s katerim usvajamo percipirane dejavnosti iz okolja in v sebi ustvarjamo njihovo 

rekonstrukcijo, se imenuje ponotranjenje (internalizacija) (prav tam). 

Teorija Vigotskega počiva na ideji, znani pod nazivom cona proksimalnega (optimalnega) 

razvoja, ki označuje kvalitativno razliko med tem, kaj učenec zmore samostojno in kaj 

lahko stori s pomočjo družbenega okolja (Twomey Fosnot, Perry, 2005); učenec lahko 

samo z zgledovanjem po primerih drugih, tj. s podporo odraslih, postane samostojen pri 

reševanju novih nalog. Iz tega torej sledi, da je učiteljeva naloga predvsem pouk 

organizirati čimbolj interaktivno (Krapše, 1999). 

Teorija Vigotskega ne ponuja razlage razvojnih stopenj učenca oziroma ne pojasnjuje 

poteka procesa kognitivnega razvoja znotraj posameznih področij. Največji očitek njegovi 

teoriji je neupoštevanje dejstva, da učenci na različnih razvojnih stopnjah različno 

percipirajo in dojemajo stvarnost okoli sebe in da je treba nameniti večjo pozornost 

kognitivnim in telesnim razvojnim stopnjam učencev (Miller, 2002). 



23 

 

2.1.4.2.3. Teorija instrumentalnega konceptualizma Jeromea Brunerja 

Tudi Bruner (1966) je med teoretiki, ki so prispevali k razvoju t. i. kognitivistične 

revolucije. V nasprotju s Piagetovo koncepcijo o avtoregulaciji procesa izpostavlja socialni 

kontekst, način medsebojnega delovanja posameznika in okolja, poudarjajoč ključno 

vlogo jezika (tudi likovnega) in kulture v intelektualnem razvoju. Osrednje mesto v 

njegovi teoriji spoznavanja ima notranja predstava posameznika; njegovi načini in cilji 

narekujejo, katere informacije iz okolja se bodo kodirale oziroma pomnile (Milanović-

Nahod, 1988.). 

V skladu z določanjem pomena specifične narave, ki jo ima razvoj kognitivnih procesov pri 

učencih, se posebej poudarjata vloga šole in interakcija med učiteljem  in učenci. 

Brunerjeva teorija zato velja za prelomnico v novem pojmovanju pouka in celotnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa ter tudi koncepcije učnih programov. Bruner (1966) tudi 

navaja tri načine za doseganje spoznanja oziroma predstavljanje izkustva: akcijski (z 

delom), ikonični (s čustvi) in simbolični (s simboličnimi sredstvi kot je jezik). Pouk je treba 

tudi organizirati tako, da se upoštevajo vsi načini predstavljanja, kar pod vprašaj nujno 

postavlja preveliko poudarjanje verbalnega predstavljanja vsebine in iskanje verbalnih 

odgovorov kot (še vedno) prevladujočega načina pridobivanja znanja v naših šolah. 

Bruner ravno tako izpostavlja pomen poučevanja z raziskovalnimi metodami, ki so za 

vsako področje oziroma učni predmet posebej specifične in prispevajo h 

kakovostnejšemu učenju učencev (Milanović-Nahod, 1988). 

 

2.1.4.2.4. Novejše kognitivne teorije 

Dodatno spodbudo k razvoju kognitivnih teorij so prispevale raziskave na področju 

računalniške znanosti. Efland (2002) omenja kognitivne teorije, katerih rezultat je bil 

razvoj treh kognitivnih orientacij na področju učenja; počivale so v glavnem na različnih 

vidikih Piagetovih in Vigotskijevih psiholoških teorij, razlikujejo pa se v epistemološkem 

pogledu glede na pomen, ki ga pripisujejo posameznim teoretskih perspektivam 

(vsebujejo tudi pojmovanja, imanentna konstruktivističnim teorijam, o katerih bo govor v 

nadaljevanju tega besedila). Prva je teorija procesiranja simbolov, ki temelji na ideji o 

obstoju objektivne resničnosti zunaj opazovalca, ki si jo – s pomočjo miselnih operacij 

oziroma zavesti –, predstavlja s simboli/simboličnimi reprezentacijami in jo tako razume. 

Simboli, kot so številke, besede, glasbene note, so diskurzivni in označujejo določene 

fizične entitete ali koncepte. Druga orientacija je znana pod nazivom socio-kulturalna 

kognitivna teorija, po kateri je resničnost socialno konstruirana, uresničuje pa se v 

socialni interakciji med ljudmi. Učenje predstavlja proces konstrukcije in tudi 
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inkulturalizacije, prek katere se posameznik vključuje v družbo. Tretja smer poudarja 

idejo o resničnosti kot subjektivni konstrukciji posameznika, ustvarjanje smiselnega 

znanja pa počiva na osebnih interesih in trudu oziroma na lastnih izkušnjah. Navedene 

teorije se medsebojno ne izpodbijajo, vse namreč izhajajo iz iste ideje o pojmovanju 

znanja kot subjektivne konstrukcije posameznika, le poudarek dajejo različnim vidikom in 

načinom za njegovo pridobivanje, tj. učenju (prav tam). 

Efland (2002) omenja Brunerjevo nestrinjanje s prvo teorijo, ki je blizu računalniški 

analogiji, tej pa očita reduciranje kognitivnih procesov na simbolično procesiranje in 

omejevanje na 'objektivizem', ki kreiranje pomenov omejuje na formalne operacije s 

klasičnim, z običajnim smislom, kjer imajo besede/simboli stabilen, oblikovan pomen z 

izključevanjem metafor, asociacij. Kognicija se ločuje od čustev in od konteksta okolja, na 

um se gleda izolirano od zunanjega sveta, tolmačenje miselnih procesov pa zanemarja 

človeški dejavnik (stanja, namen, motive posameznika). Socio-kulturalna teorija je nastala 

kot alternativa prvi. Ta teorija pa ne pojasnjuje, kako na podlagi učenčevih izkušenj na 

način, ki presega vsakodnevne družbene situacije, nastane sposobnost kategorizacije in 

generalizacije. Ravno tako nima razlage za nastanek abstraktnih generalizacij iz delnih, 

situacijskih izkustev, ki pa niso navzoča v kulturi niti v zavesti posameznih individuumov. 

Nove kategorije razmišljanja včasih nastanejo spontano in nepredvideno ter še niso 

zabeležene, temveč so na novo oblikovane (to je lastnost divergentnega mišljenja). Tretjo 

skupino teorij usmerja ideja, da pridobivanje znanja ni pasivno, temveč ga dejavno 

konstruirajo učenci, učenci pa so predstavljeni kot dejavni posamezniki z motivom in s 

smislom za učenje, in ne kot pasivni prejemniki informacij. Konstruiranje pomenov se 

poraja v lastnem trudu pri iskanju znanja (prav tam). Ta skupina teorij je najbolj sorodna 

današnjim postavkam sodobne pedagogike. 

 

Kognitivne teorije so se močno odrazile na področju izobraževanja in prispevale k 

spremembi pedagoških paradigem, tako da so pozornost z vedenja učencev preusmerile 

v strukturo znanja. Izpostavile so pomen človeških kompetenc (znanja in sposobnosti), 

njihove narave in načina njihovega pridobivanja v okvirih organiziranega učenja. Ključni 

pojem v kognitivnih teorijah je pojem mentalne reprezentacije (Jackendoff, 1995), 

označuje pa individualne zamisli, slike in „jezike“, nastale v zavesti posameznikov, ki so 

postali predmet raziskovanja najprej v kognitivni psihologiji, njeni rezultati raziskovanja 

pa so vplivali tudi na sodobno pedagogiko. Učenje določajo zunanji in notranji dejavniki, 

posebej pomembni pri tem pa so samostojni, interni procesi opažanja in obdelave 

podatkov ter tudi odločitve o posameznih dejanjih. Pri tem se poudarja dejaven pristop 
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učenca k procesu učenja. Da bi se učenje začelo, morajo učenci z lastnimi močmi 

oblikovati miselne strukture, ki nastanejo kot posledica pravilnega razumevanja učne 

vsebine. Ključno vlogo ima pri tem povratna informacija učitelja, ki pomeni spodbudo in 

smernico za nadaljnje učenje. 

Gardner (2005) navaja šest bistvenih lastnosti, ki jih je kognitivna revolucija uvedla v 

pedagoško teorijo: 

1. razvojno stališče – zavrača se behavioristični pogledna učence, ki na svet ne prihajajo 

kot nepopisan list, tabula rasa, temveč, nasprotno, velja mnenje, da imajo že majhni 

otroci lastne mentalne reprezentacije; ravno tako razvoj ni nujno povezan s starostjo 

otroka oziroma so različni učenci iste starosti lahko zelo različni v različnih razvojnih 

stopnjah, zato njim koristijo različni primeri in učni postopki; 

2. univerzalne mentalne reprezentacije: otroci so rojeni z zelo konkretnimi vrstami 

mentalnih reprezentacij, ki se razvijajo v ozko omejeni smeri; 

3. različni obrazci inteligence: zavrača se teza o obstoju neke splošne inteligence; 

posamezniki se med seboj razlikujejo glede na osebnosti, temperament in po sebi 

lastnem zbiru inteligenc, kar opozarja na potrebo po  organiziranju individualiziranega 

pouka, da bi se določene mentalne reprezentacije učencev lahko čim bolje razumelo; 

4. za in proti zgodnjim reprezentacijam: otroci si v zgodnjih letih ustvarijo dokaj trdne 

teorije o funkcioniranju sveta okoli sebe. Nekatere izmed teh reprezentacij so skupne 

vsem, točne in se lahko prilagajajo. Druge pa so lahko zasnovane na napačnih temeljih in 

prepričanjih. Naloga in vloga šole je v tem pogledu spremeniti napačne reprezentacije in 

ustvariti tiste, ki so za stvarni položaj ustreznejše; 

5. zaželenost višjih kognitivnih funkcij: iskanje in reševanje problemov, načrtovanje, 

premišljanje, ustvarjalnost, globinsko razumevanje; poudarjanje potrebe po razmišljanju 

o lastnem načinu mišljenja (metakognitivne sposobnosti); 

6. vloga osebnosti, motivacije in čustev: danes je jasno, da šola svoje funkcije ne more 

skrčiti zgolj na pomnjenje dejstev in razvoj logično-matematične inteligence, temveč so v 

tem procesu enako pomembni tudi socialni in čustveni dejavniki. Čustva lahko 

strukturirajo, vodijo in vplivajo na mentalne reprezentacije. 

Očitek kognitivnim teorijam je, da ne upoštevajo socio-kulturalne pogojenosti učenja, 

čustvenih in motivacijskih procesov ter razlik, ki izhajajo iz specifičnosti vsebin učenja; 

kognitivne raziskave, povezane z izobraževanjem, pa v zadnjem času potekajo v naravnih 

šolskih razmerah in upoštevajo omenjene dejavnike (Pastuović, 1999). 
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Sprememba paradigme od behaviorizma h kognitivizmu je imela velik vpliv na področju 

likovnega izražanja, ker je bilo likovno področje v okviru umetniškega področja pred tem 

uvrščeno v afektivno domeno oziroma se ni štelo za kognitivno. Na likovno izražanje se je 

začelo gledati kot na zadevo uma (Gardner, 2008). Guilford in drugi teoretiki 

ustvarjalnosti umeščajo klasifikacijo ustvarjalnih dejavnikov v področje mentalnih 

dejavnosti. Teorije opažanja in tudi sodobne teorije simboličnih karakteristik likovnega 

izraza/jezika poudarjajo vlogo intelektualnih procesov v razumevanju vizualnih simbolov 

oziroma svojevrstnem „branju“ likovnega dela. Kognitivne dejavnosti so torej pomembne 

tudi za likovno izražanje in likovno recepcijo. Zato je mogoče ugotoviti, da je kognitivni 

razvoj nujen za razvoj likovnih sposobnosti, in tudi, da pouk likovne vzgoje spodbuja 

razvoj različnih kognitivnih dejavnosti. 

Efland (2002) navaja Gardnerja in Eisnerja kot prva teoretika, ki sta že v osemdesetih letih 

dvajsetega stoletja poudarila posebnosti kognitivnih procesov, ki so specifični in enkratni 

za umetniško mišljenje in ustvarjanje ter takšni prispevajo k celotnemu kognitivnemu 

razvoju. Gardner (1993) v svoji teoriji večkratnih inteligenc navaja, da vsaka inteligentna 

dejavnost v sebi vključuje uporabo več vrst inteligence (Priloga 2). Za kontekst likovnosti 

tako velja, da likovno izražanje denimo vključuje prostorsko inteligenco, ravno tako pa 

lahko vključuje tudi logično-matematično inteligenco, če gre za prikaz linearne 

perspektive, ali pa telesno-kinestetično inteligenco, če gre za tridimenzionalno 

oblikovanje kiparskega materiala (Simmons, 2001). Gardner ravno tako trdi, da bi širša 

predstavitev raznih inteligenc ali simboličnih sistemov razširila vrsto kognitivnih 

sposobnosti in tako v kurikul prinesla stopnjo ravnotežja (Gardner, Kornhaber, Wake, 

1999). Kritiziral je nagnjenost šol k osredotočanju na verbalne in matematične sisteme 

simbolov, medtem ko se umetniške izključuje. Eisner (1982; 2002) po drugi strani trdi, da 

um razvija večkratne oblike predstavljanja prek izkušenj, pridobljenih s čutili in ki lahko 

temeljijo na vizualni percepciji, avditivnih in/ali taktilnih virih. Če bi bilo mogoče, prenesti 

vse, kar ljudje želijo izraziti v eni ali dveh oblikah, bi bile druge nepotrebne oziroma 

odvečne; vsaka izmed umetnosti namreč ponuja enkratne načine za predstavljanje idej in 

čustev. Navzočnost več umetnostnih področij v šolskem sistemu je tako mogoče 

upravičiti s termini kognitivnih sposobnosti, ki jih negujejo. V šoli je tako pri učnih 

predmetih zaželen čim bogatejši razpon doživetih izkušenj, ta ustvarja osnovne pogoje za 

ustvarjanje širokega spektra kognitivnih potencialov, ki jih bodo učenci lahko dalje 

razvijali (prav tam). 

Današnja postmoderna družba postavlja pred posameznike večje kognitivne zahteve 

oziroma zahteve po vse večjem številu sposobnosti, vključno s tistimi, ki se negujejo z 

različnimi umetniškimi oblikami. Efland (2002) navaja naslednje štiri argumente v korist 
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posebnim kognitivnim sposobnostim, ki se razvijajo prek področja umetnosti/likovnega 

izražanja in ki v današnjih razmerah lajšajo življenje: 

• argument kognitivne fleksibilnosti, ki upošteva zapleteni in slabo strukturirani 

karakter učenja v umetnostih, v katerem se sprejemajo presoje, ki pa jih ne usmerjajo 

generalizacije, kar vključuje večino življenjskih situacij; 

• argument integracije znanja, kjer tolmačenje oziroma 'branje' umetniških del črpa 

moč iz znanja v kolateralnih domenah in tako učencu omogoča razumevanje konteksta 

dela; 

• argument domišljije, kjer je domišljija prepoznana kot prevladujoča struktura, ki 

uporablja metaforo in naracijo, da bi tako vzpostavila nove pomene in dosegla 

koherentne, vzorčne povezane prikaze; domišljija je esencialna za našo racionalno 

sposobnost iskanja pomembnih vezi, sprejemanje sklepov in rešavanje problemov; 

• estetski argument, ki napotuje na to, da ima perceptivna recepcija umetniških del 

izobraževalno vrednost. 

 

2.1.4.3. KONSTRUKTIVISTIČNE TEORIJE 

2.1.4.3.1. Konstruktivizem kot sodobna pedagoška paradigma 

Konstruktivizem razlaga stvarnost kot subjektivno tvorbo (konstrukt) naše zavesti, ki 

obstoječe stvarnosti ne opaža in ne transformira objektivno, kar pomeni, da se 

normativno pojmovanje sveta spreminja v interpretativno (Špoljar, 2004). 

Konstruktivistične teorije namreč na znanje ne gledajo kot na pravilni, objektivni zbir 

informacij, temveč menijo, da to nastaja v dolgotrajnem procesu osebnih konstrukcij 

pojmov in razlag pojavov v možganih, ki sami konstruirajo svojo resničnost; subjektivna 

konstrukcija stvarnosti nastaja kot posledica dejavne interakcije s fizičnim in socialnim 

okoljem (Foreman, 1991). Kognitivne in konstruktivistične teorije so izhajale druga iz 

druge, tako da med tema dvema skupinama teorij ni mogoča stroga razlika. Poleg tega so 

nekateri avtorji – kot so Piaget, Vigotski, Bruner, Glaser – vplivali na nastanek in 

oblikovanje poglavitnih konceptualnih smernic v eni in drugi skupini teorij, so snovalci 

obojih. 

Konstruktivistične teorije na učenje gledajo kot na dejavno iskanje podatkov s strani 

učenca; učenec razgrajuje in na novo konstruira svoje znanje/izkustvo v konstruktivnem 

procesu integracije novih spoznanj v obstoječe znanje. Glede na to, da so procesi 

konstrukcije individualni in situacijsko specifični, rezultati učenja niso predvidljivi (Špoljar, 

2004). Znanje ni zapomnitev, temveč interpretacija podatkov, pri kateri učenci oblikujejo 

novo znanje v skladu s svojim prejšnjim znanjem, z izkušnjami, s stališči, z vrednotami, 



28 

 

osebnostnimi lastnostmi in okoljem (Plut Pregelj, 2004). Glede na opredeljevanje znanja 

kot individualnega ali socialnega procesa lahko razlikujemo kognitivne in socialne 

konstruktivistično utemeljene teorije poučevanja in učenja (prav tam). Kognitivni 

konstruktivizem oziroma psihološke kognitivne teorije učenja se opirajo na Piageta 

(1951), ki pri učenju poudarja dejavno sodelovanje posameznika z okoljem in meni, da 

razvoj spoznavnih procesov ni prirojena kategorija, niti ne neposredni rezultat izkustva, 

temveč rezultat procesa dejavne konstrukcije učečega se. Kognitivni psihologi poudarjajo 

vlogo psiholoških dejavnikov pri učenju pojmov, z ustvarjanjem pogojev, ki povzročajo 

kognitivno disonanco. Na drugi strani konstruktivističnih teorij je socialni 

konstruktivizem, ki se opira na teoretične predpostavke Vigotskega in pri nastajanju 

znanja poudarja primarnost socialnih in historičnih vidikov. Predstavniki socialnega 

konstruktivizma trdijo, da posameznika ni mogoče razumeti ne upoštevaje socialno okolje 

in interakcijo (Wertsch, 1995). Didaktično primerna izvedba pouka predpostavlja 

možnost, da učenci sami, na podlagi lastnih izkušenj, pridejo do rezultatov, in da na 

podlagi socialne interakcije z drugimi vrstniki in učiteljem sami oblikujejo lastne 

koncepte. Krapše (1999) navaja tretjo skupino konstruktivističnih teorij, ki je kombinacija 

prve in druge teorije, ker v nastajanju znanja zagovarja pomen obeh dejavnikov 

(socialnega in individualnega), in dodaja, da znanja ni mogoče razumeti brez 

zgodovinskega, kulturnega in političnega konteksta. Skupni imenovalec vseh teorij je 

iskanje načina za pridobivanje znanja, z razumevanjem in s priznavanjem različnosti v 

pristopih za doseganje učnih ciljev. 

 

S spremembo pedagoških paradigem konstruktivizem pogojuje uvedbo novih didaktičnih 

strategij v vzgojno-izobraževalni proces. Pri tem ne gre za zavračanje tradicionalnih 

pristopov k učenju, se pa pri zapletenih oblikah učenja postavljajo nove zahteve in 

principi, ki imajo za cilj razumevanje odnosov med raznovrstnimi informacijami. Glavna 

predpostavka konstruktivizma je, da v procesu interakcije med starim in novim znanjem 

učenec samostojno pridobiva nova spoznanja, zato je način pridobivanja znanja pri 

vsakem posamezniku enkraten. Učenje ni dojeto kot linearni, temveč kot kompleksen in 

nelinearni proces (Twomey Fosnot, Perry, 2005). Pomen procesa učenja ni v ustvarjanju 

repertoarja odgovorov, temveč v širitvi in prestrukturiranju znanja (Terhart, 2001). To 

spremlja prizadevanje, da bi učenci čim več samostojno izbirali in predelovali informacije 

in odločitve sprejemali na podlagi lastnih mentalnih modelov (kognitivnih struktur, 

shem), s katerimi organizirajo osebno izkustvo. To zmanjša ustvarjanje deklarativnega, 

faktičnega znanja v korist ustvarjanju smiselnega znanja z razumevanjem. S 

konstruktivistične perspektive je smiselno učenje po svoji naravi ustvarjalno (Newton, 
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2000); učitelji lahko namreč do neke mere pomagajo učencem pri vzpostavljanju 

mentalnih vezi med informacijami, vendar se do razumevanja učenci dokopljejo sami, pri 

tem vključujejo kognitivne in tudi afektivno-voljne, intuitivne in druge vidike osebnosti. 

Konstruktivistične teorije pripisujejo pomembno vlogo interaktivnemu odnosu učenec 

učitelj kot ključni komponenti učenja. Komunikacija med učencem in učiteljem 

predpostavlja postavljanje odprtih vprašanj učencem, spodbujanje učenčevih vprašanj, 

idej, predlogov in drugih načinov, s pomočjo katerih lahko učenci oblikujejo in izrazijo 

svoje ideje, stališča in poglede na določeno problematiko. Konstruktivistično utemeljen 

pouk ravno tako velik pomen pripisuje poznavanju predznanja učenca, njegovih pogledov 

in izkušenj, saj je od predznanja učencev odvisna nadaljnja pot učnega procesa. 

Radikalni načini tolmačenja konstruktivističnih idej, kot so trditve, da je treba poučevanje 

v šoli zamenjati z učenjem, niso zaželene, ker sta ti dve dejavnosti v učnem procesu 

neločljivo povezani in se ne more govoriti o večjem pomenu ene ali druge; rezultat 

kakovostnega poučevanja učitelja bo uspešno učenje učencev. Vloge poučevanja ni 

mogoče zanemariti, lahko pa se govori o spremembi njegove vloge in načina izvajanja, v 

skladu z relevantnimi pedagoškimi spoznanji. Samostojno konstruiranje znanja pri učencu 

je treba dopolnjevati tudi s posredovanjem gotovih znanj. V konstruktivistično 

zasnovanem pouku likovne vzgoje se neposredno poučevanje učitelja uporablja v 

razmerah, ko je to nujno, in kombinira z drugimi načini pouka. Vrsta ukrepanja je odvisna 

od strokovne/metodične izobrazbe in profesionalne izkušnje učiteljev. V pedagoški teoriji 

in praksi obstajajo tudi napačne razlage konstruktivističnih postavk, kot je stališče, da 

morajo biti učenci stalno dejavni ali pa stališče, ki v celoti zavrača potrebo po učiteljevem 

neposrednem poučevanju. Pomemben vidik učenčeve dejavnosti je notranja dejavnost, ki 

pri osebnosti zadeva kognitivno in afektivno dimenzijo ter dimenzijo volje in privede do 

globljega razumevanja (Šteh, 2004). 

 

2.1.4.3.2. Konstruktivistično utemeljen pouk likovne vzgoje 

Učenci pri pouku likovne vzgoje imajo še pred učenjem vsebin s področja določene ideje 

o vizualnem in likovnem svetu okrog sebe. Novo znanje ustvarjajo na temelju prejšnjega 

izkustva/konstrukcije. V učnem procesu likovne vzgoje jim je treba omogočiti, da likovno 

nalogo začnejo reševati s svojim predznanjem. Treba pa jim je predstaviti določen izziv in 

pot, da lahko razvijejo naslednjo stopnjo razumevanja in tako začnejo reševati likovno 

nalogo. 
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Interpretativna dejavnost v konstruiranju razumevanja je navzoča zlasti pri pouku likovne 

vzgoje. Pri tem je pomembno, da učitelj ne daje prednosti zgolj enemu – nima predsodka 

– primernemu načinu reševanja likovnih problemov, temveč da pri učencih razvija 

občutljivost za različne načine reševanja, da je odprt za nove in drugačne ideje, da o njih 

razpravlja z učenci in skuša prodreti v njihov način percepcije, s čimer dobiva vpogled v 

njihov način in stil spoznavanja, kognitivne sposobnosti, stališča in prepričanja ter v 

področja, ki jih je treba razvijati. Spoznanje o tem je temelj za nadaljnjo izbiro in pripravo 

učnega procesa in likovnih nalog. Konstruktivistični pouk likovne vzgoje učencem ponuja 

vse oblike in načine za doseganje znanja na likovnem področju, odvisno od vrste znanja in 

učnih ciljev: od specificirane in strukturirane učne situacije do popolnoma 

nestrukturiranega okolja; od strogega sistema usmerjanja prek učne vsebine do načina 

svobodnega raziskovanja, kjer učenci neodvisno spreminjajo teme in dejavno udeležbo 

pri učenju večajo s procesom konstrukcije (Spiro in dr., 1987). 

Štehova (2004) navaja Simonsovo (1997) klasifikacijo značilnosti, ki se dinamično 

izmenjavajo pri konstruktivnem učenju, lahko pa se uporabijo tudi pri pouku likovne 

vzgoje: 

1. usmerjenost k odkrivanju: učenci v pogovoru z učiteljem ter z lastno kognitivno in 

praktično dejavnostjo odkrivaju zakonitosti, odnose in vezi med likovnimi pojmi in 

vsebinami, estetskih vrednosti likovnih del, specifičnosti likovnih materialov itd.; 

2. kontekstualnost: pouk likovne vzgoje zaradi svojega izrazito interdisciplinarnega 

značaja nudi vrsto možnosti za povezovanje vsebin z drugimi učnimi predmeti in področji, 

s čimer se izogiba vzpostavljanju dekontekstualiziranega učenja in formalnega znanja; 

3. problemska orientiranost: v problemsko zasnovanem pouku likovne vzgoje učenci skozi 

različne dejavnosti samostojno prihajajo do likovnih spoznanj, jih preverjajo in na podlagi 

lastnega izkustva ustvarjajo nove semantične konstrukte; 

4. zasnovanost na primerih: sodoben pouk likovne vzgoje upošteva različne kognitivne 

tipe učencev ter z demonstracijo številnih primerov, ki temeljijo na doživljanju z vsemi 

razpoložljivimi čutili, prispeva k hitrejšemu, lažjemu in celovitemu doseganju znanja; 

5. socialna utemeljenost: sodoben pristop poučevanja likovne vzgoje počiva na 

kakovostni interakciji med učiteljem in učenci ter tudi učenci med seboj; da bi bila 

interakcija čim uspešnejša, je poudarek na skupinskih in individualnih oblikah dela, ki pri 

učencih povečujejo motiviranost in dejavnost; 

6. intrinzična motiviranost: ta vrsta motiviranosti predstavlja enega izmed osnovnih 

predpogojev za uspešno izvajanje pouka, pri pouku likovne vzgoje pa se aktivira z 
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uporabo ustreznih oblik in metod dela, ki spodbujajo izražanje radovednosti, zanimanje 

za problem in dejavnost v delovnem procesu. 

Konstruktivistično utemeljeni pouk likovne vzgoje spodbuja razvoj vseh zmogljivosti 

učencev in zato konstruktivistično poučevanje lahko imenujemo celostni pogled na 

učenje, ki ne zadeva le spoznavnega/kognitivnega delovanja v ožjem smislu, temveč 

nujno povezuje čustveno, motivacijsko, socialno in psihomotorično razsežnost učenca. 

Takšen pristop poučevanja in učenja zahteva notranjo motivacijo in zainteresiranost za 

delo, zato morajo biti v konstruktivistično usmerjenom razredu zagotovljeni delovni 

pogoji, ki bodo to tudi omogočali. Ker učenci sami ustvarjajo lastne spoznavne 

konstrukte, ima učitelj vlogo posrednega vodje, koordinatorja in usmerjevalca. Učitelj 

mora ravno tako zagotoviti potrebne vire informacij in druge materiale, s pomočjo 

katerih si bodo učenci s svojo dejavnostjo gradili likovno znanje. Konstruktivistično 

usmerjen učitelj pri pouku likovne vzgoje načrtuje sodelovanje med učenci, tako da si pri 

reševanju podane naloge med seboj lahko pomagajo in razvijajo posluh zase in ostale. 

Učenci se pri skupinskem delu soočajo z načinimi razmišljanja svojih sošolcev in na ta 

način na podlagi socialne interakcije v dejavnem okolju nadgrajujejo lastna znanja in 

sposobnosti (Tacol, 2003; Marentič Požarnik, Plut Pregelj, 2009). Pri učenju je pomembno 

učence v učni situaciji tudi čustveno angažirati, ker bo preoblikovanje prvotnih predstav 

tako boljše in lažje. To pomeni, da daje konstruktivistični način poučevanja in učenja velik 

poudarek tudi razvoju čustvenega področja (Krapše, 1999). Uporaba ustreznih splošnih in 

specifičnih metod dela pri učencu spodbuja ustvarjalnost kot nadgradnjo njegovih 

predznanj in izkušenj. 

Pri pouku likovne vzgoje moramo upoštevati, da konstrukcija likovnega znanja poteka z 

navezavo novih pojmov na stare strukture, če se vzpostavi medsebojna povezanost. 

Učence moramo zato spodbujati k pogovoru, v katerem bodo na podlagi svojih izkušenj 

izražali nove ideje in s pomočjo učitelja sprejemali nove sklepe. Ta način pridobivanja 

likovnega znanja je povezan s Piagetovo idejo o kognitivnem konfliktu, ki ga je treba 

rešiti, in z Vigotskijevo teorijo področja proksimalnega razvoja. Problemsko zasnovane 

likovne naloge pri učencih povzročajo kognitivni konflikt, ki v mišljenju sproža 

spremembe. Učenci lahko izvajajo vaje, ki dani konflikt sprožijo in peljejo v dejavnost, ki 

dani konflikt reši. Denimo, če je likovni problem povezan z barvo, ga lahko spremlja vaja s 

prozornimi barvnimi folijami. Folije so v primarnih in sekundarnih barvah ter njihovih 

odtenkih; učenci v skupinah preizkušajo prekrivanje izbranih dveh barv/folij. Naloge 

posameznih skupin se na primer lahko nanašajo na iskanje sekundarnih barv (učenci 

morajo odkriti, da se zelena barva dobi s prekrivanjem modre in rumene folije itd.), 

iskanje barvnih odtenkov na podlagi predlaganega primera (učenci imajo predlogo 
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reprodukcije in s prekrivanjem folij skušajo uganiti kombinacije, ki so najbolj podobne 

tonom/barvam na sliki) in podobno. Če novo likovno znanje ni primerno za razvojno 

stopnjo učencev, se lahko zgodi, da likovni problem rešujejo v nezaželeni smeri. Zato je 

pomembno, da je učitelj seznanjen s predznanjem učenca, da lahko uporabi ustrezne 

metode, s katerimi bo kognitivni konflikt, tj. povezovanje nove snovi s starimi konstrukti, 

potekal pravilno. Pomembno vlogo pri tem ima interakcija med učitelji in učenci oziroma 

pogovor, v katerem učenci odkrivajo svoje zamisli o določenem likovnem problemu, v 

obliki vprašanj (Kaj meniš ..., Kaj se zgodi, če ..., Kako si zamišljaš ...). Učenci morajo ravno 

tako imeti dovolj časa in delati v primernih razmerah, da bi bili sposobni nove ideje 

izraziti na sebi lasten način (Tacol, 2003; Tomić, 2003; Šteh, 2004). 

 

2.1.4.4. HUMANISTIČNE TEORIJE 

Humanistične teorije postavljajo v ospredje človeka in njegove potrebe ter interese. 

Zastopajo stališče, da naj bi na človeka gledali kot na celovito  osebnost, ki se razvija vse 

življenje. Humanistično utemeljena pedagogika izhaja iz ideje o notranjih močeh učenca 

in pri delovanju na njegov razvoj se je treba opreti nanje in tudi na okolje, ki manifestacije 

teh ne sme ovirati, temveč jih spodbujati. Glavna teoretika humanistične psihologije 

Rogers in Maslow poudarjata potrebo po razvoju celovite osebnosti človeka, njegovega 

osebnega razvoja, svetovnega nazora učencev in samozavesti ter koncepcije osebnega 

delovanja in možnosti izbire (Kyriacou, 2001).  

Humanistični pristop poučevanja in učenja je usmerjen v rast in razvoj posameznika. 

Učenje se dojema kot proces samorazvoja in izboljševanja, ki temelji na osebnem 

izkustvu in notranji motivaciji, skrajnji cilj pa predstavlja stanje, ki ga Maslow (1987) 

imenuje samouresničitev (self-actualization). V primerjavi s tradicionalno pedagogiko, ki 

je iskala načine zunanjega delovanja na učence, jih sodobna pedagogika spodbuja k 

samoizražanju prek različnih dejavnosti, s katerimi se jih kar najbolj spodbuja k 

samostojnemu sodelovanju. Želje in potrebe učencev se plemenitijo in razvijajo, brez 

vsiljevanja preverjenih idej, togo predpisanih načinov vedenja, ustaljenih verbalnih 

modelov in estetskih norm. To ne pomeni, da so učenci prepuščeni sami sebi, temveč 

učitelj vpliva na oživljanje njihove dejavnosti, na spodbujanje pridobivanja osebnih 

izkušenj namesto pomnjenja, na spodbujanje k ustvarjanju namesto posnemanja in 

reproduciranja, ob sočasnem upoštevanju učencev, njihovih osebnosti in avtentičnih 

potreb (Karlavaris, Barat, Kamenov, 1988). Osnovno načelo humanističnega pristopa je 

učenje na temelju izkustva; pridobivanje znanja se deli na kognitivno (nepomembno), ki 
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zadeva akademsko znanje in izkustveno (pomembno), ki zadeva uporabno, operabilno 

znanje (Rogers, 1995). 

Sodobni pouk likovne vzgoje je utemeljen na elementih humanistične teorije, ki 

poudarjajo potrebo po celovitem razvoju učencev ter pomen psihološko varnega okolja in 

ustvarjalne klime za zdrav osebnostni razvoj in samoaktualizacijo. Z negovanjem 

kognitivnih, afektivnih in psihomotoričnih zmogljivosti se pri učencu vzpostavljajo 

osnovni pogoji za njegovo emancipacijo v zunanjem in notranjem pogledu, tj. za 

samorealizacijo kot svobodne in ustvarjalne osebnosti, sposobne, da se samostojno 

znajde v vsakdanjih življenjskih razmerah. Humanistično usmerjeni pouk likovne vzgoje 

poudarja skupinsko delo učencev in njihovo sodelovanje ter razvoj ustvarjalnosti, 

vrednotenja in samovrednotenja učencev. Vključuje dejavnost in sodelovanje učencev 

tudi pri izbiri likovnega motiva ali tehnike, ki se vključuje v okvir določenega likovnega 

problema. Namesto klasičnega frontalnega načina poučevanja se uporabljajo modeli 

sodelovalnega in raziskovalnega učenja (Karlavaris, Berce Golob, 1991). 

 

 

2.1.5. TRADICIONALNI IN NETRADICIONALNI PRISTOP POUČEVANJA IN 

UČENJA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Pedagoške zahteve in potrebe sodobnega načina življenja danes postavljajo pred nas 

nujno spreminjanje zastarelih pristopov poučevanja in učenja oziroma odmik od 

tradicionalno zasnovane šole, ki temelji na avtoriteti učitelja ter pomnjenju in 

reprodukciji dejstev. Reformni pedagoški koncepti in programi, ki se v zadnjem času 

razvijajo v svetu, so usmerjeni k večji kakovosti učenja in iskanju njegovih 

najučinkovitejših načinov. Sintagmi tradicionalni pouk in netradicionalni pouk ne določata 

jasne in preproste opredelitve teh pojmov. Prva težava je kompleksnost učnega procesa. 

Učni proces sestavljajo mnogi dejavniki, ki so v medsebojni korelaciji in vplivajo drug na 

drugega; pristopi poučevanja in učenja, ki jih štejemo za tradicionalne oziroma 

netradicionalne, se medsebojno prepletajo in včasih prevladujejo eni, včasih drugi. Druga 

težava je nepredvidljivost človeškega dejavnika oziroma različnost načinov izvajanja 

poučevanja, uspeh tega pa je odvisen od strokovnosti in ustvarjalnosti učitelja, ne glede 

na to, ali so metode dela, ki jih uporablja, 'tradicionalne' ali 'netradicionalne'. V zadnjih 

desetletjih smo priča medsebojnemu prepletanju tradicionalnih in netradicionalnih 

pristopov, pogojenih z različnimi dejavniki, neodvisno od prevladujočih pedagoških 
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paradigem2. Omenjene pojme bomo zato uporabljali v odnosu na zahteve, ki jih 

postavljajo sodobne teorije poučevanja in učenja s ciljem celovitega osebnega razvoja 

učencev. 

V okviru likovne didaktike se pojmi tradicionalno in netradicionalno/sodobno posebej 

navezujejo na specifičen položaj učenca v razmerju do učitelja; za tradicionalnega se 

pojmuje pouk, usmerjen na učitelja in učne vsebine oziroma na poučevanje, medtem ko 

se za sodobnega pojmuje pouk, usmerjen na učenca in njegove potrebe oziroma na 

učenje. Pri tradicionalnem pouku so pomembni dosežki in rezultati učenca, medtem ko je 

v sodobno zasnovanem pouku pomembnejši proces dela. Ravno zato postaja izjemno 

pomembno, da se pri poteku pouka likovne vzgoje uporabljajo metode in oblike dela, ki 

razvijajo interese učencev, jih motivirajo za delovanje in v procesu učenja aktivirajo 

njihove zmogljivosti (Vrcelj, Mušanović, 2001). 

Razmerje med tradicionalno in sodobno šolo je mogoče opredeliti tudi kot  razmerje med 

transmisijskim in transformacijskim pristopom, med „poučevanjem“ in „učenjem“, če 

poučevanje razumemo kot transmisijo, učenje pa kot transformacijo (Štefanc, 2005). V 

didaktičnem smislu transformacijski pristop v odnosu do transmisijskega predstavlja 

spodbujanje dejavnosti učencev namesto njihove pasivnosti in reprodukcije, spodbujanje 

pridobivanja znanja na podlagi osebnega izkustva namesto pasivnega pomnjenja, 

spodbujanje ustvarjalnosti namesto posnemanja, spodbujanje oblikovanja osebnih stališč 

namesto prevzemanja tujih (prav tam). 

Glede na stopnjo izpolnjevanja ciljev oziroma uresničevanja namena vgojno-

izobraževalnega procesa, Novak (2004) navaja naslednje stile poučevanja:  

1. poučevanje kot proces prenašanja (transfer, transmisija) znanja v obliki, prilagojeni 

učencu;  

2. poučevanje kot oblikovanje učenčevih sposobnosti in spretnosti;  

3. poučevanje kot potovanje oziroma vodenje učenca na poti k cilju; učitelj pri tem daje 

učencu možnost, da je samostojen, ob nadzoru, da ne skrene s poti; 

4. poučevanje kot spodbujanje razvoja učenca na način, da mu učitelj preskrbi različne 

vire, izkustva in spodbude. 

                                                           
2
 Stepanovna Sidenko (2006) govori o dveh vrstah pedagogike, ki danes obstojata v pedagoški teoriji in 

praksi. To sta „pedagogika znanja“ in „pedagogika sposobnosti,“ ki v  praksi oblikujeta „šolo pomnjenja“ in 
„šolo razvoja“. Za prvo je značilen sistem učenja, razporejen po predmetih in strogo ločenih urah, z 
dominacijo predavateljskih metod in metod demonstracije, frontalno obliko organizacije pouka, s 
spraševanjem reproduktivnega tipa, ki ima za cilj pridobivanje določenih znanj, veščin in navad. Za drugo 
vrsto so značilni razvoj sposobnosti in osebnosti učencev, poudarek na čustvenem in motivacijskem vidiku 
ter spodbujanje učenja prek razumevanja, s potekom miselnih operacij kot so primerjanje, sinteza, 
klasifikacija, dedukcija, abstrakcija; poudarek je na organizaciji dela učencev pri pouku. 
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Shema 1: Vplivi na pristope poučevanja in učenja in učni izidi (prirejeno po: Entwistle, 

2000). 
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                                                                   Pristopi poučevanja in učenja 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ravni razumevanja 

 

 

 

Navedeni načini poučevanja in učenja se razlikujejo po načinu prenosa znanja, od tistega 

z največjo dejavnostjo učitelja in najmanjšo s strani učencev, do tistega, najbolj 

reflektivnega, pri katerem je učitelj najmanj dejaven, učenci pa najbolj dejavni. Sodobno 

koncipiran pouk likovne vzgoje podpira zadnje tri načine poučevanja in učenja. Prvi stil je 
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tisti, ki je v našem šolstvu še vedno prevladujoč, čeprav je pri pouku likovne vzgoje 

navzoč v nekoliko manjši meri; za pouk likovne vzgoje je namreč značilna specifičnost 

učnega procesa, ki ne temelji na obvladovanju velike količine informacij, temveč na bolj 

ustvarjalno-praktičnem učnem procesu. Pri tem nevarnost ni v načinu prenosa znanja, 

temveč v zaviranju popolnega razvoja zmogljivosti posameznika, če se mu vsiljuje 

enostranske in šablonske likovne rešitve. Neredko se zgodi, da se učitelji razrednega 

pouka, zaradi pomanjkanja znanja ali strahu pred nezadostno strokovno podkovanostjo 

pri reševanju likovnih nalog zatekajo k znanim shemam ter nenavadne, izvirne rešitve, ki 

izstopajo od običajnih, razglašajo za neustrezne in jih tako tudi ocenjujejo. Pri sodobnem 

pouku likovne vzgoje sta učenec in učitelj v določeni vrsti kooperativnega, partnerskega 

odnosa; namesto ponujanja za gotovih likovnih rešitev in podajanja likovnega motiva in 

njegove izvedbe kot poglavitnega namena učne ure, je vsebine treba predstavljati na 

zanimiv in privlačen način, s postavljanjem problemske situacije in spodbujanjem 

kognitivne, afektivne in motorične dejavnosti v učnem procesu (Tacol, 2003); namesto 

vsiljevanja gotovih ali šablonskih rešitev je potrebno spodbujati razvoj domišljije in 

divergentnega mišljenja; uro je treba čim manj strukturirati v smislu strogega 

upoštevanja trajanja posameznih delov ure; z učenci se je treba pogovarjati in biti 

prilagodljiv, na nevsiljiv način upravljati učni proces, treba je opažati individualne razlike 

med učenci, jim prilagajati naloge, načine ocenjevanja ter seznanjati učence z 

umetniškimi deli in jih usmerjati k ustvarjalni uporabi likovnih materialov. 

Medsebojna povezanost koncepcij učenja, pristopov poučevanja in ravni razumevanja je 

vidna na Shemi 1 (str. 35). 

 

2.1.5.1. TRANSMISIJSKI PRISTOP POUČEVANJA IN UČENJA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Tradicionalni pouk učenje razume kot proces kopičenja in pomnjenja dejstev s ciljem 

poznejše uporabe oziroma se reducira na njihovo pasivno usvajanje, pomnjenje in 

generaliziranje. Učitelj je posrednik med gradivom in učencem, ki odloča, kaj je 

pomembno, kaj si je treba zapomniti, čemu posvetiti pozornost. Onemogoča se učenčevo 

iniciativnost, kritičnost in željo po lastnem individualiziranem razvoju in napredovanju. 

Takšen pristop, ki temelji na pomnjenju in reproduciranju dejstev, se kaže pri učencih kot 

nerazumevanje posredovanih vsebin in nezmožnost uporabe naučenega v novih 

situacijah. Ta oblika pouka ne pripisuje velike pozornosti učenčevim čustvim in doživljaju. 

Vključevanje učencev v samostojno, dejavno in raziskovalno delo je šibko ali ga ni. Ne 

spodbuja se razvoja ustvarjalnega mišljenja in dela (Marentič Požarnik, 2000; Novak, 

2004). 
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V okviru pouka likovne vzgoje na razredni stopnji se zastarele oblike dela kažejo v odnosu 

in stališču učitelja do ciljev in namena samega predmeta. Odražajo se v poteku pouka na 

mehanični in reproduktivni ravni, njegovi usmerjenosti zgolj v praktično delo oziroma 

razvoj ročnih spretnosti, pri čemer se zanemarja čustveni, estetski in kognitivni razvoj 

učencev (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004). Pouk je usmerjen v izvedbo likovnega motiva in 

tehnike, brez pogovora o likovnih pojmih in brez dodanih različnih slikovnih primerov z 

namenom, prepoznati likovne vrednosti in razumeti likovni jezik. Pri pouku se uporabljajo 

običajne metode dela, ob skromni in enolični uporabi likovnih materialov in 

pripomočkov. Učenci niso dovolj angažirani pri raziskovanju likovnih problemov, niso 

spodbujani k ustvarjalnemu in kritičnemu mišljenju, kar vodi do povprečnih, 

shematiziranih in neizvirnih likovnih izdelkov. Tacolova in Tomšič Čerkezova (2004) 

opozarjata na še enega, ustaljenega pokazatelja tradicionalnega pristopa k pouku likovne 

vzgoje, to pa je dejstvo, da glavni pogoj za vrednotenje in uspešno oceno pri likovni vzgoji 

predstavlja likovna nadarjenost posameznega učenca, namesto da bi učitelj oceno 

oblikoval glede na učenčev napredek pri izvedbi likovnih nalog in to v okviru 

individualnega likovnega razvoja. 

 

2.1.5.2. TRANSAKCIJSKI/TRANSFORMACIJSKI PRISTOP POUČEVANJA IN UČENJA PRI 

POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Prehod iz tradicionalnega v netradicionalni pristop poučevanja in učenja Marentič 

Požarnikova (2000) vidi v uporabi dejavnega učenja, kot učenja, ki učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira ter mu omogoča trajnejše in uporabnejše znanje; ta pouk, 

kjer gre za mnogo smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, 

imenuje transakcijski pouk; višja in naslednja etapa takšnega pouka je transformacijski 

pouk, ki pomeni spreminjanje pojmovanj o svetu in osebnosti ne le za učenca, temveč 

tudi učitelja. 

Teorijo transformacijskega učenja vzpostavlja Mezirow (2000) in ga definira kot učenje, ki 

pri učencih izzove daljnosežnejše in globlje spremembe kot drugi načini učenja; to 

posebej velja za pridobivanje izkušenj, ki oblikujejo učenca in ki imajo zanj pomemben 

učinek. Rutar Ilčeva (2003) imenuje transformacijski pristop tudi „procesni“, ker se 

poudarek z rezultatov učenja preusmeri na sam proces; omenja tudi, da ga nekateri 

teoretiki imenujejo tudi „interaktivni“, ker poteka skozi intenzivne izmenjave med učenci 

in učiteljem ter med učenci samimi. Senge (2000) definira transformacijsko učenje kot 

spreminjanje sebe in okolja. V tem smislu se morajo učenci zavedati namena lastnega 

učenja. Rosebrough in Leverett (2011) pa definirata transformacijsko učenje kot 



38 

 

dejavnost, oblikovano na način, ki spreminja učenca akademsko, socialno in spiritualno. 

Transformacijski pristop poučevanja pa se doumeva kot „olajševanje procesa učenja 

drugih posameznikov“ (Falkenberg, 2007: 49). 

Transformacijski pristop k pouku likovne vzgoje je usmerjen na razvoj kognitivnih, 

afektivnih in psihomotoričnih sposobnosti učenca, razvoj ustvarjalnega in kritičnega 

mišljenja, čustev, praktičnih dejavnosti učencev in v pozitivno spremembo zavesti. 

Karakterizirajo ga naslednje smernice: usmerjenost v raziskovalne dejavnosti, pri čemer 

učenci postavljajo vprašanja, samostojno raziskujejo in ustvarjajo lastne izkušnje; 

usmerjenost v reševanje likovnih problemov, ki zahtevajo uporabo likovnega znanja na 

nove načine; usmerjenost v sposobnost sprejemanja odločitev, pri čemer učenci opažajo 

in identificirajo vprašanja in probleme ter uporabljajo doseženo znanje; usmerjenost v 

dejavnost učencev ter razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja in izražanja (Huitt, 

2003; Novak, 2004; Taylor, 2007). Holistični pristop k transformacijskemu učenju 

prepoznava pomen čustev in drugačnih načinov spoznavanja (intuitivno, somatsko 

spoznanje) ter tudi vlogo odnosov z drugimi, kar ponuja priložnost za „vzpostavitev 

dialoga s tistimi nezavednimi vidiki naše osebnosti, ki se izražajo prek različnih slik, 

občutkov in drugih vedenj znotraj situacije, v kateri se uči“ (Dirkx, 2006: 22). 

Razvojno koncipiran pouk likovne vzgoje učence motivira za učenje, ustvarja prijetno 

ozračje, v katerem se učenec ne počuti zapostavljenega ali manjvrednega, temveč ima 

vsakdo priložnost doživeti uspeh; učencem in učitelju tudi omogoča refleksijo in 

avtorefleksijo. Učencev se ne ocenjuje po določenem splošno veljavnem kriteriju, temveč 

po stopnji napredovanja v odnosu do začetnega stanja (kontrola spremembe ravni 

dosežkov učencev). Problemsko zasnovane likovne naloge od učencev zahtevajo 

razmišljanje, preverjanje, spraševanje in raziskovanje, sklepanje, s ciljem ponotranjenja 

znanja, tj. globljega razumevanja, oblikovanja lastnih stališč in integracije likovnega 

znanja v življenje (Tacol, 2003). 

 

2.1.5.3. RAZMERJE MED TRANSMISIJSKIM IN TRANSFORMACIJSKIM PRISTOPOM 

POUČEVANJA IN UČENJA LIKOVNE VZGOJE 

V zgodovini razvoja paradigme transformacijskega učenja obstajajo različne interpretacije 

tega koncepta, glede na odnos do klasičnega (transmisijskega) poučevanja in učenja. O 

transmisijskem poučevanju/učenju se pogosto govori kot o zastarelem načinu, ki je v 

nasprotju s sodobnim, transformacijskim. Marentič Požarnikova (2000: 11) transmisijo 

tako pojmuje kot „prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj 

učencev in konkretnih življenjskih okoliščin“. V nasprotju s tem transformacijski pristop 
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pojmuje kot učenje, ki „poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, z miselnim 

dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez, tj. učenje, ki človeka 

miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske 

okoliščine“ (prav tam, str. 12). Štefanc (2005) problematizira navedeno dihotomijo in 

meni, da posredovanje spoznanj (torej transmisija) ne izključuje možnosti za 

transformacijski pristop. Temu v korist navaja Gogalino (1966) trditev, da „pri 

posredovanju pač ne gre za neko preprosto dajanje, ki bi ga učenec pasivno sprejel, 

temveč gre samo za učiteljevo pomoč, da bi končno tudi učenec s svojim razmišljanjem, 

svojo kritičnostjo in svojim razumevanjem prišel do istega spoznanja, kot ga ima sedaj 

učitelj (prav tam). Pri tem ima v mislih znanje, ki ga družba v določenem času prepoznava 

kot pravilno, ustrezno znanje. Ena izmed nalog šole je, da predpostavlja tudi spreminjanje 

napačnih pojmov, stereotipov in predsodkov, ki so jih učenci oblikovali prej, in to na način 

soočanja z drugačnimi (osmišljenimi) situacijami, v katerih učenci z lastnim kognitivnim 

naporom in aktiviranjem drugih sposobnosti spreminjajo oziroma rekonstruirajo svoja 

spoznanja in ustvarjajo nove konstrukte znanja. Iz tega je mogoče sklepati, da poučevanja 

– v smislu prenosa znanja – ni mogoče v celoti odstraniti iz učnega procesa, temveč ga je 

treba modificirati in prilagoditi sodobnim konceptom. Kramar (2004: 121) navaja, da „iz 

konstruktivističnih teorij ne izhajajo zahteve po odpravi poučevanja, temveč po 

spreminjanju le-tega“; Rutar Ilčeva (2003: 25) tudi ugotavlja, da izziv ni v izključevanju 

enega ali drugega (transmisijskega ali procesnega) poučevanja, temveč da izziv leži „v 

smiselnem kombiniranju obeh, v vsakokratni izbiri tistega, ki je za dane cilje najbolj 

učinkovito“. 

Poučevanje likovne vzgoje v sodobni šoli mora biti zanimivo in dinamično organizirano, 

prilagojeno potrebam učencev, njihovi razvojni stopnji in individualnim značilnostim; 

dejavnosti, ki jih bodo pri pouku  učenci samostojno izvajali, morajo biti dobro osmišljene 

in imeti za cilj oblikovanje novih izkušenj in spoznanj pri učencih (Berce Golob, 1993; 

Tacol, 2003). 
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2.2. INTERAKTIVNI PRISTOP POUČEVANJA IN UČENJA PRI POUKU 

LIKOVNE VZGOJE 

 

Osnovna razlika med tradicionalnim in sodobnim, interaktivnim pristopom poučevanja in 

učenja je v spremembi enosmerne komunikacije – v kateri je imel učitelj avtoritativno in 

nevtralno vlogo prenosa znanja – v dvosmerno, ki poteka med vsemi subjekti vzgojno-

izobraževalnega procesa in v kateri učitelj učencem v interakciji z njimi in s posrednim 

vodenjem pomaga na njihovi poti samostojnega prihajanja do spoznanj. Interaktivni 

pristop je tudi v nasprotju s starimi zasnovami skladiščenja informacij, ker se pri njem 

javlja zahteva po razvoju miselnih dejavnosti, domišljije, kombinatorike in divergentnih 

sposobnosti. Interakcija se kot pojem obravnava veliko širše kot komunikacija (Šimić 

Šašić, 2011). Duran (2000) interakcijo nasploh definira kot „aktualni odnos dveh ali več 

posameznikov, pri katerem ti medsebojno vplivajo drug na drugega“. Sahlberg (2007) kot 

najpomembnejši element kakovostnega poučevanja poudarja reakcijo učencev na 

dejavnosti poučevanja, ta pa pravzaprav predstavlja rezultat uspešne interakcije med 

učiteljem in učenci. Cilj interaktivnega pristopa k pouku likovne vzgoje je prenos 

dejavnosti z učitelja na učence z usposabljanjem učencev za dejavnejše 

verbalno/kognitivno, doživljajsko/afektivno in fizično/motorično sodelovanje. Poteka kot 

socialni proces, z interakcijo med učiteljem in učenci ter učenci z učenci. 

Interaktivni pouk likovne vzgoje daje poudarek enakovrednemu razvoju kognitivnih, 

čustvenih, socialnih in dejavnih kompetenc, ki se razvijajo v procesu percepcije, recepcije 

in interpretacije likovnih vsebin. Interakcija med učiteljem in učenci vključuje pogovor, v 

katerem učitelj uporabi svoje likovno izkustvo, da bi prepoznal in pomagal učencem pri 

ozaveščanju struktur, ki jih ustvarjajo (Matthews, 1999); pri tem nima pravilnih in 

napačnih odgovorov, temveč o različnih pogledih razpravlja in v skupnem pogovoru 

prihaja do zaključkov. Tako učenci s pomočjo učitelja gradijo osebno znanje, zgrajeno na 

njihovem razmišljanju oziroma transformaciji lastnih reprezentacij iz ene oblike v drugo. 

Vprašanja, ki jih postavlja učitelj, morajo biti jasno zastavljena in razumljiva za vse 

učence. Pristop učitelja je prijateljski in spodbujevalen, da bi se učenci počutili dovolj 

sprejete za izražanje lastnih idej. Učitelj mora postavljati odprta vprašanja, ki ne 

sprašujejo po znanju, temveč po mnenju o znanju o izbrani tematiki; na ta način učitelj 

dobiva informacijo o vrsti in kakovosti učenčevega mišljenja in znanja, ne pa tudi o 

količini pomnjenih dejstev. Treba je biti odprt tudi za nenavadna vprašanja učencev, ki 

bodo dopustila tudi drugačen pogled na stvarnost, kot je v navadi, in brez občutka 
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negotovosti zaradi poseganja v ustaljeni način razmišljanja ali vedenja. Učenci – glede na 

individualne tipe – tudi različno gledajo na stvarnost oziroma na različne načine 

povezujejo konstrukte znanja, ki jih imajo. Zato ni odgovora ali vprašanja učencev, ki ne 

bi imelo smisla. Notranji svet pri učencih je – enako kot njihova logika razmišljanja in 

sklepanja – precej drugačen od sveta odraslih. V primeru nenavadnih ali drugačnih 

odgovorov mora učitelj pokazati prilagodljivost in vprašati učenca, kako in zakaj je prišel 

do določenega sklepa, kajti iz njegovega odgovora lahko veliko izve o načinu, na katerega 

učenec kakšen način učenec razmišlja (Tacol, 2003; Tomić, 2003). 

Socialno-afektivni odnos med učiteljem in učenci je ravno tako ključna sestavina, ki vpliva 

na uspešnost učnega procesa likovne vzgoje in dosežke učencev, zlasti na razredni stopnji 

osnovne šole. V komunikaciji z učenci je pomembno učiteljevo posredovanje povratne 

informacije (komunikacijskega feedbacka) o uspešnosti usvajanja in razumevanja učnih 

vsebin, na ravni razrednega pouka pa je – zaradi vzpostavljanja čustvenega stika – 

posebej pomembno, da učitelj posreduje informacijo o sebi, svojih stališčih in občutkih, 

pa tudi povratno informacijo o tem, kakšno mnenje ima o učencih in s kakšnimi občutki 

jih sprejema. V tem primeru lahko od učencev pričakuje tudi prejem informacij, kar v 

učnem procesu med vsemi subjekti prispeva k vznikanju radovednosti in medsebojnemu 

zanimanju (Tomić, 2003; Šimić Šašić, 2011). 

V nadaljnjem besedilu navajamo glavna načela oziroma strategije, ki predstavljajo 

integralni del sodobnega, interaktivnega pristopa poučevanja in učenja. 

 

 

2.2.1. SODOBNE STRATEGIJE KOT DEJAVNIK USPEŠNEGA POUČEVANJA IN 

UČENJA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Z uporabo sodobnih učnih strategij prilagajamo proces poučevanja potrebam in 

razvojnim možnostim posameznega učenca, pri njem vzpodbujamo radovednost in 

intrinzično motivacijo ter prispevamo k zmanjševanju dekontekstualiziranega učenja, se 

pravi znanja, ki je samo sebi namen. Skladno s tem se pojavljajo učne strategije, kot so 

preučevanje primerov (Schank, Berman, McPherson, 1999), izkustveno učenje (Kolb, 

1984), učenje z igro (Rieber, 1996; Singer, Golinkoff, Hirsh-Pasek, 2006), učenje s 

pomočjo reševanja problemov (Albanese, 1993; Savery, Duffy, 1995), dejavno učenje 

(Bonwell, 2000; Wiley, 2001). Ustrezne strategije poučevanja in učenja prilagajajo 

zunanje pogoje notranjim procesom učenja, utemeljenim na učenčevi lastni dejavnosti 
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(Terhart, 2001). Rezultat vzgojno-izobraževalnega procesa naj bosta razumevanje in 

uporabnost, ne pa pasivno sprejetje znanja (Santrock, 1994; Polić, 2000). 

Kljub številnim in podobno dognanim učnim strategijam je nemogoče dati podrobna 

navodila in univerzalne rešitve za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ravno zaradi 

mnogih dejavnikov, ki nanj vplivajo, najpomembnejši pa je spremenljiv in nepredvidljiv 

človeški dejavnik, to so učitelj in učenci. Lahko ugotovimo, da izbira učnih strategij, 

metod in postopkov, ki jih bodo uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu, na 

koncu predstavlja ustvarjalno dejanje učitelja; za njegov način izvajanja pouka bi moral 

biti značilen sintetiziran, integrirani pristop, ki elemente različnih strategij združuje v 

holistično reprezentacijo načina poučevanja (Shepherd (ur.), 2005). Po drugi strani je 

izjemnega pomena kakovosten razvoj interakcijsko-komunikacijske dejavnosti med 

učiteljem in učencem. Uspešno poučevanje in učenje temeljita na komunikaciji med 

učiteljem in učencem, ki predstavlja srž učnega procesa (Littlejohn, Foss, 2007). 

Pri pouku likovne vzgoje uporabljajmo tiste sloge poučevanja, ki spodbujajo učenčevo 

dejavno delo ter njegovo kritično in ustvarjalno mišljenje, in ki s pomočjo primerov, 

vzpodbud, raziskovanja, vprašanj, analogij in z uporabo pridobljenega likovnega znanja v 

različnih situacijah omogočajo problemski pristop k učenju (Craft, 2001; Efland, 2002; 

Tacol, 2003). 

 

 

2.2.2. PROBLEMSKI POUK LIKOVNE VZGOJE 

 

V sodobni pedagoški literaturi so številni termini, ki zadevajo problemski pristop 

poučevanja in učenja; najpogosteje so navzoči tisti, ki problematizirajo problemski pouk 

oziroma reševanje problemov. Razlika med tema pojmoma je v širini dejavnosti, ki jih 

obsegata; problemsko zasnovan pouk je širši pojem, saj se razteza na ves pouk in vse 

njegove vsebinske in izvedbene sestavine; reševanje problemov po drugi strani pa je ožji 

pojem in obsega problemske situacije, ki so le del učne dejavnosti (Strmčnik, 2002; Blažič 

in dr., 2003). Med teoretiki problemskega pouka se pojavlja tudi vprašanje njegove 

pripadnosti določeni didaktični kategoriji. Za Cenčičevo (1995: 101) je ta vrsta pouka 

metoda, ki »temelji na problemski situaciji, ki izzove miselne procese pri učencih, tako da 

z lastno miselno aktivnostjo po lastni spoznavni strukturi in tempu pridejo do rešitve 

problema, do novega znanja«. Nekateri teoretiki definirajo problemski pouk kot etapo v 

procesu usvajanja znanja oziroma kot enega izmed tipov pouka; drugi pa kot specifičen 
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učni sistem didaktičnih postopkov, metod in tehnik, ki gre za teoretični koncept 

(Strmčnik, 1992). Blažič pa ga imenuje didaktični sistem (Blažič in dr., 2003). »Pri 

problemskem pouku gre za organizacijo zahtevnejšega učnega procesa, v katerem 

izstopajo izrazitejše doživljajske in spretnostne kvalitete ter globlji spoznavni učinki« 

(Tacol, 2002: 42). 

Problemska zasnova pouka predstavlja pri poučevanju likovne vzgoje najosnovnejši 

metodični pogoj za aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in spoznavnih funkcij ob 

samostojni likovni dejavnosti učencev (Tacol, 2003). V središču problemske situacije je 

problemsko zasnovana likovna naloga, ki jo morajo učenci rešiti na likovno-ustvarjalen 

način, tj. poiskati rešitev s pomočjo lastnega ustvarjalnega mišljenja in izražanja. Pri 

reševanju problema oziroma pridobivanju lastnih izkušenj učenci samostojno, ob 

nevsiljivem vodenju in spremljanju učitelja prihajajo do novih spoznanj, rekonstruirajo 

svoje znanje in ustvarjajo nove konstrukte; uspešnost reševanja likovnega problema je pri 

tem močno odvisna od sposobnosti učitelja, da osmisli različne ustvarjalne likovne naloge 

in sočasno ohrani nadzor nad strategijami reševanja problema (Tacol, Šupšakova, Tomšič 

Čerkez, 2007). Sam proces vsebuje: kreiranje situacije, v kateri se učenci seznanijo s 

problemom, opredelitev problema, zbiranje informacij in postavljanje vprašanj, 

namenjenih analiziranju in ustvarjanju idej o tem, kako rešiti problem, reševanje 

problema in njegovo vrednotenje ter prenos izkustva v nove situacije (prav tam). 

Likovni problem je mogoče rešiti in izraziti na številne ustvarjalne načine.  Lahko je 

povezan z likovnim jezikom, motivom in ustrezno likovno tehniko. Podarek je lahko na 

vsaki izmed omenjenih komponent, čeprav naloga najpogosteje temelji na likovnem 

problemu, oblikovanem na podlagi spoznanih likovnih pojmov (Tacol, 2003). Načini, kako 

priti do rešitve, so številni in odvisni od divergentnega mišljenja posameznika, tj. njegove 

ustvarjalnosti. Metode dela, ki so pri tem uporabljene, lahko ponudijo večje ali manjše 

omejitve. Če pri reševanju omenjene naloge likovnega prikaza ne določimo z enim  

likovnim motivom ali s strogim načinom uporabe likovne tehnike, tedaj uporabimo 

metodo dela, ki ponuja majhne omejitve. Ta način dela pa predpostavlja obstoj 

prejšnjega znanja/veščin, ki ga/jih v okviru podane likovne tehnike učenci imajo, oziroma 

njihovo zmožnost prilagoditi se prosto podanemu motivu. Način dela je lahko tudi bolj 

strukturiran, če v okviru podanega likovnega problema učitelj denimo določi točen način 

izvedbe likovnega motiva ali samo enega izmed načinov uporabe določene likovne 

tehnike. 

Pri problemskem pouku likovne vzgoje se mora poučevanje in učenje zasnovati širše: kot 

proces učenčevega celostnega spreminjanja, pri katerem ne bo šlo samo za likovno 
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izražanje učencev, temveč tudi za razumevanje likovnih pojmov, povezovanje likovnih 

problemov z okoljem in naravo, s ciljem spodbujanja vedoželjnosti in motivacije za rešitev 

izpostavljenega likovnega problema z likovnim izražanjem (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004). 

 

V nadaljnjem besedilu bomo predstavili tipe pouka oziroma didaktične strategije kot 

strukturne sestavine problemskega pouka likovne vzgoje. 

 

2.2.2.1. IZKUSTVENO UČENJE 

Osnovna ideja izkustvenega učenja je integracija življenjskega izkustva učencev v učni 

proces. Eden izmed utemeljiteljev koncepta izkustvenega učenja je Dewey (1997), 

katerega delo temelji na ideji o obstoju globoke in nujne povezanosti med procesoma 

pridobivanja aktualnega izkustva in izobraževanja. Izpostavljanje posledicam lastnega 

izkustva in sprejemanje odločitev dajeta izkustvu pravo vrednost oziroma avtentičnost. 

Da bi znanje postalo konkretno, mora izhajati iz posledic njegove uporabe, sicer ostaja 

abstraktno, nepovezano s stvarnostjo. Kolb (1984) je utemeljil idejo izkušenjskega kroga 

učenja (experiental learning cycle);  to definira kot proces, v katerem se znanje ustvarja 

prek transformacije izkustva, s čimer poudarja pomen transformacijskega procesa v 

učenju. Pridobivanje same izkušnje namreč ne predpostavlja učenja, temveč se to dogaja 

po kritični refleksiji (critical reflection), ki učencem – na podlagi razumevanja predhodne 

izkušnje – omogoča pridobitev nove (Rogers, 1986; Mezirow, 1996). 

Krapše (1999) meni, da v konstruktivistično utemeljenem pouku osrednjo dejavnost 

predstavlja izkustveno učenje. Konstruktivistični koncept pouka likovne vzgoje temelji na 

že usvojenem izkustvu učenca, ki se dopolnjuje z novimi likovnimi znanji in načini dela z 

likovnimi materiali. Pridobivanje novega izkustva/znanja o likovnih in drugih vsebinah pri 

pouku likovne vzgoje vpliva na (re)konstrukcijo učenčevih prejšnjih izkušenj in ima za 

rezultat nove konstrukte znanja, pri čemer igrata pomembno vlogo okolje in učenčeva 

moč doživljanja oziroma čustvena angažiranost. Z izkušenjskim učenjem prek različnih 

vaj, ustvarjalne igre, uporabe različnih materialov in orodij, se čustveni in racionalni 

podatki združujejo, rezultat pa je likovna izkušnja (Tacol, 2003). 

Učitelj mora vešče krmariti v ravnotežju med navodili in prepuščanjem učencem, da sami 

prihajajo do ugotovitev. Pri tem je potrebno ustvariti prijetno ozračje, ker je učence nižje 

starosti najlažje motivirati z ustvarjanjem čustveno pozitivnega odnosa do učnih vsebin. 

Učencu na razredni stopnji, v fazi konkretnih operacij, ko prevladuje logično mišljenje, ki 

je povezano s fizično resničnostjo, moramo ponuditi možnost uporabe in razvoja vseh 
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treh področij, kognitivnega, konativnega (afektivnega) in psihomotoričnega (Krapše, 

1999, Tacol, 2003). 

 

2.2.2.2. DEJAVNO UČENJE 

V temeljne postavke sodobnih pedagoških konceptov se vključuje, da je učenje „dejaven 

proces, ki nastaja iz soočenja posameznika in njegovega  okolja“ (Terhart, 2001: 184). 

Vsako učenje je v določeni meri dejavno, pomemben pa je rezultat, dosežen z določeno 

dejavnostjo. Zunanja/telesna ali praktična dejavnost učenca ne kaže nujno učenčeve 

notranje motivacije za delo; avtentična dejavnost učenca se pri učenju ustvarja v 

situacijah, ki pri njem – s procesiranjem informacij na globlji ravni in s produktivnejšimi 

spoznanji kot pri običajnem učenju – izzovejo kognitivno dejavnost. Mogoče jih je 

aktivirati z načrtovanimi učnimi strategijami, ki vključujejo uporabo ustreznih oblik in 

metod dela, in ki – ob nevsiljivem in stalnem vodenju učitelja – učencem zagotavljajo 

kakovostno učenje, iniciativnost in njihovo miselno dejavnost. Po konstruktivističnih 

načelih, verbalna prezentacija znanja ne zadostuje oziroma nima smisla, če učenci nimajo 

možnosti dejavno vključiti mišljenje in druge sposobnosti, s katerimi bodo prišli do novih 

idej in (re)konstruiranja svojih konceptov (Bonwell, 2000; Reich, 2006). 

Raziskave so pokazale, da človek pomni povprečno 10 % tistega, kar prebere, 20 % 

tistega, kar sliši, 30 % tistega, kar vidi, 50 % tistega, kar vidi in sliši, 80 %  tistega, kar pove, 

in 90 % tistega, o čemer sočasno govori in dela (Greene, 1996; Horvat Samardžija, 2011) 

(Shema 2, str. 46). Iz povedanega se lahko sklepa, da ima ustaljen pristop poučevanja in 

učenja, ki daje prednost verbalni metodi in reproduktivnemu načinu učenja, najnižjo 

učinkovitost v smislu doseganja kakovostnega znanja. 

Bonwell (2000) navaja poglavitne značilnosti dejavnega učenja, ki – povezane z učnimi 

strategijami pri pouku likovne vzgoje – vključujejo: 

• pri učencih zmanjševanje deleža pasivnega poslušanja učitelja med učnim procesom; 

• angažiranje učencev v različnih dejavnostih teoretične in praktične narave; 

• manjši poudarek na prenosu informacij in večji na razvoju sposobnosti/veščin 

učencev; 

• pripisovanje večjega pomena predstavljanju lastnih zamisli, stališč, misli in doživljajev 

učencev; 

• večanje notranje motivacije učencev; 

• dobivanje povratne informacije s strani učitelja; 
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• spodbujanje razvoja kognitivnih sposobnosti na višji ravni (analiza, sinteza, sklepanje, 

vrednotenje ...). 

Likovno ustvarjanje nudi najneposrednejše oblike dejavnega vključevanja v učni proces. 

Pri pouku likovne vzgoje je dejaven odnos do okolja podlaga za razvoj mišljenja in 

domišljije. V praktičnem delovanju je potrebno, da se pri učencu aktivira čim več čutil; na 

temelju njih doživlja senzacije, ki so osnova za nadaljnje oblikovanje mnenja, stališč, 

zaključkov. Z dejavnim odnosom do učenja učenec presega mehanicistično in 

reproduktivno raven, ki se pri pouku likovne vzgoje lahko pokaže kot prevzemanje tujih in 

šablonskih likovnih rešitev. Eden izmed najučinkovitejših načinov izvajanja dejavnega 

učenja pri pouku likovne vzgoje je sodelovalno učenje oziroma skupinsko delo (Blažič in 

dr., 2003; Tacol, 2003). 

 

Shema 2: Učinkovitost doseganja znanja, glede na pristop poučevanja in učenja 

(prirejeno po: Greene, 1996). 
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Pri dejavnem pouku prevladuje divergentni oziroma induktivni način učenja. Ta je 

imanenten pouku likovne vzgoje, pri katerem, kot meni Tanay (2001: 291), ravno razvoj 

otroške risbe oziroma način likovnega izražanja in ustvarjanja likovnih del »predstavlja 

živi primer samostojnega učenja in razvoja ter je likovno učenje v tem smislu v močnem 

kontrastu s tradicionalno intelektualnimi učnimi predmeti«. 

Težave pri uporabi dejavnega učenja pri pouku likovne vzgoje so v glavnem povezane s 

časovno omejitvijo pouka, ki velikokrat onemogoča uporabo dejavnih metod in oblik 

učenja (Good, Brophy, 2000). Da bi pri učencih spodbudil notranje motivacijske 

spodbude, skuša učitelj s kombinacijo različnih strategij in učnih metod na čim 

učinkovitejši način aktivirati samostojno delovanje učencev in njihovo razmišljanje o tem, 

kaj počnejo. 

 

2.2.2.3. UČENJE SKOZI REŠEVANJE LIKOVNIH PROBLEMOV 

Učenje na način reševanja problemov je ena izmed primarnih strategij, na katerih temelji 

sodobni pouk likovne vzgoje, in se zoperstavlja pristopom učenja, ki so bolj usmerjeni v 

zbiranje informacij. V sodobnem pouku likovne vzgoje ima strategija reševanja 

problemov funkcijo modela za pridobivanje novih likovnih znanj in sposobnosti ter 

njihovo povezovanje in uporabo v vsakdanjem življenju. Po Guilfordu sta ustvarjalno 

mišljenje in reševanje problemov isti fenomen (Karlavaris, Kraguljac, 1981). Obe situaciji 

namreč v posamezniku izzoveta kognitivni konflikt, ki se s pomočjo starih strategij učenja 

lahko reši na nov način, ali pa zadovoljivo rešitev prinese poiskana in uporabljena nova 

strategija. Pri pouku likovne vzgoje je reševanje problemov zaradi svojih ciljev, namena in 

nalog neločljivo povezano z ustvarjalno dimenzijo osebnosti, pri njihovem reševanju pa se 

poleg kognitivnih aktivirajo tudi socialne, motivacijske, čustvene in intuitivne sposobnosti 

oziroma celotno konativno področje, pa tudi psihomotorične sposobnosti (Karlavaris, 

Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). 

Ko govori o kontekstu zagotavljanja pogojev za razumevanje vsebin in načina poučevanja 

učencev o likovnosti, Eisner (2002) poudarja ravno likovni problem oziroma situacijo, v 

kateri obstoječi konceptualni in tehnični repertoarji učencev ne zadostujejo za reševanje 

nalog, s katerimi se soočajo, in posledično jih to spodbuja k razmišljanju o tem, kako se 

na nove načine spoprijeti s problemom. Eisner meni, da so omejitve koristne za 

ustvarjalnost (prav tam). Likovni problemi – če so pazljivo načrtovani in izbrani ter 

upoštevajo predznanje učencev in razvojne ravni – učenje spodbujajo in ga motivirajo. 

Prezahtevne naloge učencem vzamejo pogum, medtem ko prelahke naloge delujejo 

nespodbujevalno. Likovne naloge si morajo slediti od preprostih k zapletenejšim 
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inačicam. Preprostejše naloge običajno trajajo manj časa in so manj strukturirane, 

dopuščajo večjo improvizacijo in so del kompleksnejših nalog, ki si sledijo v daljšem 

časovnem obdobju ter so premišljeno načrtovane in strukturirane (Tacol, 2003; 2011). 

Razvoj ustvarjalnega mišljenja pri pouku likovne vzgoje je eden izmed osnovnih pogojev 

za uspešno ukrepanje pri reševanju problema. Vključuje tudi celotno paleto raznovrstnih 

sposobnosti in čustev, kot so domišljija, intuicija, sposobnost vživljanja in doživljanja, 

vedoželjnost, vztrajnost, samozavest in kombinatorika. Te lastnosti se spodbujajo z 

dejavnostmi, kot so raziskovanje, odkrivanje, primerjanje, kombiniranje, razvrščanje in 

reševanje (Tacol, 2003). Likovna znanja in sposobnosti se tako operacionalizirajo in z 

ustvarjalno igro, z različnimi vajami in/ali likovnim izražanjem uporabljajo v neposrednem 

delovanju (Cannatella, 2008). 

 

2.2.2.4. UČENJE Z IGRO 

Igra je integralni del otrokovega življenja in ustvarjanja, njegova notranja potreba po 

gibanju in delovanju, pa tudi temelj za razvoj otroka, njegovih telesnih, intelektualnih in 

družbenoekonomskih sposobnosti. Igra povečuje osredotočenje, spodbuja dolgotrajno in 

usmerjeno pozornost, notranjo motiviranost in dejavnost učenca pri pouku, uporabna je 

za vsa starostna obdobja, pri učencih ustvarja pozitivno čustveno stališče do učnih vsebin, 

ki so predstavljene z igro, učenci pa tudi lažje in hitreje pomnijo vsebine, naučene med 

igro (Bognar, 1986). Wertsch (1985) omenja mnenje Vigotskega, da otrok v igri razvija 

abstraktno mišljenje, ločeno od objektov v okolju, in ki je ključna točka za razvoj višjih 

kognitivnih funkcij. Poleg abstraktnega mišljenja igra spodbuja tudi aktiviranje domišljije 

in praktične inteligence (Isenberg, Jalongo, 1997; Zagorac, 2006). 

Igra ima, z didaktičnega vidika, pri pouku likovne vzgoje zelo pomembno vlogo, zlasti na 

stopnji razrednega pouka. Velja za eno izmed najprimernejših oblik učenja in spodbujanja 

ustvarjalnosti (Bognar, 1986; Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010). Igralne in likovne 

dejavnosti v osnovni šoli so tudi v interaktivnem odnosu in tesno povezane. Igra 

predstavlja vez med pojmovanjem likovnega jezika in njegovo ekspresijo (Tacol, 2007). 

Igre so lahko v obliki že znanih splošnih iger, v katerih je vsebina prilagojena likovnim 

učnim vsebinam (denimo igra s kartami z likovnimi prikazi). Vrsta, trajanje in zahtevnost 

igre, ki jo učitelj vključuje v učni proces, je odvisna od učne snovi in zasnove likovnega 

problema. Igralna dejavnost pri pouku likovne vzgoje bi morala biti bolj usmerjena v 

proces kot pa na rezultat, ker njen cilj ni razvijanje tekmovalnosti, temveč sodelovanja in 

skupnega ustvarjanja/učenja. 
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Pri pouku likovne vzgoje izhaja igra v glavnem z določene problemske, dejanske ali 

zamišljene življenjske ali učne situacije, ki se jo skuša rešiti; poleg fizične in motorične 

dejavnosti pa je pri tem treba vključevati tudi refleksijo, analizo in razmišljanje. 

Pomembno je, da reševanje likovnega problema tudi v igri poteka skozi vse faze učnega 

procesa: fazo razumevanja likovnega problema, fazo iskanja načina za rešitev likovnega 

problema, fazo reševanja in fazo vrednotenja (Tacol, 2003). Pri osmišljanju igre se 

ponavadi izbere vsebino, povezano s situacijo; igra predstavlja predelano stvarnost – 

usklajeno z doživljajem in notranjo logiko učencev –, učno vsebino pa ji je s pomočjo 

premišljeno izbranih metod dela treba približati na zanimiv in preprost način. Igra se sicer 

najpogosteje uporablja kot del motivacije ali uvod v likovni problem, uporabiti pa jo je 

mogoče v vseh etapah učnega procesa. 

Z uvajanjem igre v pouk likovne vzgoje lahko tudi organiziranje učnega procesa postane 

zahtevnejše, kajti priprava igre pogosto zahteva določene dodatne pripomočke, likovne 

materiale in orodja ter učna sredstva, zlasti, ker so didaktične igre pri pouku likovne 

vzgoje, ki jih je mogoče kupiti na tržišču, zelo redke, zato načrtovanje tovrstne dejavnosti 

od učitelja zahteva ne le dodaten čas, temveč tudi iznajdljivost in ustvarjalnost v 

njihovem osmišljanju in uresničevanju. Toda večja dejavnost in zainteresiranost učencev 

pri ustvarjalni igri zmanjšujeta čas, potreben za usvajanje znanja in doseganje 

kakovostnega učenja. Učenci imajo poleg tega do takšnega pouka pozitivno stališče, ker 

ta najbolj ustreza njihovemu naravnemu načinu učenja, pri katerem se počutijo najbolj 

sproščeno in najvarnejše. Načini iger so odvisni od domišljije in izkustva učitelja, medtem 

ko se vsebina igre prilagaja učni vsebini. Kot izhodišče za igralne dejavnosti lahko učitelj 

uporabi zgodbo, pesem ali pogovor. Igro je mogoče strniti v gibanje v prostoru ali 

verbalno komunikacijo, pri čemer ni potreben noben dodatni material. Na uspešnost 

ustvarjalnih iger ravno tako vpliva uporaba raznolikih splošnih in  specifičnih (likovnih) 

metod dela. 

Najboljši način za spodbujanje celostnega razvoja učencev ni tisti, ki ima v središču 

zanimanja vsebino, temveč oni, ki poudarja uporabo veščin in znanja, to pa omogoča 

ravno igralna dejavnost. Igra tudi stimulira določene dispozicije do učenja, ki utegnejo 

spodbuditi razvoj ustvarjalnosti na način, ki ga formalni način učenja ne omogoča (Craft, 

2002). 
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2.2.3. STILI POUČEVANJA IN UČENJA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Kognitivni ali spoznavni stili predstavljajo vrednostno nevtralne, individualno različne 

načine delovanja človeka na miselnem področju (pri sprejemanju in predelavi informacij), 

povezani pa so s kognitivnimi in konativnimi (motivacijskimi) lastnostmi osebnosti 

(Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995; Pastuović, 1999). Doživljaj zunanje stvarnosti 

je namreč specifičen in enkraten pri vsakem človeku posebej, od njega je odvisno, na kaj 

bomo usmerili pozornost, kako bomo razmišljali in kaj bomo pomnili, na kakšen način 

bomo sprejemali odločitve in reševali življenjske probleme. Na podlagi tega je mogoče 

ugotoviti, da je kognitivni stil tesno povezan s stilom učenja, kajti ravno učenje 

predstavlja notranjo predelavo zunanje stvarnosti (Husarić, 2011). 

V okviru procesa izobraževanja lahko govorimo o stilih učenja, stilih poučevanja ter stilih 

spoznavanja in stilih mišljenja. Splošno soglasje glede definiranja kognitivnih stilov in 

stilov učenja še ni doseženo: nekateri avtorji jih uporabljajo kot sinonime, drugi pa 

poudarjajo različnost teh pojmov na način, da kognitivni stili označujejo kognitivno 

komponento učenja, stili učenja pa poleg kognitivne vključujejo tudi fiziološke in 

afektivne procese učenja ter so v tem smislu širši pojem, ki vsebuje predhodnega 

(Stojaković, 2000). Stili učenja in spoznavanja so medsebojno povezani in prepleteni, kajti 

brez mišljenja ni učenja in obratno. 

Na to, kako učitelj pri pouku likovne vzgoje posreduje likovne vsebine, vplivajo učni stili 

učencev; ti se namreč na različne načine poučevanja različno odzivajo. Učni stili učiteljem 

omogočajo vpogled v razloge, zakaj določeni učenci k likovnim nalogam pristopajo bolj 

racionalno, drugi pa bolj intuitivno. Poznavanje stilov učenja učencev omogoča učitelju 

lažjo izbiro in kombinacijo učnih metod, ki bodo pri reševanju likovnih nalog prispevale k 

samostojnemu in ustvarjalnemu izražanju. V okviru učnega procesa imajo pomembno 

vlogo tudi stili poučevanja učitelja. Stil poučevanja predstavlja prevladujočo orientacijo 

vedenja učitelja v razredu, vključno z vsemi vidiki procesov v razredu, določa pa ga 

učiteljeva osebnost v najširšem pomenu besede (Šimić Šašić, 2011). Določen stil pogojuje 

učiteljevo metodologijo dela in vpliva na način in rezultate učenja pri učencih. 

 

2.2.3.1. KLASIFIKACIJA UČNIH STILOV 

Raziskovalci učenja so opravili številne klasifikacije učnih stilov. V nadaljnjem besedilu 

bodo opisane klasifikacije, ki so najbolj vplivale na razvoj sodobnih pedagoških teorij in ki 

so uporabne na področju poučevanja in učenja likovne vzgoje. 
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2.2.3.1.1. Stili učenja glede na odvisnost oziroma neodvisnost od polja 

Kognitivni stili glede na odvisnost oziroma neodvisnost od polja se razlikujejo po 

sposobnosti prevladovanja konteksta na področju spoznavanja oziroma razlikovanja dela 

od organizirane celote (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995; Stojaković, 2000). 

Posamezniki s stilom spoznavanja, ki je odvisen od polja, vsebine zaobjemajo širše, 

prepoznavajo vzorec kot celoto in imajo težave pri prepoznavanju določenega vidika ter 

organizaciji in reorganizaciji vsebin; v primerjavi z njimi pa posamezniki s stilom 

spoznavanja, neodvisnim od polja, zaznavajo določene dele in so sposobni, analizirati jih 

po komponentah, samostojnejši v svoji presoji in manj odvisni od socialnih okoliščin 

oziroma konteksta (Witkin, Moore, Goodenough, Cox, 1977; Marentič Požarnik, 2003). V 

pogledu konteksta učenja, tj. obvladovanja gradiva učenci, neodvisni od polja, pogosteje 

dejavno pristopajo k učenju, so samostojnejši, pri uresničevanju začrtanih ciljev nanje ne 

vpliva mnenje drugih, kažejo več iniciative in sposobnosti za strukturiranje gradiva, 

medtem ko učenci, odvisni od polja, pogosteje zavzemajo pasivnejši, intuitivnejši pristop, 

„pristop opazovalca“, dajejo prednost delu z drugimi, so občutljivi za druge ljudi in tudi za 

razmišljanje drugih oziroma pritisk skupine. Učenci, odvisni od polja, morajo zato imeti 

jasna navodila in bolj strukturirani kontekst, v katerem se uči (v smislu točneje določene 

vsebine in nalog) ter večjo podporo socialnega okolja (drugih učencev in učitelja), 

materiali za učenje morajo biti pregledni in jasno označeni, s poudarkom na delih, ki so 

bistveni (v vizualnem, verbalnem smislu, npr. PPT) ter povezani z drugimi vsebinami. 

Peklaj navaja postopke in metode, prilagojene učencem, ki so odvisni od polja oziroma 

učencem, ki so neodvisni od polja (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995), toda 

mogoče jih je uporabiti tudi pri pouku likovne vzgoje. Postopki in metode, ki so v pomoč 

učencem, odvisnim od polja, so naslednji: 

• jasno strukturiranje besedila, ki ga učenci uporabljajo pri učenju, iz katerega mora biti 

razvidno, kaj je v njem najpomembnejše; v likovni vzgoji se besedilo manj uporablja 

pri pouku, v glavnem v učbenikih, ki so – s pregledno oblikovanim besedilom, jasnimi 

navodili in s slikovnim materialom – večinoma prilagojeni vsem tipom učencev; 

besedilo se uporablja tudi pri prezentacijah v obliki PPT, kjer je poudarek na 

pomembnih pojmih ali delih izpostavljen z označeno  barvo ali velikostjo); 

• jasna organizacija predavanja – pouk likovne vzgoje je strukturiran na dinamičen 

način, s kombiniranjem teoretičnega, praktičnega in evalvacijskega dela ure; vsebine 

pouka je tako mogoče obravnavati na različne načine, s spodbujanjem aktivacije vseh 

čutil; 



52 

 

• vodenje pri učenju in reševanju problemov – v organizaciji posameznih korakov pri 

pouku likovne vzgoje ima učitelj vlogo koordinatorja; v pogovoru z učenci pojasnjuje, 

kaj je naloga ter kdaj in kako jo uresničiti; 

• posredovanje delovnega načrta; 

• usmerjanje k dejavni uporabi tehnik pomnjenja (npr. postopki, kot so izpisovanje, 

podčrtavanje, multisenzorno doživljanje) – pri pouku likovne vzgoje se ključne pojme 

lahko izpiše na tablo in poveže z že naučenimi pojmi, denimo pri učenju kontrasta 

barv se lahko navede primarne in sekundarne barve ter ponovi, v kakšnih odnosih so 

lahko; lahko se uporabi tudi grafične/slikovne prikaze tekočega učnega gradiva, 

mentalne mape itd.; 

• uporaba metod za organizacijo gradiva (sheme, tabele ...) – pri likovni vzgoji se lahko 

uporabi plakate s slikovnimi primeri likovnih elementov in njihovih odnosov ali 

samostojno izdelani plakati s pregledno in jasno strukturiranimi osnovnimi likovnimi 

pojmi ter njihovimi odnosi ali z nekaterimi drugimi likovnimi vsebinami; 

• označevanje najpomembnejših pojmov pri določanju naloge – pri pouku likovne 

vzgoje se denimo pred praktičnim reševanjem naloge na tablo lahko izpiše tri 

osnovne določnice: kaj se prikazuje (motiv), s čim se prikazuje (likovna tehnika) in 

zakaj se prikazuje (likovni problem); 

• nudenje opore in podpore v meri, potrebni učencem (odgovor na vprašanje, pohvala, 

povratna informacija ...) – pri pouku likovne vzgoje je individualna oblika dela 

pogostejša kot pri drugih učnih predmetih, individualna interakcija med učenci in 

učiteljem je pogosta in zaželena; 

• omogočanje situacij za skupno učenje učencev – pri pouku likovne vzgoje se učenci 

lahko učijo skupaj v skupinah, v katerih med ustvarjalno igro rešujejo posamezne 

likovne naloge, kar je ponavadi uvod v praktično delo ali pa lahko ustvarjajo skupni 

likovni izdelek. 

Postopki in metode, ki so v pomoč učencem, neodvisnih od polja, so: 

• omogočanje večje svobode pri učenju, brez omejitev in podrobnih navodil – 

ustvarjalno naravnan pouk likovne vzgoje vsakemu učencu omogoča, da k reševanju 

problema pristopi na individualen način, in spodbuja avtonomnost v razmišljanju in 

ustvarjanju; 

• uporaba učenja z odkrivanjem – sodoben pouk likovne vzgoje predpostavlja 

problemski pristop k učenju; učenci lahko odkrivajo nove vsebine in sprejemajo nove 

odločitve v verbalni interakciji z učiteljem – med ustvarjalno igro, v kateri učitelj z 

določenimi sredstvi in s pripomočki oziroma z metodami vzbuja učenčevo 
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radovednost in motiviranost za doseganje rešitve zastavljenega problema – in z 

likovnim izražanjem; 

• postavljanje vprašanj v različnih oblikah pri preverjanju znanja (odprtega in zaprtega 

tipa) – ker pri pouku likovne vzgoje ni klasičnega preverjanja znanja kot pri drugih 

predmetih, se ta postavka lahko nanaša na evalvacijski del ure, na kateri učitelj 

preverja, ali so in v kolikšni meri učenci razumeli oziroma obvladali določen likovni 

pojem ter spodbuja pogovor in izražanje lastnih zamisli z namenom, pri učencih 

spodbuditi samostojnost in okrepiti samozavest; 

• spodbujanje povezovanja in sinteze naučenega – pri pouku likovne vzgoje učenci, ki 

pripadajo skupini, neodvisni od polja, kot zaključek lahko naštejejo bistvene 

značilnosti obravnavane vsebine (npr. likovnega elementa, likovne tehnike ...) in jih 

umestijo v širši kontekst (npr. pri učenju kontrasta toplih in hladnih barv se lahko 

ponovijo drugi kontrasti barv, ki jih učenec pozna). 

 

2.2.3.1.2. Stili učenja po Kolbu 

Kolb (1984) je na učenje gledal kot na holistični in kontinuirani proces prilagajanja svetu 

oziroma kot na neprekinjeno modifikacijo konceptov na podlagi izkustva. Učenje definira 

kot proces, v katerem se znanje oblikuje prek transformacije izkustva. Poteka v štirih 

stadijih (konkretno izkustvo, reflektivno opažanje, abstraktna konceptualizacija in 

dejavno eksperimentiranje), pri čemer je konkretno izkustvo osnova za opažanje in 

refleksijo; refleksija predstavlja asimiliranje in povzemanje v abstraktne koncepte, iz 

katerih na temelju dejavnega testiranja nastajajo novi zaključki, smernica za ustvarjanje 

novega izkustva (Kolb, Boyatzis, Mainemelis, 2000). Pri ljudeh najpogosteje prevladujeta 

dve prevladujoči modalnosti. Kolb je – glede na kombinacije določenih načinov 

spoznavanja – učenje razvrstil na štiri stile, to so: konvergentni, divergentni, asimilativni 

in akomodativni (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995; Kolb, Boyatzis, Mainemelis, 

2000). Konvergentni stil učenja temelji na sposobnosti abstraktnega mišljenja 

(konceptualizacija) in dejavnoga eksperimentiranja. Učence s prevladujočim 

konvergentnim stilom odlikuje hitro reševanje zaprtih, eksaktnih problemov (najboljše z 

eno rešitvijo) in praktična uporaba rešitve. Pri pouku likovne vzgoje so nagnjeni k 

reševanju zelo specificiranih, konkretnih likovnih nalog. Nasprotno temu pa sta za 

divergentni stil značilni naslanjanje na konkretne izkušnje in refleksno opažanje. 

Karakterizira ga iskanje smisla in vrednot. Učencem s prevladujočim divergentnim stilom 

učenja najbolj ustreza opazovanje konkretne situacije, kar zaobjamejo s širšega kota 

gledanja, imajo razvito sposobnost generiranja novih idej in povezovanja odnosov v 

smiselno celoto, so domišljijski in čustveni ter dajejo prednost delu v skupini. Nagnjeni so 
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k likovnemu izražanju, pri pouku likovne vzgoje pa široko postavljenim nalogam, ki 

zahtevajo uporabo domišljije in ustvarjalnega mišljenja. Pri asimilativnem stilu učenja 

prevladuje nagnjenost k abstraktnemu mišljenju in premišljenemu opažanju. Močnejša 

plat učencev s prevladujočim asimilativnim stilom je zmožnost induktivnega mišljenja 

oziroma sposobnost razumevanja velikega števila informacij in njihovega strnjevanja v 

logično obliko. Prednost dajejo branju, predavanju, analizi in mišljenju; manj so 

osredotočeni na ljudi in bolj na abstraktne ideje. V likovnem izražanju so nagnjeni h 

konstruiranju form in nefiguralnih prikazov. Za akomodativni stil je značilno opiranje na 

konkretno izkustvo in dejavno preverjanje idej. Prednost učencev s prevladujočim 

akomodativnim stilom odraža uspešno konkretno uresničevanje načrtov in nalog ter 

lahko prilagoditev pogojem iz okolja in nagnjenost k novim izzivajočim izkušnjam. Njihove 

akcije določa občutek in ne logična analiza. Pri pouku likovne vzgoje preferirajo motive in 

tehnike, ki jim omogočajo lahko in hitro izražanje. 

 

2.2.3.1.3. Perceptivni stili učenja  

Stili učenja se lahko razlikujejo tudi glede na čutilne posebnosti spoznavanja. Fleming in 

Mills (1992) sta avtorja najbolj znane delitve perceptivnih stilov učenja, ki razlikuje 

vizualni, slušni, branje/pisanje in kinestetični stil učenja (Šimić Šašić, 2011). Pri doseganju 

znanja in sposobnosti nekaterim učencem bolj ustreza vizualni, nekaterim verbalni, 

nekaterim pa kinestetički pristop; po drugi strani pa se pri večini pojavlja kombinacija 

preferiranih načinov spoznavanja, denimo vizualno-kinestetični, vizualno-verbalni itd. 

Spoznavanje informacij s sluhom: nekateri učenci najlažje razumejo in najbolje pomnijo, 

če informacije usvajajo po verbalni poti oziroma jih obdelujejo slušno. Učne metode, ki 

najbolj ustrezajo temu tipu učencev, so metoda ustne razlage, metoda pogovora, 

poslušanje avditivnih zapisov, glasno branje, glasno ponavljanje (obnavljanje) gradiva, 

pojasnjevanje vsebine drugim. Pri pouku likovne vzgoje je treba spodbujati odprte 

pogovore, tako bodo učenci povedali svoja mnenja, stališča in doživljaje, sprejemali 

zaključke in se spodbudili k likovnemu izražanju. 

Spoznavanje informacij z vidom: učenci, ki dajejo prednost vizualnemu načinu dobivanja 

informacij, se težje osredotočijo na besede učitelja; lažje se učijo, če denimo, sami 

preberejo besedilo v učbeniku. Imajo izraženo vizualno pomnjenje, tj. najbolje pomnijo 

tisto, kar vidijo. Vizualni primeri, ki spremljajo verbalno predstavljeno vsebino, jim lajšajo 

učenje, kajti njim bolj ustreza simultani prikaz informacij (celovita slika) kot pa sukcesivno 

nizanje, kot pri branju ali govoru. Pri pouku likovne vzgoje se lahko uporabijo naslednja 

sredstva za prenos informacij: reprodukcije, izvirna umetniška dela, likovne stvaritve 
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učencev, plakati in drugi slikovni materiali, tabla, časovne črte, filmi, fotografije. Učne 

metode, ki ustrezajo tej obliki učenja, so metoda demonstracije, metoda uporabe 

različnih medijev (predvsem vizualnih), metoda ustvarjalne vizualizacije. 

Motorični/kinestetični način spoznavanja: učenci, pri katerih prevladuje ta način 

spoznavanja informacij so nagnjeni k dotikanju predmetov in raziskovanju z dotikom, pa 

tudi k podčrtavanju ali pisanju opomb oziroma dejavnostim, ki bodo aktivirale njihovo 

motoriko, s tem pa tudi osredotočenje. Kinestetično usmerjen učenec daje prednost 

učenju prek gibanja in resničnim življenjskim situacijam. Učne metode, ki pri pouku 

likovne vzgoje aktivirajo njegovo pozornost so metoda praktičnega dela (likovnega 

izražanja), ustvarjalna igra, ki vključuje gibanje in nazorno prikazovanje ter demonstracija 

stališč in občutkov (lastnih izkušenj na likovnem področju) prek motoričnega izkazovanja. 

 

2.2.3.1.4. Stili spoznavanja po Rancourtu 

Rancourtova klasifikacija stilov učenja temelji na načinu sprejemanja, prenosa, delitve, 

uporabe in konstruiranja znanja, sestavljajo pa jo trije osnovni modusi, na katere se 

pridobiva znanje: racionalni, empirični in noetični (metaforični) (Marentič Požarnik, 

Magajna, Peklaj, 1995). Na podlagi te delitve je Rancourt izpeljal nadaljnjih šest stilov 

spoznavanja, ki predstavljajo njihove kombinacije. Načini spoznavanja po Rancourtu so: 

• racionalni modus: glavni vir spoznavanja je mišljenje oziroma so to mentalni procesi; 

učenci s prevladujočim racionalnim modusom so nagnjeni k ustvarjanju deduktivnega 

znanja, probleme rešujejo na logičen in metodičen način, z uporabo teorij, pravil in 

formul. Bolj so naklonjeni strukturiranemu in sistematičnemu pouku, brez vpletanja 

osebnih stališč in občutkov, dobro organizirani razpravi in teoretičnemu pouku 

namesto praktičnega (sam po sebi se tako vsiljuje sklep, da se slabše znajdejo v 

svobodneje koncipiranem, ustvarjalnem pouku likovne vzgoje); 

• empirični modus: spoznavanje podatkov poteka s čutili oziroma z zbiranjem, 

merjenjem in opažanjem; na podlagi zbranih informacij in konkretnega izkustva 

učenci s prevladujočim empiričnim modusom uporabljajo induktivno sklepanje in 

tako prihajajo do znanja; usmerjeni so v praktično in strukturirano znanje ter dejavni 

v učnem procesu. Zaradi nagnjenosti k eksperimentu in sistematičnemu poučevanju z 

jasnimi cilji jim ustrezajo naravoslovne discipline, ki temeljijo na laboratorijskih, 

praktičnih izkušnjah. Pri pouku likovne vzgoje ti učenci kažejo točnost v izvedbi, so pa 

bolj naklonjeni jasno določenim temam/motivom, ki si jih v tehničnem smislu 

prizadevajo čim bolje izvesti; 
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• noetični (metaforični) modus: temelji na intuitivnem načinu pridobivanja spoznanj, 

zanj so značilni osebno, čustveno določeno izkustvo, subjektivna perspektiva 

stvarnosti in opažanje stvarnosti na celovit (neanalitičen) način. Mišljenje ni 

sistematično, temveč je nestrukturirano, z miselnimi preskoki. Za učence s 

prevladujočim noetičnim modusom so značilne ekstrovertiranost, spontanost in 

občasna impulzivnost, zaradi česar so dobri v likovnem izražanju in improviziranju, pa 

tudi na družbeno-humanističnih področjih (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 

1995). 

 

2.2.3.1.5. Stili učenja po Torranceu 

Posamezni raziskovalci so skušali prodreti v nevrološke temelje formiranja dominantnega 

stila učenja in spoznavanja. Na tem področju sta se dokazala Entwistle in Torrance 

(Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). Glede na to, ali je posameznik bolj nagnjen k 

celovitemu in simultanemu zaobjemanju stvarnosti in divergentnemu mišljenju, ali pa 

informacije obdeluje analitično in sukcesivno, uporabljajoč konvergentni način mišljenja, 

je Entwistle omenjene lastnosti razdelil na dva stila učenja, stil A in stil B. Stil A vključuje 

celovite, divergentne procese, ki so bolj povezani z nevrološko dejavnostjo desne 

polovice možganov. Učenci, ki pripadajo temu stilu uporabljajo širše konceptualne 

kategorije, lažje ustvarjajo vsebinske in smiselne vezi med določenimi pojmi in koncepti, 

označuje jih večja impulzivnost, čustvenost in nagnjenost k predmetom s področja 

humanistike in jezikoslovja. Stil B vključuje konvergentne procese učenja, ki so povezani z 

dejavnostjo leve polovice možganov. Učenci z dominantnim stilom B so analitični, 

informacije obdelujejo v zaporedju, uporabljajo konvergentni način mišljenja, čustveno 

so bolj zaprti, oprezni in nagnjeni k naravoslovnim predmetom in matematiki (prav tam). 

Torrance (1972) je s sodelavci še podrobneje preučil povezanost med stili spoznavanja in 

hemisferičnostjo možganov ter stile učenja in mišljenja imenoval po terminih 

specializiranih funkcij posamezne polovice možganov: levohemisferični, 

desnohemisferični in integrativni stil (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). Te 

delitve se ne more dojeti dobesedno; možgani namreč delujejo kot celota in vse miselne 

operacije so zapleteni rezultat dejavnosti obeh možganskih polovic. Leva polovica 

možganov je zadolžena za analitično, logično, konvergentno mišljenje, posebej pri 

jezikovnih in matematičnim funkcijah, način obdelave informacij pa je v glavnem linearen 

in sukcesiven. V skladu s tem se levohemisferični stil učenja in mišljenja nanaša na dajanje 

prednosti verbalni komunikaciji, usmerjenosti na detajle in podatke ter redu, 

sistematičnosti in načrtovanim postopkom pri učenju. Desna polovica možganov je 
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zadolžena za sintezo, izražanje čustev, sanjarjenje in intuitiven pristop. Dominantna je pri 

spoznavanju zvokov, telesnih občutkov, vizualno-prostorskih odnosov. Desnohemisferični 

stil učenja in mišljenja predpostavlja uporabo metafor, analogij, demonstracije in gibanja 

pri učenju. Učenci z dominantno desno polovico možganov so bolj nagnjeni k 

obvladovanju s pomočjo metod, sredstev in pripomočkov, ki v sebi vključujejo vizualni 

in/ali kinestetični dražljaj. Informacije obdelujejo celovito, probleme rešujejo intuitivno, 

nagnjeni so k čustvenemu izražanju. Integrativni stil učenja in mišljenja označuje enaka 

uporaba leve in desne polovice možganov. Učenci z integrativnim stilom učenja 

informacije obdelujejo v enaki meri simultano, celovito, kot tudi sukcesivno, analitično 

(Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). 

Po raziskavah nevroznanstvenikov je desna hemisfera možganov zaslužna za celovit, 

vizualni način predelave informacij, doživljanje, občutenje in tudi za ustvarjalno, 

divergentno mišljenje. Razmišljanje pa sestoji iz zapletenih funkcij, ki nastanejo s 

prepletanjem dejavnosti obeh, leve in desne polovice možganov (Torrance, 1972; 

Jaušovec, 1983). Današnji šolski sistem je nasploh bolj prilagojen učencem, pri katerih je 

dominantna uporaba leve polovice možganov oziroma se cilji pouka uresničujejo v 

glavnem s potenciranjem intelektualnih sposobnosti, analitičnega mišljenja, verbalno-

sukcesivnega načina poučevanja in učenja. Iz rečenega je mogoče ugotoviti, da se pri 

pouku likovne vzgoje bolj poudarjajo dejavnosti, za katere je zadolžena desna polovica 

možganov. To ne pomeni, da pouk likovne vzgoje spodbuja samo desnohemisferične 

funkcije možganov, nasproto: z integrativnim pristopom k vsebinam se enakomerno 

spodbuja simultani razvoj vseh sposobnosti in se na ta način ustvarjajo osnovni pogoji za 

uporabo teoretičnega znanja na bolj ali manj ustvarjalen način tudi v praktičnem, 

vsakodnevnem življenju (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). 

 

Narava pouka likovne vzgoje nalaga uporabo in rabo vseh stilov učenja; cilj pouka likovne 

vzgoje je nuditi naloge, ki kombinirajo različne vrste dejavnosti, z uporabo metod dela, ki 

zadovoljujejo vse stile učencev in jim tudi dajejo možnost, da poleg razvoja svojih 

močnejših strani vadijo tudi sposobnosti, v katerih ne izstopajo, da bi dosegli potrebno 

raven sposobnosti za integrirano učenje z namenom, celovito razviti osebnost (Karlavaris, 

Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). To dejstvo poudarja izjemen pomen likovnega 

izobraževanja v razvoju učencev osnovnošolske starosti, pa tudi odgovornost učitelja v 

smislu pravilne izrabe potencialov, ki jih to ponuja. 
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2.2.3.2. POVEZANOST UPORABE UČNIH METOD S STILI UČENJA PRI POUKU LIKOVNE 

VZGOJE 

Osrednji razlog za ozaveščanje spoznavnih stilov oziroma individualnih razlik v pristopih k 

učenju in reševanju problemov je povečanje občutljivosti za posebnosti med temi 

razlikami in spoznavanje lastnih močnih in šibkih strani, tako pri učencih kot tudi učiteljih. 

Fleming in Mills (1992) menita, da je treba učencem pomagati pri ozaveščanju lastnih 

stilov učenja oziroma jih z metakognitivnimi strategijami naučiti, kako se najbolje učiti. Z 

ozaveščanjem lastnih stilov bodo učitelji načine poučevanja lažje prilagajali heterogeni 

skupini učencev v razredu; s spoznanjem kognitivnih stilov učencev bo učitelj bolj 

sistematično in smiselno kombiniral in prilagajal svoje metode in oblike dela, učna 

sredstva in pripomočke ter načine vrednotenja likovnega znanja. 

Vse do danes so se pri pouku vzpostavljale metode dela, ki spodbujajo razvoj logičnega, 

racionalnega mišljenja oziroma so v korist asimilativnemu, racionalnemu in delno 

empiričnemu stilu spoznavanja (najpogostejša metoda razlage). Pouk likovne vzgoje po 

svoji specifičnosti v glavnem usteza divergentnemu, akomodativnemu in/ali noetičnemu 

stilu ter bi se v skladu s tem pri njegovem izvajanju morale uporabljati metode dela, ki 

ustrezajo omenjenim načinom: metodo razlage bi morala čim pogosteje nadomeščati 

metoda pogovora, ki spodbuja odprto izmenjavo misli in idej med učiteljem in učenci; 

treba je zagotoviti večjo zastopanost učenja, ki temelji na izkušnjah in ustvarjalnih igrah, 

povezovati likovne vsebine z vsebinami drugih predmetov, da bi se tako pridobila celovita 

in smiselna podoba stvarnosti. Poleg prilagajanja obstoječemu stilu je za učence 

pomembno tudi približati jim še druge načine in spoznavne možnosti ter jim pomagati, da 

razvijejo tudi svoja šibka področja (načine učenja) in tudi možnost za čim lažji prehod iz 

enega v drugi način oziroma za njihovo integracijo (Smith, Renzulli, 1984). Zato, da se 

ugodi vsem stilom učenja učencev v razredu, učiteljem ni treba korenito spremeniti 

svojega stila poučevanja; Felder (1995) omenja nekatere pristope k poučevanju, ki lahko 

zadovoljijo potrebe in načine učenja večine učencev v razredu, uporabni pa so tudi pri 

pouku likovne vzgoje. To so: motivacija za učenje, postavitev v kontekst situacij, ki jih 

učenec lahko poveže z osebnim izkustvom, s čimer učenje iz memoriranja postaja 

induktivno, globalno; balansiranje konkretnih informacij (definicij, pravil) in 

konceptualnih informacij (vzorcev, primerjav) v vsaki likovni nalogi; kombiniranje 

strukturiranega deduktivnega pristopa poučevanja z odprtejšimi, nestrukturiranimi 

dejavnostmi s poudarkom na interakciji in družbenem kontekstu; prosta uporaba 

vizualnih materialov (fotografije, risbe, skice, filmi, video posnetki ...); zmerno izvajanje 

ponavljalnih vaj, da se obvladajo temeljna znanja, denimo način uporabe določenih 

likovnih materialov; kombiniranje dejavnega poučevanja z refleksivnim razmišljanjem, kar 
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z dialogom in s praktičnim delom poteka v skupini, z reševanjem manjših nalog, ali med 

ustvarjalno igro; kombiniranje induktivne in deduktivne prezentacije učnih vsebin s 

pogovorom o temi, razširitev in povezovanje z drugimi področji, pa tudi s ponavljanjem 

ključnih besed, z definiranjem njihovih pomenov, delitvijo likovnih elementov po 

klasifikacijah itd. 

 

2.2.3.3. INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Individualizacija je eno izmed temeljnih didaktičnih in pedagoških načel, ker individualne 

razlike med učenci pojmuje kot osnovno izhodišče vsakega učnega učenja, katerega cilj je 

uresničevanje največjih možnih zmogljivosti vsakega posameznika. Med pojmoma 

individualizacija in diferenciacija je še vedno več pomenskih nedoločenosti, oba pojma pa 

se pogosto tudi istovetita. Razliko med njima pojasnjuje Blažič (Blažič in dr., 2003); zanj je 

individualizacija didaktično načelo, ki poteka v heterogenih razredih, nanaša pa se na 

upoštevanje individualnih zmožnosti, potreb in želja učencev prek uporabe in primernega 

variiranja učnih ciljev, vsebin, socialnih učnih oblik, metod, z učno tehnologijo in 

vključevanjem individualizirane učne pomoči. Diferenciacija pa zadeva prilagajanje pouka 

specifičnostim učne situacije kot grupiranje učnih ciljev, vsebin in metod ali kot 

posredovanje med frontalnim in individualnim poukom in med socialno in 

individualizirajočo funkcijo pouka (Blažič (ur.), 1995). Da bi učitelj lahko organiziral pouk 

likovne vzgoje po principu individualizacije, mora biti dobro didaktično usposobljen. 

Natančno mora poznati učno vsebino, njen obseg in globino. Likovne vsebine mora 

prilagajati individualnim posebnostim učencev (glede na njihovo predznanje, interese, 

stile učenja) (Tacol, 2003). Pri pouku se je treba izogibati modelom poučevanja in poteku 

pouka po šablonah in kalupih, pa tudi vsiljenim načinom in reševanju likovnih nalog ter 

togemu načrtovanju in izvajanju učnega načrta in programa. 

Rezultat razlik med individualnimi značilnostmi učencev na področju likovnega izražanja 

je klasifikacija različnih likovnih tipov učencev. Čeprav je likovni izraz v učenčevem 

razvoju spremenljiv, pa učenec med svojim šolanjem ohrani nekatere osnovne 

karakteristike likovnega izražanja. Da bi vsakemu učencu zagotovil neovirano in popolno 

razvijanje na likovnem področju, mora učitelj poznati likovno tipologijo učencev in ji 

prilagoditi tiste elemente učnega procesa, ki neposredno zadevajo to področje. 

Delitev likovnih tipov učencev ima več klasifikacij (Karlavaris, 1991). 

Prva je delitev po likovnih sposobnostih, po katerih se učenci, glede na prevladujoče 

kognitivne in čustvene karakteristike v likovnem izražanju delijo na: vizualni tip (izraz 

temelji na občutljivem opažanju in „resničnem“ prikazu ter nagnjenosti k motivom iz 
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neposrednega okolja); domišljijski tip (izraz temelji na domišljiji, navzoča je nagnjenost k 

zamišljenim/izmišljenim motivom); intelektualni tip (izraz temelji na vizualnem 

pomnjenju, racionalnem načrtovanju, obstoja nagnjenost k jasno podanim likovnim 

nalogam in likovnim tehnikam, ki so v tehničnem pogledu obvladane); ekspresivni tip 

(izraz temelji na lastnih čustvih in spontanem delovanju, obstaja nagnjenost k 

razburljivim in čustvenim spodbudam in motivom); senzitivni tip (izraz temelji na 

občutljivem opažanju in poudarjanju nenavadnega, poetičnega in v likovnem pogledu 

zanimivega v likovnem prikazu, navzoča je nagnjenost k nenavadnim motivom); tip 

vizualnega pomnjenja (izraz temlji na vizualnem pomnjenju in sledenju likovni strukturi, ki 

ustreza spoznanjem o stvareh); analitični tip (izraz temelji na opažanju detajlov, s 

pomočjo katerih se gradi celota kompozicije); sintetični tip (izraz temelji na celoti samega 

izraza, ki je skrčen na preproste oblike in njihove jasne odnose).  

Drugo delitev likovnih tipov učencev določajo preference pri uporabi likovno-izraznih 

sredstev. Na ta način se razlikujejo naslednji tipi: koloristični tip (izraz temelji na uporabi 

barv, v glavnem čistih in pestrih, zanj sta značilni dobra razporeditev ploskev in 

sugestivnost); grafični tip (izraz temelji na uporabi linij, pri morebitni uporabi barv pa so v 

delu navzoči grafični elementi, ki so ogrodje kompozicije); konstruktivni tip (izraz temelji 

na trdno razporejenih črtah in ploskvah, zaradi česar deluje jasno in geometrično); 

impulzivni tip (izraz temelji na spontanosti in trenutnem navdihu, zanj sta značilni hitrost 

neposrednega izražanja in slabše strukturirana kompozicija); prostorski tip (izraz temelji 

na prikazu prostora s ciljem relativno zgodaj obvladanega optičnega prikaza prostora in 

zatem tudi perspektive); dekorativni tip (izraz temelji na uporabi ploskovno-ritmično 

razporejenih likovnih elementov; deluje dekorativno). 

Tretjo likovno tipologijo učencev določajo njihove osebne kompetence, razlikuje pa: 

motorično-tehnični tip (dobro razvita ročna motorika, kar se posebej odraža pri izražanju 

s črtami in z linijskimi sklopi); motorični tip (nezadostno razvita ročna motorika, kar ima 

za posledico nespretno uporabo likovnih materialov); hiter likovni tip (hitro ustvarjanje 

likovnega izdelka, pri čemer je v likovnem izrazu zanemarjena občutljivost); počasen 

likovni tip (počasno uresničevanje lastne ideje in izdelka); natančen likovni tip (vestno in 

polagoma reševana likovna naloga, s ciljem njene uresničitve); površen likovni tip 

(površno uresničevanje likovne zamisli in izdelka, s šibko čustveno zavzetostjo in 

motivacijo); dejaven likovni tip (uresničevanje likovne stvaritve z žarom in energijo, 

pogosto na hiter način, včasih na račun temeljitosti); pasiven likovni tip (težko 

motiviranje in odločitev, kaj z izdelkom želi prikazati, pri zastoju pri delu potrebuje 

dodatno spodbudo za odločitev o nadaljevanju dela). 
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V večini primerov se ne more govoriti o čistih likovnih tipih, temveč o kombinaciji več 

tipov, na primer čustvenega, domišljijskega in impulzivnega tipa (Karlavaris, Čamo-

Lorbek, Maluckov, Primović, 1976). 

 

 

 

2.3. VLOGA UČITELJA V UČNEM PROCESU LIKOVNE VZGOJE 

 

Sodobni izobraževalni sistemi, ki temeljijo na kognitivističnih in konstruktivističnih idejah, 

izhajajo s stališča, da likovnega znanja ni mogoče prenesti, temveč se mora doseči z 

lastnim delovanjem. Skladno s tem se spreminja tudi vloga učitelja, postaja bolj raznolika 

in tudi zahtevnejša; sodoben učitelj postaja vzgojitelj, mediator in socialni integrator, 

njegovo delovanje pa mora biti usmerjeno v pomoč in oporo učencu, ob dogovarjanju, 

organiziranju, spodbujanju, svetovanju in opogumljanju (Previšić, 2003). Pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa je prav tako izjemnega pomena kakovosten razvoj 

interaktivno-komunikacijske dejavnosti med učiteljem in učencem (Glasser, 1994; 

Previšić, 2003; Razdevšek Pučko, 2006). Še več, izsledki raziskav kažejo, da je med vplivi 

na učenčevo učenje najpomembnejši učitelj, pa tudi da se učitelji med seboj močno 

razlikujejo po uspešnosti (Palekčić, 2005; Marzano, Pickering, Pollock, 2006). Učinkovito 

načrtovanje in izvajanje učnega procesa je odvisno od strokovnosti učiteljev, njihove 

ustvarjalnosti in stališč, ki jih imajo do poučevanja. Strokovnost učitelja pa ni zagotovilo 

za kakovostno izvajanje pouka likovne vzgoje, upoštevati je treba tudi razvojne stopnje in 

individualne karakteristike učencev (Fullan, 1993; Tacol, 2003; Razdevšek Pučko, 2008). 

V učnem procesu likovne vzgoje je treba zagotoviti pogoje za razvoj likovnega znanja, 

veščin in pozitivnih stališč učencev. Poudarjena naj bi bila čim večja dejavnost učencev, 

uporabljene sodobne učne strategije – učinkovite metode dela, različni stili poučevanja in 

učenja –, upoštevane učenčeve razvojne zmožnosti (individualne razlike v stilih učenja in 

likovnih tipih pri usvajanju, razumevanju in interpretaciji učnih vsebin). Učitelj mora 

poznati likovno vsebino, predvideno v učnem načrtu, pa tudi veščino njenega 

posredovanja učencem. Ravno tako mora pri učencih razvijati kritično mišljenje ter jih 

spodbujati k ustvarjalnosti. Vzgojna dimenzija pouka likovne vzgoje pred učitelja postavlja 

potrebo po poznavanju učenčevih čustvenih in osebnostnih posebnosti, da bi mogel z 

njim navezati vzgojni stik (Blažič in dr., 2003; Tacol, 2003). 
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Najpomembnejši del učiteljeve priprave na pouk likovne vzgoje postaja načrtovanje 

dejavnosti učencev, kar kot posledico prinese spoznanje in razumevanje vsebin. Priprava 

na pouk vključuje načrtovano zaporedje učno-komunikacijskih situacij, med potekom 

katerih bo učenec po metodi malih korakov pridobival nova likovna znanja in 

kompetence. Zaradi časovne omejitve mora biti prezentacija gradiva ekonomično 

organizirana, sočasno pa mora učencem dati čas za samostojno raziskovanje in iskanje 

rešitve zastavljenega likovnega problema. Učitelj mora imeti vpogled v vse možnosti in 

načine, po katerih učenci prihajajo do novih spoznanj in veščin. Tako bo zagotovil tudi 

pravilno vrednotenje njihovega dela, ki mora biti odraz ne le poznavanja likovnih pojmov 

in njihove uporabe v likovnem izdelku, temveč tudi opažanja ravni napredovanja učencev 

v primerjavi s prejšnjo učno situacijo (Tacol, 2003). 

Efland (2002) napotuje na Eisnerjevo (1978) identifikacijo štirih različnih elementov, ki 

zadevajo vlogo učitelja pri pouku likovne vzgoje, vsaka izmed njih pa se nanaša na 

poseben namen. Prva je povezana s poučevanjem učencev o socialni in politični 

pogojenosti vizualnih prikazov. Druga predstavlja estetsko dimenzijo, katere cilj sta 

razumevanje in apreciacija (upoštevanje vrednosti). Tretja se ukvarja z vizualnim 

reševanjem problemov in učenjem vizualnega jezika. Četrta je osredotočena na 

zagotavljanje možnosti učencem, da razvijejo osebno ekspresijo. Čeprav ima lahko vsaka 

izmed njih svoje mesto v kurikulu, pa je četrta gotovo še vedno najbolj priljubljena med 

učitelji pri pouku likovne vzgoje v primarnem izobraževanju. Včasih se interpretira 

napačno, rezultat tega je sprejemanje pasivne vloge učitelja oziroma odsotnost 

kakršnega koli pogovora z učenci med izvajanjem njihove praktične dejavnosti. To stališče 

je blizu stališčem nekaterih teoretikov, ki so menili, da je naloga učitelja izključno 

zagotoviti material, čustveno podporo, razumeti učenčev likovni razvoj in občasno 

ponuditi tehnično pomoč učencem, da bi ti razvili svojo osebno ekspresijo brez 

intervencije odraslih (Southworth, 1981). Vendar ta pristop ne zadostuje za celovit 

(kognitivni, afektivni in psihomotorični) razvoj učencev. 

Poučevanje je kompleksen proces, ki se lahko obravnava z različnih gledišč; eno izmed 

njih poučevanje obravnava kot refleksivno, razmišljajočo dejavnost. Vsebine in proces 

refleksije lahko pripeljejo do spremembe sheme pomenov/razmišljanja, refleksija 

premise pa do transformacije pogleda na smisel/pomen (Mezirow, 2000). Kljub temu, da 

to opažanje ni objektivno, pa prispeva k boljšemu vpogledu v proces in rezultate 

poučevanja. Shema 3 (str. 63) ponazarja model refleksivne prakse, ki je, kot meni Petrina 

(2006), v učiteljevem profesionalnem razvoju zaželen in potreben.  
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Shema 3: Refleksivna praksa v učiteljevem izobraževanju (profesionalnem razvoju) 

(prirejeno po: Petrina, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija omogoča učitelju vpogled v učni proces likovne vzgoje. Vključuje razmišljanje 

učitelja o učnih vsebinah (ustrezna izbira likovnih pojmov, prilagojenost likovnega govora 

razvojni stopnji učencev, ustrezna izbira likovnih nalog), načinih posredovanja učnega 

gradiva (ustrezna izbira in uporaba učnih metod, načini motivacije učencev) in lastnih 

pričakovanjih, občutkih in stališčih, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na potek 

pouka. S postavljanjem vprašanj – o tem, kaj je bilo na učni uri uspešno, kje so nastale 

morebitne težave, kakšna so nova spoznanja in kaj bi se v učni uri lahko izvedlo drugače – 

učitelj ozavešča lastne občutke, razmišljanja, pričakovanja in tako ustvarja pogoje za 

uspešnejšo izvedbo učnega procesa likovne vzgoje (Thornton, 2005; Burnard, Hennesy, 

2006; Tacol, 2011). 
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2.3.1. KOMPETENCE UČITELJA  

 

Kompetence so zbir pridobljenih znanj in veščin, s katerimi je povezana pripadajoča raven 

samostojnosti, odgovornosti in učinkovitosti pri njihovi uporabi. Kompetence vključujejo 

spoznavne, pa tudi motivacijske in čustvene vidike delovanja posameznika (Peklaj, Kalin, 

Pečjak, Levpušček, Zuljan, Košir, 2008). V likovni vzgoji te predpostavljajo splošna znanja, 

veščine in razumevanje, poznavanje in obvladovanje specifičnega likovnega področja, pa 

tudi poznavanje in obvladovanje pedagoških procesov; v širšem smislu med učiteljeve 

kompetence torej spadajo spretnosti poučevanja, zmožnost prepoznavanja in 

razumevanja osebnostnih in likovnih posebnosti učencev ter njihovih načinov učenja, 

preoblikovanje (transformiranje) lastne spretnosti in znanja v novo situacijo oziroma v 

odprti tip poučevanja, ki je refleksiven (Tacol, 2011). Kompetenten učitelj ne obvlada le 

posameznih učnih metod, ampak jih zna tudi ustrezno povezati, kar pri pouku likovne 

vzgoje spodbuja k razvoju likovne ustvarjalnosti in kognitivnih sposobnosti med 

reševanjem problemskih nalog ter k razumevanju likovnih pojmov in tudi razvoju 

spretnosti in veščin v uporabi likovnih materialov (Morgan, 1992; Bresler, Thompson 

(ur.), 2002; Tacol, 2003). 

 

2.3.1.1. OSEBNE KOMPETENCE UČITELJA 

Učitelj mora za uspešno opravljanje pouka imeti določene splošne človeške vrednote: 

duhovno širino, željo po spoznavanju novih znanj in veščin, odprtost, radovednost in vse 

tiste karakteristike, ki ga opredeljujejo kot zrelo in moralno osebnost. Mora biti sposoben 

v čustvenem pogledu vživeti se in znati se nadzorovati; ne sme vsiljevati svojih stališč in 

mnenj oziroma biti mora strpen in sposoben vzpostavljati dobre odnose s kolegi in z 

učenci. Pomembne so tudi njegove psihofizične lastnosti in izkustvo. Imeti mora 

interpersonalne in intrapersonalne veščine (Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010). Dobrega 

učitelja odlikuje tudi pozitiven odnos do učencev, lastne službe in učnega predmeta, 

česar ne gre zamenjavati z osebnimi preferencami do likovnega izražanja; pozitiven 

odnos do predmeta likovna vzgoja namreč ne vključuje osebne nagnjenosti k tej vrsti 

izražanja, temveč predpostavlja razumevanje ciljev in nalog tega učenga predmeta in tudi 

opažanje univerzalnih vrednot, ki jih med poukom spoznava učenec oziroma jih s 

pomočjo učitelja razvija v sebi. 
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2.3.1.2. PROFESIONALNE KOMPETENCE UČITELJA 

Opazovanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti predpostavlja posedovanje 

specifičnih znanj in veščin, ne le predmetno-strokovnih, temveč tudi kurikularnih, 

pedagoško-didaktičnih, psiholoških, socialnih in komunikacijskih, kot so poznavanje 

kurikula, šolske organizacije in vodenja, didaktično-metodičnih zakonitosti učnega 

procesa, učnih metod, vsebine, karakteristik učencev in drugih dejstev, pomembnih za 

sposobno delo z učenci v različnih kontekstih in z različnimi materiali/učnimi sredstvi, kar  

se dosega z vajo in izkustvom (Pollard, Bourne, 1994; Marentič Požarnik, 2000). Nekateri 

avtorji (Blažič in dr., 2003; Kramar, 2003) uporabljajo termin metodične kompetence 

učitelja, ki „se kažejo v njegovem znanju in sposobnostih, da v vsakokratnih konkretnih 

pogojih vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najustreznejše didaktične situacije, da bi vsi izvajalci uspešno delali in dosegali 

postavljene cilje“ (Blažič in dr., 2003: 329). Ena izmed najpomembnejših sposobnosti 

oziroma del procesa, ki zadeva tudi samorazvoj, je sposobnost učenja iz lastnih izkušenj; 

učitelj mora biti sposoben prepoznati izzive, ki se porajajo med pedagoškim delom in 

nanje ustrezno odgovoriti (Tacol, Šupšakova, Tomšič Čerkez, 2007). Na podlagi teh 

spoznanj učitelj s samorefleksijo in samoevalvacijo prihaja do načinov, kako na najboljši 

način rešiti določene izzive in skušnjave. 

 

2.3.1.3. STROKOVNE KOMPETENCE UČITELJA 

Sodoben pouk likovne vzgoje zahteva od učitelja določeno strokovno usposobljenost – 

poznavanje likovnega jezika, likovnih materialov in pripomočkov (likovnih tehnik), 

temeljev umetnostne zgodovine ter vrednot, ciljev in nalog, ki se dosegajo s 

poučevanjem likovne vzgoje. Učitelj mora poznati predznanje učencev, njihove razvojne 

stopnje in likovne značilnosti, ki jih spremljajo, da bi čim ustrezneje pripravljal učne teme, 

določal likovne naloge in ocenjeval likovne izdelke učencev. Mora biti odprt za uporabo 

novih likovnih tehnik in kombiniranje starih ter spodbujati učence k eksperimentiranju z 

likovnimi materiali. Ravno tako mora pri učencih spodbujati izražanje novih, nenavadnih 

zamisli in nepričakovanih likovnih rešitev ter domišljijo kot osnovni pogoj za razvoj 

ustvarjalnega mišljenja (Tacol, 2003; Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010). 

Učitelj mora biti seznanjen s karakteristikami in z načini uporabe splošnih in specifičnih 

(likovnih) metod ter njihovega usklajevanja z oblikami in metodami dela in individualnimi 

karakteristikami učencev oziroma z njihovimi razvojnimi stopnjami, likovnimi tipi in s stili 

učenja. Zaželeno je, da si učitelj kontinuirano zapisuje dosežke učencev pri pouku likovne 

vzgoje, tako tudi lažje spremlja njihov razvoj in napredek (Tacol, 2003). Uspešen učitelj, 
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upoštevaje učenčevo potrebo po umetniškem izražanju kot načinu komuniciranja z 

zunanjim svetom. Pri tem učencem pomaga, da v lastnih izdelkih in likovnih delih 

umetnikov opažajo in ozaveščajo likovno-estetske vrednote, odnose, zakonitosti, 

sporočila, ideje in čustva, s čimer pri učencih vpliva na razvoj kognitivnih, afektivnih in 

psihomotoričnih sposobnosti oziroma prispeva k njihovemu celovitemu razvoju. 

 

Prej omenjene klasifikacije, v strokovni literaturi obstaja tudi delitev kompetenc učitelja 

na ozke, specifične kompetence, vezane na posamezne predmete, ter splošne – 

predmetno neodvisne, ki se pridobivajo pri več različnih predmetih (Razdevšek Pučko, 

2004). V tem kontekstu bi predmetno-specifične kompetence za likovno vzgojo 

vključevale poznavanje likovno-vizualnega jezika, možnosti vpogleda in vzpodbujanja 

likovnoustvarjalnih potencialov učencev ter poznavanje in povezovanje z ostalimi 

predmetnimi vsebinami, pomembnimi za učinkovito izvajanje pouka likovne vzgoje. 

Pomen pridobivanja ožjih strokovnih kompetenc v okviru pouka likovne vzgoje potrjujejo 

tudi nekatere raziskave (Podobnik, 2011), ki kažejo, da brez njihovega razvijanja ne more 

priti do kakovostnega poučevanja. 

 

 

2.3.2. AVTONOMIJA UČITELJA 

 

Avtonomijo učitelja lahko opišemo kot svobodo pri sprejemanju, kritični obdelavi in 

upoštevanju učnega načrta in programa oziroma kot možnost za ukrepanje v skladu z 

osebnimi, s strokovnimi in profesionalnimi stališči, katerih motiv sta spoštovanje 

interesov in celoviti razvoj učencev (Marentič Požarnik, 2003; Razdevšek Pučko, 2000). 

Niemi in Kohonen (1995) govorita o „novem profesionalizmu“ kot sodobnem konceptu 

pojmovanja vloge učitelja ter njegovega osebnega in profesionalnega razvoja in pri tem 

pripisujeta zelo pomembno vlogo avtonomiji učitelja in to povezujeta z etično 

odgovornostjo; učitelji morajo namreč biti sposobni sprejemati odločitve in izbire z 

namenom, učencem zagotoviti dejavno učenje, smiselno znanje in avtonomijo. Avtorja 

ravno tako menita, da učitelj dosega avtonomijo z obvladovanjem različnih znanj in 

sposobnosti, kot rezultatom profesionalnega razvoja in napredovanja pri pridobivanju 

strokovnih in profesionalnih kompetenc (prav tam). 

Avtonomija učitelja se začne s tolmačenjem kurikula oziroma učnega načrta, ki je splošen 

in v ciljih prilagojen povprečni starosti učencev in povprečnim sposobnostim, ki jih 
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pridobivajo v tem obdobju. Učenci v razredu pa so glede na razvojne stopnje različni, zato 

mora biti tudi program prilagojen tako, da te razlike upošteva. Pri prilagajanju ciljev in 

nalog vsakemu učencu posebej mora učitelj imeti proste roke. Prilagodljivejše dojemanje 

učnega načrta in programa Gardner (2005) imenuje „lokalna iniciativa“, ki jo lahko 

prenesemo in pojmujemo tudi kot avtonomnost učitelja – v okviru priprave projekta ali 

druge organizacijske oblike pouka, brez pritiska učnega načrta in programa -, pri 

prepoznavanju in raziskovanju tem, ki so učencem zanimive in se jim bodo bolj posvetili. 

Pri tem pa se je treba izogniti odvečnemu ponavljanju in malomarnemu izpuščanju 

pomembnih vsebin. 

Standarde, cilje in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela na Hrvaškem opredeljuje 

Nacionalni okvirni kurikulum (v nadaljevanju: NOK) oziroma Nastavni plan i program (v 

nadaljevanju: NPiP); za pripravo teh dokumentov je pristojno Ministrstvo za znanost, 

izobraževanje in šport Republike Hrvaške. Iz tega izhaja, da je NPiP temelj tudi za 

koncepcijo izvajanja pouka likovne vzgoje v osnovnih šolah. Leta 2005 so v osnovne šole 

vpeljali eksperimentalni program z naslovom Hrvatski nacionalni obrazovni standard (v 

nadaljevanju: HNOS), ki propagira nov pristop poučevanja in učenja oziroma ima za cilj 

izboljšati izobraževalni sistem s strategijami, kot so razbremenitev gradiva pri vseh učnih 

predmetih, posodobitev vzgojno-izobraževalnih vsebin, predmetno in medpredmetno 

povezovanje vsebin na horizontalni in vertikalni ravni, enakomerna razporeditev po 

razredih ter preciznejše oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog glede na 

razvojne ravni učencev (Vodič kroz HNOS za osnovnu školu, 2005). Usmerjen je v nov 

pristop poučevanja in učenja v osnovni šoli, osredotočen na učenca namesto na vsebino, 

na pridobivanje funkcionalnega, operativnega znanja namesto faktografskega znanja 

oziroma na oživljanje senzibilnosti učiteljev in drugih prosvetnih delavcev za načrtovanje 

učinkovitih strategij, s katerimi bi krepili svoje znanje in učne rezultate učencev. HNOS 

tudi poudarja potrebo po posodobitvi obstoječih metod in oblik dela s pomočjo uvajanja 

izkušenjskega, raziskovalnega in problemsko zasnovanega pouka. Po drugi strani pa 

omenjeni dokumenti ne ponujajo rešitve v pogledu vse številčnejših zahtev, ki jih pred 

učitelje postavljajo sodobni pedagoško-metodični standardi in od njih zahtevajo veliko 

strokovnost, učinkovito ukrepanje v novih razmerah in poznavanje sodobnih metodičnih 

postopkov. Pri načrtovanju in organiziranju pouka likovne vzgoje se učitelj lahko opre na 

didaktično-metodične teorije, predpisan učni načrt in program, priročnike in učbenike, 

psihologijo učenja in preverjene metodične modele ter strokovno-profesionalno znanje, 

svoje delovne izkušnje oziroma zmes vseh omenjenih dejavnikov, da bi tako sprejel 

ustrezne metodične odločitve in izvedel vse delo glede na vsebine, ki jih mora prenesti, in 

s ciljem, uresničiti želene kakovosti učenja(Terhart, 2001). 
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Marentič Požarnikova (2004b) opredeljuje avtonomijo v ožjem smislu na izvedbo pouka, 

na uporabo profesionalnega znanja pri uresničevanju predpisanih učnih programov, ter v 

širšem smislu na soodločanje učiteljev o učnih programih in drugih okoliščinah njihovega 

dela v šoli in tudi širše. Avtonomija učitelja v ožjem smislu se pri pouku likovne vzgoje 

povezuje z izborom metod in oblik dela, učnih sredstev in pripomočkov ter likovnih 

materialov in tehnik v okviru likovnih nalog. Učitelji na Hrvaškem imajo avtonomijo pri 

oblikovanju likovnih nalog, ki jih oblikujejo iz 15 učnih tem, določenih v NPiP-u; iz vsake 

učne teme učitelj oblikuje dve likovni nalogi (to je 30 učnih ur od skupno vseh 35 učnih 

ur, v letnem načrtu in programu predvidenih za predmet likovna vzgoja3), učitelj pa to 

razporeja v okviru individualnega mikroprogramiranja. Učitelj ravno tako samostojno 

določa zaporedje obravnavanih učnih tem in časovno obdobje, potrebno za obdelavo 

učnih vsebin, praktično delo, evalvacijo. Na učiteljeve odločitve poleg lastnih strokovnih, 

profesionalnih in osebnih kompetenc vplivajo tudi dejavniki, ki zadevajo šolo kot 

organizacijo – na primer splošna izobraževalna politika, ki denimo določa število učencev 

v razredu –, zatem materialno-tehnični pogoji, organizacija šolskega prostora in podobno. 

Kljub formalni avtonomiji učitelje po drugi strani omejujejo zahtevni standardi oziroma 

velika količina učnih vsebin, ki jih morajo učenci obvladati zgolj v eni sami uri pouka 

likovne vzgoje na teden. Najlažja pot za reševanja tega problema je „beg“ v standardne, 

ne preveč zahtevne načine dela, pri katerih imajo učenci ponavadi pasivno vlogo, ker je v 

takšnih razmerah najlažje „prenesti“ gradivo oziroma izpolniti obvezne vsebine učnega 

načrta in programa. Izključne krivice za to ni mogoče pripisati učiteljem; teoretične ideje 

o učinkovitem pouku je treba uskladiti s stvarnimi okoliščinami in z izobraževalno politiko, 

pa tudi zagotoviti nenehno strokovno usposabljanje, ki bo učiteljem olajšalo dojemanje in 

sprejemanje njihove nove vloge, s katero se spoprijemajo pri novih konceptih in zahtevah 

sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela. 

Medtem ko se po eni strani potreba po avtonomiji učiteljev čedalje bolj poudarja kot 

eden izmed pomembnih dejavnikov za uspešnost in kakovost učnega procesa, pa je v 

okviru pouka likovne vzgoje po drugi strani opaziti, da pri samostojnem ustvarjanju 

načina izvajanja pouka narašča zavzemanje vse bolj pasivnega stališča. Krivda za to je v 

množici učbenikov in njim pripadajočih priročnikov, izvedbenih načrtov in programov ter 

spremljajočega gradiva, ki s podrobno načrtovanimi koraki pri kreiranju učne ure 

napotujejo na njihovo dobesedno (nekritično in neustvarjalno) izvajanje. Matijević (2009) 

opozarja na problem učbenikov in priročnikov s popolnoma domišljenimi metodičnimi 

scenariji, ki so po eni strani v pomoč pri izvajanju pouka, po drugi pa ovirajo kakršno koli 

                                                           
3
 Učni predmet likovna vzgoja se na Hrvaškem imenuje likovna kultura. 
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ustvarjalnost in samostojno raziskovanje in kreiranje lastnih pedagoških scenarijev. Poleg 

problema, da za izvajanje učnega procesa nudijo izoblikovane metodične modele, je 

problem namreč še to, da odstopanje od prevladujočih didaktičnih modelov pogosto 

doživlja tudi zavračanje v okolju, ki se kaže v nerazumevanju s strani starejših in 

tradicionalno usmerjenih kolegov, staršev in ravnateljev. 

 

 

2.3.3. STROKOVNO USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA UČINKOVITO IZVAJANJE 

POUKA LIKOVNE VZGOJE 

 

Izobraževanje učiteljev je med osrednjimi vprašanji izobraževalne politike nasploh, kajti 

od kakovosti poučevanja je odvisna kakovost dosežkov pri učencih oziroma uresničevanje 

nalog in ciljev izobraževanja (Palekčić, 2008). Čedalje zapletenejša vzgojno-izobraževalna 

pričakovanja, ki so postavljena pred učitelje, vplivajo na povečanje stresa in 

obremenjenosti ter povzročajo občutek nekompetentnosti. Ravno zato morajo strokovna 

usposabljanja učiteljem ponuditi načine, kako se v teoretičnem in praktičnem smislu čim 

lažje in učinkoviteje spoprijeti z didaktično-metodičnimi inovacijami. Učiteljeve 

profesionalno-strokovne, pedagoške in didaktične sposobnosti pri poučevanju likovne 

vzgoje so neposredno povezane z njegovo zavestjo o lastni vlogi v učnem procesu (Tacol, 

Šupšakova, Tomšič Čerkez, 2007). Dosedanje evalvacijske študije o primernosti izvajanja 

pouka likovne vzgoje kažejo na to, da večina učiteljev ne sledi metodičnemu pluralizmu in 

ustvarjalnim pristopom poučevanja in učenja (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004). Njihovo 

pasivno stališče do poučevanja se odraža v uporabi ustaljenih načinov izvajanja pouka. Da 

bi se v praksi začele uresničevati spremembe, ki naj bi posodobile vse vidike vzgojno-

izobraževalnega sistema, je treba delati majhne, a stalne korake, ki širijo učiteljevo polje 

znanja, stališč in interesov. Zato jim je treba ponuditi redno strokovno usposabljanje, ki 

bo prispevalo k kakovostnejši praksi v razredu. 

Strokovno izobraževanje je kot eden izmed osnovnih postulatov sodobne izobraževalne 

politike in ciljev sodobne družbe del vseživljenskega izobraževanja učiteljev. S perspektive 

vseživljenjskega učenja na Hrvaškem – ta nima dobro vzpostavljene tradicije načrtovanja 

kurikula, ki temelji na kompetencah – je treba razviti učinkovitejše programe za 

implementacijo kompetenc v inicialno izobraževanje in tudi nadaljevanje izobraževanja 

učiteljev (Domović, Baranović, Štibrić, 2007). Na področju učiteljevega trajnega 

izpopolnjevanja je še vedno opaziti nedefiniranost pomembnih vprašanj, ki zadevajo to 
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področje (npr. razvoj nacionalne strategije, evalvacija kakovosti trajnega izpopolnjevanja, 

implementacija v prakso, nagrajevanje učiteljev) (Bilač, Tavas, 2011). 

Izobraževanje učiteljev na področju likovne vzgoje ne sme biti preveč usmerjeno v 

prenašanje strokovnih vsebin, temveč bolj na dograjevanje in spreminjanje idej in stališč 

do znanja, pouka, poučevanja ter učenčeve in učiteljeve vloge. Posredovanje likovnih 

znanj je treba kombinirati s praktično (likovno) dejavnostjo in pri tem vključevati sodobne 

pristope poučevanja in učenja ter strategije njihovega obvladovanja v praksi oziroma 

nuditi konkretne in uporabne rešitve. 

 

 

 

2.4. METODE IN OBLIKE DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Ena izmed osnovnih teženj sodobnega pouka je poiskati odgovor na vprašanje, kako 

uresničiti vzgojno-izobraževalne cilje na čim učinkovitejši način in v čim krajšem času ter 

tako pridobiti trajno znanje, uporabno v vsakdanjih življenjskih situacijah. Te cilje je 

mogoče doseči z uporabo učinkovitih in pazljivo izbranih učnih metod. 

Glede na dinamiko in zapletenost uporabe učnih metod pri pouku likovne vzgoje je treba 

pozornost nameniti didaktičnim pristopom k izbiri in izvajanju učnih metod, didaktičnemu 

načrtovanju učnih metod pri načrtovanju posameznih etap učnega procesa in pogojenosti 

njihove izbire v odnosu do komunikacije/interakcije med učitelji in učenci (Tacol, 2003). 

 

 

2.4.1. POJMOVNA DOLOČITEV UČNIH METOD 

 

Beseda metoda izhaja iz grške besede methodos, ki označuje pristop k pojavom, ki se 

proučujejo, način delovanja, planski postopek za doseganje določenega cilja na 

določenem praktičnem ali teoretičnem področju (Klaić, 1990). Ta definicija označuje 

metodo kot sredstvo, način, s pomočjo katerega se pride do želenega cilja. V skladu s tem 

lahko učne metode definiramo kot načrtovane pristope in načine posredovanja vsebin 

učenja, ki jih učitelj uporablja s ciljem uresničevanja želenih vzgojno-izobraževalnih ciljev 
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in nalog (Terhart, 2001). Lahko se jih obravnava tudi kot regulatorje celotnega poteka 

učnega procesa (Maksimović, Stančić, 2010). Pri pojmovanju učnih metod so danes 

številne razlike, ker na njihovo določitev vpliva vrsta psiholoških in didaktično-metodičnih 

vidikov, kot so cilji in naloge pouka in učenja, psihološke posebnosti procesa učenja, 

vsebine pouka in učenja, viri znanja, načela in strategije učenja, razvojne ravni in 

kognitivni stili učenja učencev itd. Pojmovne določitve različnih avtorjev se razlikujejo 

tudi po vsebinskem poudarjanju določenih področij; medtem ko nekateri avtorji 

poudarjajo povezanost učnih metod s ciljem pouka, drugi postavljajo v ospredje odnos do 

vsebin poučevanja in učenja; nekateri na učne metode gledajo z vidika učencev ter jih 

definirajo kot zunanjo pomoč pri učenju, drugi pa v obravnavo te problematike uvrščajo 

tudi institucijo šole kot okvir za učno-metodično delovanje učitelja (Shema 4). Večina 

definicij pa vključuje več omenjenih vidikov (Terhart, 2001). 

 

Shema 4: Dimenzije definicij učnih metod (prirejeno po: Terhart, 2001). 

 

                                cilj pouka/učenja                            predmet učenja/vsebine 

 

                           dimenzija                                    dimenzija 

                         “doseganje cilja”                              “srečanje s predmetom” 

                                                                              UČNA 

                                                                            METODA 

                             dimenzija                                        dimenzija 

                     “pomoč pri učenju”                                              “institucionalni okvir” 

 

                                          učenec                                                   šola 

 

Pri obravnavi problematike učnih metod se hitro opazi številčnost terminov, ki so si 

podobni ali se po pomenu prekrivajo s tem pojmom. Nekateri izmed njih so metode 

poučevanja, strategije poučevanja, učne strategije, metode učenja, učni postopki itd. 

Pogosta je delitev metod na metode učenja in metode poučevanja. Nekateri avtorji 

metode poučevanja in metode učenja združujejo v skupni pojem, učne metode (metode 

dela). To stališče je razumljivo, glede na enovitost in medsebojno prepletenost procesov 

poučevanja in učenja. Tomićeva (2003: 87) tako navaja, da so učne metode „znanstveno 
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in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh 

stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove učne 

vsebine, vadbe, ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti“. Blažič 

(2003: 334) pa v tem smislu govori o metodah pouka, ki so „znanstveno teoretično 

utemeljeni in empirično preizkušeni (potrjeni) načini delovanja, ki so problemsko, 

vsebinsko in procesno širši pojavi od posameznih metodičnih veščin oziroma postopkov“. 

Blažič (2003) prav tako govori o metodah izobraževanja. Poleg učiteljeve sposobnosti za 

posredovanje učne vsebine učencem učne metode obsegajo tudi cilje izobraževalnega 

procesa in dimenzije organizacijskih okvirov šole kot institucije. V tem smislu pojem učne 

metode definira tudi Klafki (1985: 79) in ga določa kot „celokupnost organizacijskih in 

izvršnih oblik k cilju usmerjenega poučevanja in učenja pri pouku“. Pri pouku likovne 

vzgoje mora učna metoda, kot načrtovani postopek, način in pot delovanja v učnem 

procesu omogočiti problemske učne pristope, spodbuditi mora zmožnost razmišljanja in 

kritičnosti, razvijati mora senzibilnost in usmerjati mora učence v motivacijo in nove 

izkušnje (Tacol, Tomšič Čerkez, 2004). 

 

 

2.4.2. KLASIFIKACIJA UČNIH METOD PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Na teoretičnem področju znanost beleži nepregledno množico različnih prizadevanj, 

umestiti učne metode v sistem; ti poskusi so v pogledu pojmov in vsebine izrazito 

raznoliki. Kljub poskusom poiskati univerzalne metode, uporabne v metodikah vseh učnih 

predmetov, se je ta naloga izkazala kot neuresničljiva zaradi vsebinske in metodične 

specifičnosti vsakega posameznega predmeta. Nemogoče je ponuditi gotovo klasifikacijo 

učnih metod, medtem ko to ne bi omejevalo učnega procesa, ki mora biti v svoji podlagi 

odprt sistem, ki se prilagaja trenutni konstelaciji vseh dejavnikov, ki nanj vplivajo; ko 

govorimo o učnih metodah, je zato treba predvsem opozoriti na njihovo raznovrstnost in 

možnosti kombinatorike, kar prispeva k osvežitvi učnega procesa, njegovi zanimivosti, 

prilagajanju različnim stilom učenja učencev ter k njihovim individualnim potrebam 

(Strmčnik, 2001; Blažič in dr., 2003; Lamagna, Selim, 2005). 

Problematika klasificiranja učnih metod je povezana tudi z delitvijo pouka na tradicionalni 

(transmisijski) in sodobni (transformacijski). Sodobno koncipiran pouk generira nove 

načine poučevanja in učenja, ki vključujejo uporabo veliko širšega spektra učnih sredstev, 

metod in oblik dela v odnosu do tradicionalnega pouka (npr. metode izkušenjskega 
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učenja, problemske metode, projektno delo ...) (Šteh, 2004). Ta problematika bo gotovo 

ena izmed pomembnih tem v pedagoških razpravah v prihodnje. 

V okviru likovne vzgoje, glede na njene specifičnosti, metode dela še vedno niso dovolj 

dognane. Metode na likovnem področju se morajo prilagajati posebnostim pouka likovne 

vzgoje, kajti specifičnost fenomena predvideva tudi specifičnost poti, s katerimi ga 

dohitevamo (Karlavaris, Berce Golob, 1991). V sodobni hrvaški literaturi s področja 

likovne vzgoje je klasifikacija učnih metod še vedno nedodelana in premalo prilagojena 

specifičnostim tega predmeta. V obstoječih likovnodidaktičnih priročnikih je pristop k 

obravnavi sistema učnih strategij, metod in postopkov še vedno preveč posplošen. V 

nadaljevanju omenjamo klasifikacijo učnih metod recentnih hrvaških avtorjev s področja 

likovne didaktike. 

Tanay (1990) deli učne metode, ki so v uporabi pri pouku likovne vzgoje, na didaktične 

(splošne) in likovne. Didaktične metode so metoda ustne predstavitve (metoda razlage), 

metoda pogovora, metoda dela na besedilu in metoda demonstracije; likovne metode pa 

so gradnja, kombiniranje, variiranje in redefiniranje. Kot specifično »metodo« oziroma 

dejavnost pri pouku likovne vzgoje Tanay navaja tudi ustvarjalno igro (čeprav jo v tem 

kontekstu lahko pojmujemo bolj kot učno strategijo, didaktični proces, ker v sebi 

vključuje različne učne metode in postopke, glede na cilj in vsebine pouka). 

Podobno delitev učnih metod navajata Grgurićeva in Jakubin (1996). K delitvi klasifikacije 

pristopata nekoliko konkretneje, ker so splošne učne metode prilagojene posebnostim 

pouka likovne vzgoje: 

1. analitično opazovanje in analiza likovnih problemov v resničnosti, ki spodbuja likovno 

izražanje; 

2. metoda likovnega scenarija, ki temelji na problemski situaciji; učitelj sam ustvarja 

likovni scenarij, ki vključuje besedo, glasbo, gibanje, slike itd., pri ozaveščanju likovnega 

jezika pa so v pomoč likovni produkti (proces je obraten metodi analitičnega opazovanja); 

3. metoda pogovora, sestavlja jo dialog med vsemi subjekti učnega procesa; 

4. metoda demonstracije, je prikaz vsega, kar se doživlja s percepcijo; 

5. metoda dela z besedilom, ki vključuje branje besedila, da bi se napisana vsebina izrazila 

na likovni način; 

6. metoda ustne predstavitve (razlage), ki vključuje pripovedovanje, opisovanje s 

poudarkom  na likovnosti, razlaganje likovne strukture in tolmačenje likovnih problemov; 

7. gradnja – zlaganje likovnih elementov enega poleg drugega v različnih smereh; 

8. kombiniranje različnih likovnih elementov; 

9. variiranje – obračanje likovnega elementa ali motiva na različne načine; 
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10. razstavljanje gotovih struktur in vnovično komponiranje v nove likovne vrednosti. 

To, kar opazimo pri Tanayevi delitvi učnih metod je dejstvo, da prve štiri metode  

(didaktične) zadevajo dejavnost učitelja, medtem ko druge štiri metode zadevajo  

izključno dejavnost učencev oziroma način izvajanja praktičnega dela učencev. Podobna 

situacija je tudi pri klasifikaciji učnih metod Grgurićeve in Jakubina. Lahko ugotovimo, da 

imajo navedene klasifikacije pomanjkanje razmišljanja o konkretnejših, učinkovitih 

načinih interpretacije specifičnih karakteristik predmeta likovna vzgoja, ki so del njegove 

strukture in vsebine (npr. kultiviranje likovne senzibilnosti, razvijanje estetske 

komunikacije, upoštevanje kompleksnosti likovnih pojavnosti) oziroma ne zmorejo v 

zadostni meri odgovoriti na zahteve, kot so ustrezen odnos do učenca (sugeriranje, 

spodbujanje opazovanja in doživljanja likovnih/estetskih vrednot, usmerjanje v reševanje 

likovnih problemov), pogojenost z učnimi vsebinami in pogojenost z značilnostimi 

dejavnosti učencev (načini sprejemanja informacij, doživljanje, predelava in izražanje 

likovnih vsebin, upoštevanje razvojne stopnje učencev) (Karlavaris, 1981). 

Poskusi prve resne obdelave učnih metod pri pouku likovne vzgoje so opazni pri 

Karlavarisu (1987; 1991), ki navaja splošne metode, pa tudi specifične učne metode, ki so 

prilagojene metodičnim posebnostim in karakteristikam samega predmeta likovna 

vzgoja. Metode, ki se uporabljajo pri pouku likovne vzgoje, deli v tri skupine. V prvo 

skupino standardnih didaktičnih metod spadajo verbalno-tekstualne metode, 

ilustrativno-demonstrativne metode ter eksperimentalno-laboratorijske metode. V drugo 

skupino specifičnih metod spadajo metoda estetskega kultiviranja, metoda 

razmnoževanja in elaboriranja senzibilnosti, metoda transponiranja, metoda posrednih 

stimulansov, metoda prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda alternativ in 

variant ter metoda ozaveščanja likovne senzibilnosti. Tretji skupini metod pripadajo vse 

tiste, ki izhajajo iz karakteristik določenih likovnih področij, in lahko govorimo o metodah 

na risarskem, slikarskem, kiparskem, grafičnem, arhitekturnem področju. 

Karlavarisova prizadevanja za vzpostavitev učnih metod, ki so v uporabi v likovni 

didaktiki, je nadaljevala Berce Golobova (1990), ki je svoje raziskave – na temelju 

problematike specifičnih metod v likovnovzgojnem delu – objavila v doktorski disertaciji, 

v kateri je poiskala in v praksi preverila specifične metode likovnovzgojnega dela, ki kar 

najbolj ustrezajo naravi likovne vzgoje, ter na ta način dokazala njihovo pomembnost pri 

doseganju vzgojnoizobraževalnih ciljev pri likovni vzgoji. 

Posledično smo se, tako kot v nadaljnjem razvrščanju učnih metod pri pouku likovne 

vzgoje, kakor tudi raziskave - naslonili na delitve avtorjev, ki so se s tem vprašanjem 

največ ukvarjali (Karlavaris, Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). 
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2.4.2.1. KLASIFIKACIJA SPLOŠNIH METOD DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Pouk likovne vzgoje kot del splošnega šolskega sistema prevzema določene didaktične 

strukturne elemente, karakteristične za vse učne predmete, mednje pa sodijo tudi učne 

metode. Karlavaris in Berce Golob (1991) navajata delitev splošnih metod, povzetih po 

Poljaku (1988) in uporabnih tudi pri pouku likovne vzgoje. To so metoda demonstriranja, 

metoda praktičnih del, metoda risanja, metoda pisanja in branja, metoda dela z 

besedilom, metoda pogovora in metoda razlage. Tacolova (2003) ta vrstni red deloma 

modificira in navaja naslednje splošne metode: besedno (verbalno) metodo, ki se deli na 

metodo razlage in metodo pogovora; dokumentacijsko metodo; ponazoritveno 

(demonstracijsko) metodo in metodo praktičnega dela; prikaz njihovih temeljnih 

značilnosti in načini uporabe pri pouku likovne vzgoje bodo predstavjeni v nadaljevanju 

besedila. 

 

2.4.2.1.1. Metoda razlage 

Metoda razlage pripada besedilni metodi, katere namen je prenos informacij z govorno 

komunikacijo, ki poteka med vsemi udeleženci učnega procesa. Pri pouku likovne vzgoje 

je metoda razlage ustrezna za posredovanje večjega števila informacij v kratkem času, 

denimo, „kadar učitelj želi učencem podati še neznane likovne in druge pojme ali razložiti 

način uporabe likovnih materialov in posebnosti likovnega motiva, ko posreduje likovni 

problem oziroma likovno nalogo, ki jo bodo učenci reševali“ (Tacol, 2003: 93). Postopki, ki 

jih pri tem uporablja, so pripovedovanje, pojasnjevanje, dokazovanje, opisovanje. Na 

razredni stopnji ni primerna uporaba te metode v večji meri, ker pozornost in 

osredotočenje učencev pri pasivnem poslušanju hitro upadata. Zaradi pasivizacije 

učencev, prevelike dominacije in napačne uporabe (v situacijah, ki glede na vrste in 

naloge učenja niso primerne) je bila ta metoda deležna številnih kritik, vseeno pa ji je 

treba priznati pomen, največ zaradi ekonomičnosti, tj. prihranka časa (kar je zelo 

pomembno v današnjem sistemu izobraževanja, za katerega so značilni obsežni učni 

programi in preobremenjenost učencev). Treba pa jo je kombinirati z drugimi metodami 

dela (Tacol, 2003). 

 

2.4.2.1.2. Metoda pogovora 

V primerjavi s prejšnjo metodo, ki je enosmerna, metoda pogovora predpostavlja 

dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci ter med učenci med seboj. Učitelju ni 

treba producirati večine pogovora, mora pa ga usmerjati, voditi, spodbujati in usklajevati. 
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Po Morganu (1992) je uspešna učna metoda pogovora tista, kjer učiteljeva vprašanja 

izvabljajo razmišljujoče odgovore učencev. Vprašanja morajo biti prilagojena starostnemu 

obdobju učencev. 

Na razrednem pouku likovne vzgoje je pogovor izrazito pomemben del vodenja učnega 

procesa in ima velik vpliv na notranjo motivacijo učenca. Namesto vprašanj zaprtega tipa 

je bolj zaželeno, skladno z namenom pouka, postavljati odprta vprašanja, ki so v 

intelektualnem pogledu zahtevnejša in spodbudnejša (Kyriacou, 2001); široko zastavljena 

vprašanja pa spodbujajo različne razlage in rešitve oziroma ustvarjalno mišljenje učencev. 

Pri mlajših učencih morajo biti vprašanja preprosta, številna, zasnovana na njihovih 

izkušnjah oziroma se nanašati na objekte in pojave iz njihovega okolja. V enaki meri 

morajo spodbujati nadarjene učence in učence, ki težje usvajajo likovne vsebine ali so 

manj likovno nadarjeni. Razpored gre od splošnih vprašanj k likovnim temam, ki se 

povezujejo z drugimi področji, oziroma k likovnemu problemu, pri njem pa učenci 

sodelujejo z iskanjem določenih likovnih rešitev (Tacol, 2003). 

Za uspešno izvajanje metode pogovora sta zelo pomembna zaupanje in čustveni odnos 

med učiteljem in učenci, s pomočjo katerih se v razredu vzpostavlja prijetno in 

spodbujajoče ozračje. Ta metoda bi morala biti ena izmed temeljnih splošnih metod pri 

pouku likovne vzgoje, uporabna v vseh etapah učnega procesa: pri obravnavi novega 

gradiva (spoznavanje likovnega problema, likovnega motiva, likovne tehnike), praktični 

obravnavi ideje/likovne naloge in tudi pri končni verifikaciji rezultatov dela (Tacol, 2003). 

 

2.4.2.1.3. Dokumentacijska metoda 

Dokumentacijska metoda spodbuja učenje na način, da učenci opazujejo predmete in 

pojave; pomeni „nepogrešljivo pot v proces spoznavanja likovnih pojmov, posebnosti 

likovnih tehnik in motivov, saj temelji na združevanju znanja s pomočjo informacij, ki so 

shranjene v različnih medijih in so torej slušne, tipne, vizualne in avdiovizualne (slikovne, 

pisne, fotografske, filmske, magnetofonske, elektronske) informacije“ (Tacol, 2003: 97). 

Pod tem nazivom sta združeni dve vrsti metod: metoda dela z besedilom (tekstovna) in 

metoda dela s slikovnim materialom (prav tam). Najbolj se uporablja pri spoznavanju 

novih likovnih vsebin, posebej ali z medsebojnim dopolnjevanjem in vključevanjem 

drugih učnih metod, kot sta metoda razlage in metoda pogovora, pa tudi v kombinaciji s 

specifičnimi (likovnimi) učnimi metodami. 

Ta metoda je zelo primerna za delo, ki z učenci poteka v manjših skupinah in za katerega 

so materiali pripravljeni. Pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji se redko uporablja 
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pisno/besedilno gradivo, za to starostno obdobje je primernejše slikovno gradivo. Ta 

metoda se lahko, enako kot druge sedaj omenjene, uporabi v vseh etapah učnega 

procesa. 

 

2.4.2.1.4. Ponazoritvena (demonstracijska) metoda  

Poleg metode razlage in pogovora je ponazoritvena metoda ena izmed najpogostejših 

splošnih metod, ki so v uporabi pri pouku likovne vzgoje. Ta metoda „temelji na zaznavi s 

čutili in je povezana z doumevanjem likovnih pojmov in z uporabo likovnih materialov in 

orodij oziroma postopkov izvedbe likovne tehnike z različnih likovnih področij, kakor tudi 

z doumevanjem idejnih izhodišč za upodobitev likovnega motiva“ (Tacol, 2003: 98). 

Vsebina ponazarjanja je povezana z opazovanjem naravnih pojavov in predmetov v 

naravnem okolju, z uporabo didaktičnih sredstev in pripomočkov ter s prikazovanjem 

likovnih del (reprodukcij in izvirnikov) in likovnih izdelkov učencev. Lahko se uporabljajo 

tudi različni mediji/multimediji, s katerimi se učencem lahko demonstrirajo vsebine, ki jih 

sicer ni mogoče ponazoriti v živo oziroma za katere so v tem primeru nujni veliko 

zapletenejši pogoji. 

Posebej pomembno je učencem demonstrirati likovna dela, na katerih so vidni likovni 

problemi, ki se obravnavajo. Pri tem se izberejo primeri različnih likovnih 

izrazov/tehnik/stilskih obdobij, da bi se učenci začeli zavedati številnih izraznih možnosti 

v likovni praksi, da bi si pridobili nujno vizualno izkustvo in se v likovnem pogledu 

kultivirali. S tem se zoperstavlja velikim količinam likovno nevrednega gradiva, ki so mu 

učenci vsakodnevno, v glavnem prek medijev, izpostavljeni in ki se jim ponuja kot vizualni 

standard. Opazovanje mora pri njih vzbuditi zanimanje in motivacijo za likovno izražanje 

in nadaljnje raziskovanje v likovnem mediju kot pomembnem področju človekovega 

življenja. Učenci poleg tega v svobodi in nenavadnosti likovnih izdelkov drugih učencev 

vidijo tudi možnost svojega lastnega svobodnega individualnega dela, kar je lahko 

spodbuda za odmik od morebitno sprejetih šablonskih načinov prikazovanja. 

Pri sklepnem vrednotenju likovnih izdelkov se lahko prikažejo nenavadne rešitve istega 

likovnega problema in motiva v izdelkih učencev iz prejšnjih let, to lahko pri učencih 

vzburi domišljijo in spodbudi ustvarjalne sposobnosti v njihovih nadaljnjih likovnih 

izdelkih (Tacol, 2003). Pomemben del pouka bi moralo biti tudi spoznavanje umetniških 

del v krajih, kjer so ta nastala (obisk umetniških ateljejev) in mestih, kjer so shranjena 

(galerije, muzeji). Ti prostori so primerni tudi za organiziranje likovnih delavnic, na katerih 

se učencem demonstrirajo nove likovne tehnike in materiali ter možnosti, kako že znane 

uporabiti na nov in drugačen način. 
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2.4.2.1.5. Metoda praktičnega dela 

Metoda praktičnega dela učence napotuje k dejavnemu pristopu produktivnega 

likovnega izražanja. Praktično delo predpostavlja spoznavanje, eksperimentiranje, vadbo 

in obvladovanje likovnih tehnik in materialov, kar ima za rezultat nova spoznanja na 

področju izraznih sredstev in oblikovalnih načel. Poleg motoričnih spretnosti se razvijajo 

tudi kognitivne sposobnosti (iskanje rešitve likovne naloge) in afektivne sposobnosti 

(razvijanje čustvenega odnosa do likovnega problema/motiva, vživljanje v praktično 

dejavnost, izražanje lastnih čustev in notranjega intuitivnega sveta) (Tacol, 2003). 

 Praktično delo je lahko usmerjeno v obvladovanje nove likovne tehnike, prikazovanje 

določenega likovnega motiva ali v reševanje določenega likovnega problema. Slednja 

zahteva bi morala najpogosteje biti izhodišče za praktično delo. V šolski praksi pa žal še 

vedno prihaja do tega, da se pouk likovne vzgoje skrči na delo, katerega poglavitni namen 

je prikazovanje določenega motiva (pogosto na nedomiselne načine in s šablonskimi 

rešitvami, ki se jim – ne tako redko – daje prednost, ter v učnem procesu, v katerem so 

učenci prepuščeni sami sebi), brez metodične podlage in uresničevanja stvarnih ciljev 

likovne vzgoje. Za obvladovanje nove likovne tehnike mora biti učitelj, zlasti v najnižjih 

razredih, sam dobro seznanjen z njenimi posebnostmi, možnostmi in uporabnimi načini, 

da na jasen način in v ločenih etapah ponazori uporabo tehnike/materiala za pravilno 

obvladanje temeljnih veščin (denimo držo čopiča, način razporeditve in mešanja barv na 

paleti) ter da vsakemu učencu posebej pri tem pomaga. Učenci so šele potem, ko 

obvladajo temeljna tehnična znanja, sposobni za samostojnejše delo, kombiniranje, 

eksperimentiranje in zapletenejše izvedbe (Tacol, 2003). Praktično delo lahko poteka 

samostojno ali v skupini. 

Didaktiki, ki se ukvarjajo s problematiko učnih metod, omenjajo nekatere učne metode, 

ki so se v uresničevanju sodobnega pristopa poučevanja in učenja – v šolski praksi in tako 

tudi pri pouku likovne vzgoje – pokazale kot neizogibne in nujne (Terhart, 2001; Blažič in 

dr., 2003; Kramar, 2003; Tomić, 2003). To sta metoda izkušenjskega učenja in metoda 

reševanja problemov. 

 

2.4.2.1.6. Metoda izkušenjskega učenja  

Prednost metode izkušenjskega učenja je neposredno vključevanje učencev v učni proces 

s pomočjo osmišljenih dejavnosti, na podlagi katerih se učenci – poleg posredno 

doseženega teoretičnega znanja o učni vsebini – neposredno soočajo s situacijami, ki 

sprožajo njihove kognitivne, čustvene in psihomotorične sposobnosti, kar prispeva k 
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lažjemu učenju, boljšemu razumevanju gradiva in trajnejšemu znanju. Pouk likovne 

vzgoje v svoji strukturi nujno vsebuje elemente izkušenjskega učenja, ker je del njegovega 

poteka praktične narave; pri praktični dejavnosti učenci z uporabo likovnih materialov, s 

kombiniranjem likovnih elementov in njihovih odnosov krepijo lastne izkušnje, ter 

pridobivajo tudi nove, povezane z ustvarjalnim mišljenjem in delovanjem. Vendar 

omogočanje čutnega izkustva, tj. le zaznavanje izkušnje (npr. otipavanje teksture različnih 

predmetov, mešanje barv, opazovanje umetniškega dela ...), ne zadostuje za to, da bi 

učenje lahko imenovali za izkušenjsko; namen tega načina dela je soočanje z novimi 

izkušnjami, opazovanje z različnih zornih kotov, preoblikovanje izkušenj, sestavljanje 

novih konceptov in povezovanje znanj na višji ravni (Marentič Požarnik, 2000; Tomić, 

2003). Nova spoznanja služijo za nadaljnje praktično delovanje/reševanje likovnih 

problemov. Tomićeva (2003) navaja več etap, ki sestavljajo izkušenjsko učenje in so 

uporabne tudi pri pouku likovne vzgoje. V uvodnem delu učne ure učitelj učence uvede v 

nalogo/proces s pogovorom o pričakovanjih od te učne izkušnje in pravilih dejavnosti. 

Opozori učence, naj bodo pozorni na svoja občutja in naj razmislijo o vrednostih, s 

katerimi se bodo srečali. V fazi likovne dejavnosti pusti učence, da sami raziskujejo, in po 

potrebi koordinira prehajanje med posameznimi fazami dela. Likovni izkušnji v praksi 

sledi analiza, pri kateri se – v interaktivnem pogovoru in pri dejavnosti s pomočjo učitelja 

– izkušnje učencev uredijo in osmislijo. Ob koncu dela sledi faza povzetka in transferja, ki 

ima namen pri učencih povezati celotno izkušnjo z njihovimi prejšnjimi izkušnjami, s 

pojmovanji in teoretičnimi ugotovitvami (aktiviranje kognitivnih sposobnosti) ter jih 

napotiti k razmisleku o možni uporabi podobnih dejavnosti v nadaljnjih dejavnostih, kar 

bi jim tako dalo dodatni smisel. V fazi evalvacije se ugotavlja učinkovitost izkušnje. 

 

2.4.2.1.7. Metoda reševanja problemov 

Sodobno koncipiran pouk likovne vzgoje temelji na problemsko zasnovanem pristopu 

poučevanja in učenja, ker ta predstavlja „najuspešnejši metodični pogoj za doživljanje in 

aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in afektivnih funkcij pri samostojni likovni 

dejavnosti učencev“ (Tacol, 2003: 11). V problemsko zasnovanem pouku likovne vzgoje 

se zato približno enak poudarek pripisuje  teoretičnemu in praktičnemu delu in njunemu 

prepletanju, pri čemer učenci dosegajo znanja o estetskih/vizualnih/likovnih pojmih in 

njihovih zakonitostih, te pa zatem uporabljajo pri likovnih izdelkih kot refleksijo o lastnih 

razmišljanjih, spoznanjih, doživljajih in čustvih. 

Gre za eno izmed najzahtevnejših učnih metod, tako za učence, v smislu celovite 

aktivacije njihovih sposobnosti, kot tudi za učitelje, ki osmišljajo načine njene uporabe 
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(Blažič (ur.), 2003). Problemska metoda pri pouku likovne vzgoje zadeva likovne naloge, 

lahko pa je povezana z določeno vajo, s ustvarjalno igro ali likovnim izražanjem. Lahko 

temelji na že določenih likovnih resnicah (ob konkretnih primerih iz okolja, likovnih 

stvaritvah) in dokazovanju zmožnosti njihovega prenosa v drugačno situacijo (Tacol, 

Tomšič Čerkez, 2006). 

Pri uporabi metode reševanja problemov na razredni stopnji pouka likovne vzgoje je 

treba posebno pozornost nameniti afektivno-konativnemu razvoju učencev. Likovni 

problem je treba oblikovati na jasen in zanimiv način, ki bo učence spodbudil k vživljanju 

in raziskovanju. Učenje učne snovi s spodbujanjem radovednosti in navdušenja omogoča, 

da na sproščen način, prek lastnih doživljajev in s čuti usvojijo likovne vsebine ter jih pri 

likovnem izražanju ustvarjalno oblikujejo skozi prizmo lastne domišljije in ustvarjalnega 

mišljenja. Izjemno primerna oblika dela pri uporabi te metode je delo učencev v skupinah 

(Tacol, 2003). 

 

2.4.2.2. KLASIFIKACIJA SPECIFIČNIH METOD DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Učne metode pri pouku likovne vzgoje izhajajo iz didaktično-metodičnih določil in tudi iz 

posebnosti ustvarjalnega likovnega procesa. Slednja kategorija nalaga potrebo po 

uporabi metod, ki so posebne vrste in prilagojene specifičnostim pouka likovne vzgoje. 

Specifične likovne metode so načini dela, ki so izšli iz posebnosti likovnega področja, 

njegovih značilnosti in problematike. Pri likovni vzgoji se ne prenašajo samo podatki, s 

katerimi se spodbuja intelektualni razvoj, temveč se s spodbujanjem čustvene in 

ustvarjalne komponente generirajo tudi kvalitativni procesi, ki delujejo kot dejavnik 

kultiviranja osebnosti (Berce Golob, 1993; Karlavaris, 2007). Pomen specifičnih likovnih 

metod se zato odraža v spodbujanju estetsko-ustvarjalnih vidikov osebnosti, kajti 

običajne splošne metode, ki so v glavnem v uporabi pri učni praksi, so večinoma 

usmerjene v spodbujanje intelektualnih dejavnosti. 

Specifične (likovne) metode v kombinaciji s splošnimi učnimi metodami že tudi  pri 

mlajših učencih omogočajo večjo prilagodljivost in dinamičnost poučevanja in učenja, od 

učitelja pa zahtevajo večjo usposobljenost pri poznavanju likovnega jezika, razlik v 

zmožnostih likovnega izražanja in načina dojemanja likovnih pojmov ter posebnosti 

ravnanja z likovnimi materiali, pa tudi učenčevih interesov in nagnjenj (Tacol, 2003). Z 

uporabo teh metod učenci dosledneje razvijajo zmožnosti opazovanja, domišljijo, 

sposobnost razmišljanja in izražanja misli na likovni način, svobodno ustvarjalno izražanje 

ter samostojno in ustvarjalno ravnanje z likovnimi materiali in orodji (Karlavaris, Berce 

Golob, 1991; Tacol, 2003). 
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Specifične (likovne) metode dela izhajajo iz osnovnih karakteristik specifičnosti likovne 

vzgoje; iz vsake specifičnosti se lahko izločita dve učni metodi, ki ustrezata temu področju 

in razvoju njegovih značilnosti (Karlavaris, 1987; 1991). Karlavaris (1991) navaja štiri 

glavne specifičnosti likovne vzgoje: estetsko komunikacijo, ustvarjalne procese, 

kompleksnost in individualnost likovne dejavnosti. Iz njih izhajajo štiri specifične metode, 

iz katerih se diferencirata še dve posebni metodi: metoda likovno-estetske komunikacije 

(vsebuje metodo estetskega kultiviranja in metodo razmnoževanja in elaboriranja 

senzibilitete), metoda raziskovanja (vsebuje metodo transponiranja in metodo posrednih 

stimulansov), metoda kompleksnosti (vsebuje metodo prepletanja in metodo izmeničnih 

vplivov) in metoda avtonomnih postopkov (vsebuje metodo alternativ in variant in 

metodo ozaveščanja likovne senzibilite). Tudi Berce Golob (1993) deli specifične metode 

v skupine po omenjenih specifičnostih, ki jih v manjši meri modificira. Poleg tega to 

delitev dopolni še s skupino metod, ki zadevajo specifičnosti likovnih tehnik ter jo zaključi 

z navedbo desetih specifičnih likovnih metod, razdeljenih po naslednjih specifičnostih: 

• specifičnosti estetske komunikacije 

1. metoda estetske komunikacije/estetskega kultiviranja 

2. metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti 

• specifičnosti kreativnih procesov 

3. metoda transponiranja in alternativ  

4. metoda posrednih stimulansov 

• kompleksnost likovnih pojavnosti, funkcij, procesov 

5. metoda kompleksnosti in prepletanja 

6. metoda izmeničnih vplivov 

• individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov 

7. metoda avtonomnih likovnih postopkov 

8. metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 

• specifičnosti likovnih tehnik 

9. metoda neposrednega učenja likovne tehnike 

10. metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 

izkušnje. 

Tacolova (2003) izpostavi metodo estetske komunikacije, metodo širjenja in udejanja 

(elaboriranja) likovnih senzibilnosti, metodo transponiranja in alternative, metodo 

kompleksnosti in prepletanja, metodo uzavedanja lastne senzibilnosti ter metodo 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo, jih opredeli, 

detaljneje pojasni posebnosti njihovega kombiniranja s splošnimi metodami ter 

vgrajevanja v pouk na razredni stopnji osnovne šole. 
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V nadaljevanju bodo prikazane osnovne značilnosti navedenih specifičnih likovnih metod. 

Predvidevamo, da so njihove posebnosti tudi razlogi za njihovo uporabo pri problemsko 

zasnovanem pouku likovne vzgoje. 

 

2.4.2.2.1. Metoda estetske komunikacije/estetskega kultiviranja  

Estetska komunikacija je označena kot „prenos čustveno-estetskega sporočila in kot 

kultiviranje zavesti prejemnika tega sporočila“, pri čemer „ni nujno, da se pri subjektih 

pojavita isti doživljaj in ista estetska sodba“ (Karlavaris, 1987: 181).Poglavitni namen 

uporabe te metode je estetska komunikacija med učiteljem, učenci in likovnimi deli, na 

način, da se prek učnega procesa ozavesti in usvoji estetske vrednosti likovnih del zaradi 

„estetsko kvalitativnega napredovanja osebnosti“ (Karlavaris, 1991: 128).  

Različne estetske sodbe so produkt različnih percepcij in predhodnih izkušenj učencev, pri 

čemer ne smejo biti negativno ocenjene niti od drugih učencev niti od učitelja; učitelj 

mora vložiti trud, da z estetsko komunikacijo pri učencih kultivira presoje, ki se 

nadgrajujejo z novimi spoznanji in v pogledu kakovosti spreminjajo. Uporaba te metode 

zato predpostavlja estetsko izobraženega in ozaveščenega učitelja, ki razume „likovni 

besednjak“ svojih učencev oziroma značilnosti njihovega likovnega izražanja. Navedena 

spoznanja mu tudi pomagajo pri odkrivanju morebitnih motenj v likovnem izražanju, 

zlasti pri mlajših učencih, kar se pokaže pri napačnem razumevanju, prevzemanju šablon 

ali pa je to stvar notranjih psihičnih dejavnikov (Tacol, 2003). Estetska komunikacija lahko 

poteka tudi pri evalvaciji likovnih izdelkov na način, da učenci opažajo značilnosti različnih 

rešitev likovnega problema in tudi, da pojasnjujejo svoje doživljanje likovnih izdelkov 

drugih učencev. Zelo pomembno je še, da učitelj navaja učence k spoštovanju vseh 

izdelkov, ki – ne glede na likovno nadarjenost posameznika – izkazujejo samostojen in 

spontan način reševanja likovnega problema (prav tam). 

 

2.4.2.2.2. Metoda širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti 

Z metodo širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti se želi pri učencih razviti 

sposobnost za opažanje kvalitativnih razlik med likovnimi elementi in njihovimi odnosi 

(denimo posluh za barve in njihove odnose, občutek za ritmično izmenjavo velikosti, barv, 

oblik v kompoziciji itd.). Za uporabo te metode mora učitelj imeti zadosti znanja s 

področja likovnega jezika, likovnih materialov in orodij, mora biti sposoben analizirati 

likovna dela glede na njihove oblikovne zakonitosti in „brati“ likovni jezik v likovnih 

izdelkih učencev. Način dela s to metodo zahteva veščino v smislu iskanja najprimernejših 
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postopkov, ki bodo na zanimiv in spontan način približali učno vsebino oziroma 

spodbudili opažanje likovnih vrednosti v okolju in tudi občutljivost za posamezne likovne 

komponente na likovnih delih (Karlavaris, Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). 

To metodo je zaželeno kombinirati z metodo pogovora, demonstracije, dela s slikovnim 

materialom. Cilj uporabe te metode je razviti čim večjo senzibiliteto za likovni jezik, 

odnose med elementi, ki sestavljajo določeno likovno delo, ter kar najbolje razumevati 

estetska sporočila, kar se dosega z vzporednim razvojem likovnih spoznanj in likovne 

občutljivosti. To pa vodi k zelo občutljivemu načinu likovnega izražanja, kar se opazi v 

naslednjem: izvirni likovni rešitvi (izvirne ideje, skladnost likovnih elementov), pravilni 

uporabi likovnih elementov pri likovnem izražanju, zmožnosti besednega poimenovanja 

likovnih elementov in njihovih posebnosti, izvirni izbiri ustreznega vizualnega znaka za 

likovni doživljaj, samostojni in ustvarjalni uporabi likovnih izkušenj pri reševanju 

likovnega problema in povečevanju občutljivosti za likovne elemente (Tacol, 2003). 

 

2.4.2.2.3. Metoda transponiranja in alternativ 

Karlavaris (1991) kot posebno značilnost te metode omenja vlogo psihične komponente 

likovnega oblikovanja pri transponiranju 'resničnega sveta' v likovni doživljaj, ki se v 

likovnem produktu odraža kot specifična likovna vrednost (denimo, sugestivni detajl, 

skladna kompozicija). Naloga te metode je spodbujati učence pri transponiranju 

stvarnosti, ki jo opažajo, v lastni likovni izraz oziroma čutveno-emocionalno sporočilo, 

izraženo z likovnim jezikom. Uporaba metode transponiranja in alternativ mora zato na 

učence delovati spodbujajoče oziroma sprožati njihovo notranjo motivacijo po doživljaju 

likovnega problema na individualen način in z iskanjem izvirne poti za njegovo reševanje z 

likovnimi izraznimi sredstvi. To se dosega s pogovorom, ki spodbuja doživljanje in 

razmišljanje o likovnem problemu in motivu ter z uporabo različnih učnih sredstev in 

pripomočkov, ki vplivajo na aktiviranje čutil, čustev in misli. 

 „Pokazatelj uspešnosti te metode je, če učenci uživajo pri svobodnem raziskovanju 

likovnega motiva in v izvirnih rešitvah raznovrstnih idej, kakor tudi če se navdušujejo nad 

lastnim odkritjem novih postopkov pri rešitvi likovne tehnike in nad izvirnim iskanjem in 

izkazovanjem znanja likovnih pojmov“ (Tacol, 2003: 107). 

 

2.4.2.2.4. Metoda posrednih stimulansov 

Metoda posrednih stimulansov ne zadeva likovnega problema oziroma naloge 

neposredno, temveč vpliva na psihične komponente, ki pripeljejo do spodbujanja 
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kognitivne, afektivne in ustvarjalne dejavnosti (Karlavaris, 1991). Zapletenost psihičnih 

funkcij, ki pri učencu sprožajo notranji svet misli, idej, čustev in razpoloženja – ta je 

osnovni pogoj za ustvarjalno likovno izražanje –, zahteva premišljen in posreden pristop k 

njegovemu spodbujanju in aktiviranju. Ustvarjalno mišljenje, intuicijo oziroma kvalitativni 

pomik k ustvarjanju novih zamisli in izdelkov je mogoče sprožati s posredno, z 

asociativno, alegorično, odprto komunikacijo, ki dopušča množico različnih idej, stališč, 

rešitev; tega ni mogoče storiti z racionalno, s faktografsko komunikacijo in togim 

predpisovanjem pravil, na kakšne načine se lahko določena likovna naloga uresniči. Zato 

je treba uporabiti postopke, ki na posredne načine spodbujajo zaznavanje problema ter 

zbiranje informacij prek igre in improvizacije. 

Metoda posrednih stimulansov je posebej primerna za uporabo pri prikazovanju 

svobodno  izbranih in domišljijskih motivov ali pri uporabi likovnih materialov na nove 

načine.  

 

2.4.2.2.5. Metoda kompleksnosti in prepletanja 

Učni proces pri likovni vzgoji je organiziran tako, da se v njem prepletajo vsebine 

likovnega jezika, likovnega problema, likovnega motiva, likovne tehnike/materialov 

oziroma teoretični in praktični elementi pouka. Vse omenjene komponente se pri tem 

obravnavajo skozi subjektivno prizmo osebnosti učenca in njegovega dojemanja sveta in 

likovnih vsebin (Karlavaris, 1991). Kompleksnost se odraža tako pri likovni vsebini – v 

kateri se poleg zastavljenega likovnega problema prepletajo številne kontekstualne 

vsebine (predmeti in pojavi iz okolja, vsakdana), ki so kot motivacija in spodbuda – kot 

tudi pri praktičnem delu, kjer se poleg izvedbe določenega likovnega problema (npr. 

kontrasta toplih in hladnih barv) paralelno pojavljajo tudi drugi likovni problemi, kot sta 

reševanje kompozicije, uporaba likovnih materialov itd. Da bi celoten proces učinkoval 

kot celota, mora učitelj z uporabo metode kompleksnosti vešče opozarjati na vezi med 

vsemi omenjenimi področji, navajati učence k temu, da jih opažajo in ozaveščajo ter jih 

na po lastnem doživljaju spontano in ustvarjalno izražajo. Ta metoda je lahko uporabna v 

uvodnem delu ure/motivaciji ter pri demonstraciji reprodukcij in izvirnih likovnih del, pa 

tudi pri končnem delu ure/vrednotenju likovnih izdelkov učencev; učenci pri tem 

pozornost usmerjajo iz ene v drugo komponento ter tako ozaveščajo njihovo medsebojno 

odvisnost in povezanost v celoto (Tacol, 2003). 
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2.4.2.2.6. Metoda izmeničnih vplivov 

Metoda izmeničnih vplivov izhaja iz zakonitosti ustvarjalnih procesov in izmenjave 

kvalitativnih in kvantitativnih likovnih dejavnikov (Karlavaris, 1987; Karlavaris, Berce 

Golob, 1991); njihova medsebojna odvisnost in prepletenost pripelje do formiranja novih 

likovnih znanj in sposobnosti. Pri tem je treba upoštevati vso obsežnost in večplastnost 

učnih vsebin, prilagojenih razvojni stopnji učencev. 

Karlavaris (1991) pravi, da se likovni proces začenja s kvantitativnimi (ki ga omogočajo) 

dejavniki, kot so opažanje, vizualno pomnjenje, domišljija, tehnična spretnost. Ti vplivajo 

na aktiviranje kvalitativnih (spodbujevalnih) dejavnikov, ki v ustreznih razmerah privedejo 

do ustvarjalne ideje oziroma kvalitativne rešitve, tj. izvirnega likovnega izdelka. Nastanek 

ideje zahteva vnovično angažiranje kvantitativnih dejavnikov, ki pomagajo pri 

uresničevanju likovne ideje. Karlavaris (1987: 182) ob tem pojasnjuje: „Začne se z 

zaznavanjem problema in s kvantitativnim zbiranjem informacij, ki jih kritično 

ocenjujemo. Sledi svobodnejši, improviziran proces, ki se imenuje inkubacija in je v svoji 

globini kvalitativen, a v interakciji s prvo fazo pogojuje kvalitativni skok v ustvarjalno 

idejo. V likovni ustvarjalnosti se ob ustvarjalni ideji ponovno pojavljajo kvantitativni 

procesi izvajanja, oblikovanja materiala, torej dela, ki je spremljano z vrednotenjem, 

verifikacijo“. 

Odnos delovanja/prevlade posameznih dejavnikov se v posameznih etapah učnega 

procesa spreminja, ti se na dialektičen način nenehno prepletajo in dopolnjujejo. 

 

2.4.2.2.7. Metoda avtonomnih likovnih postopkov 

Karlavaris (1987) pri opisovanju te metode izhaja iz načela individualizacije in poudarja 

njeno specifičnost pri upoštevanju subjektivnosti v ustvarjalnem procesu, pri čemer se 

metodični postopek prilagaja individualnim potrebam učencev; pri učencih povečuje 

njihovo notranjo motiviranost, jih spodbuja k novim poskusom in rešitvam ter jim odpira 

prostor za nove in nenavadne ideje. Učitelj mora vsakemu učencu zagotoviti spoštovanje 

njegovih specifičnosti v razvoju in tudi lastni ritem pri obvladovanju likovnih vsebin. To 

omogoči na način, da se v konkretni učni situaciji najprej seznani s predznanjem učencev 

ter cilje in naloge čim bolj prilagodi individualnim značilnostim vsakega izmed njih. 

Med praktičnim delom učitelj opazuje delo učencev; če so negotovi ali premalo 

motivirani, jih spodbuja z dodatnimi vprašanji in s pogovorom. Če začnejo uporabljati 

stereotipne, šablonske rešitve, skuša učitelj s postavljanjem vprašanj o možnih 

drugačnih/dodatnih rešitvah pri učencih spodbuditi razmišljanje o alternativnih različicah, 
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s katerimi bi v likovnem pogledu obogatili svoj izdelek (Tacol, 2003). Spoštuje različne 

izraze glede na likovne tipe učencev in izdelke ocenjuje po uspešnosti reševanja likovnega 

problema, ne pa po morebitnih lastnih likovnih preferencah.  

 

2.4.2.2.8. Metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 

Kot meni Karlavaris (1987), ta metodični proces uvaja subjekt v lastno ozaveščanje 

subjektivnosti in individualnosti, pri čemer se pri ustvarjalnem delu ali recepciji 

umetniških del počasi prehaja s spontanih reakcij v poseben, samosvoj in vse bolj 

zavesten proces, ki zagotavlja, da se likovni doživljaj/likovno oblikovanje v zavesti obdrži 

kot likovna izkušnja, ki se lahko v določenih situacijah znova izkoristi in tako poveča 

likovno občutljivost. 

Čeprav je za likovni proces na stopnji razrednega pouka, zlasti v prvih dveh razredih še 

vedno v veliki meri značilno spontano likovno izražanje, pa je cilj likovne vzgoje, da učenci 

z likovnim izražanjem in drugimi učnimi dejavnostmi usvojijo nova znanja, sposobnosti in 

veščine, predvidene v učnem načrtu. Učitelj lahko pri delu uporablja reprodukcije 

umetniških del in drugo vizualno gradivo, na podlagi katerega lahko pridobi informacije o 

osebnem okusu, preferencah, percepciji, opažanju in likovnih nagnjenostih posameznih 

učencev. Učenec si z ubesedovanjem vtisov in mnenja o opazovanih tujih in svojih 

likovnih delih krepi občutljivost za likovne probleme, različnost v uporabi likovnih 

materialov in tehnik ter postopno ozavešča osebne likovne nagnjenosti in karakteristike 

lastnega likovnega izražanja, kar prispeva h krepitvi samozavesti in ustvarjalnim likovnim 

rešitvam (Tacol, 2003). 

 

2.4.2.2.9. Metoda neposrednega učenja likovne tehnike 

Pomemben del pouka likovne vzgoje obsega predvideno obvladovanje likovnih tehnik. 

Posebej pomembno je, da učenci na stopnji razrednega pouka pravilno obvladajo 

predvidene likovne veščine, ker so te podlaga za zapletenejše likovne postopke v 

poznejšem obdobju. Učitelj zato do uporabe likovnih materialov ne sme imeti površnega 

odnosa, temveč se mora posvetiti individualno vsakemu učencu posebej, da bi ugotovil 

njegove prejšnje veščine (Berce Golob, 1990). Posebno pozornost mora nameniti 

pravilnemu razvoju motoričnih veščin, nujnih pri uporabi likovnih materialov, da bi se 

učenci tako izognili oziroma lahko popravili morebitne napačno naučene postopke (kot so 

denimo drža svinčnika, čopiča, uporaba ustreznega orodja za posamezne tehnike, način 

mešanja barv, uporaba palete, način modeliranja gline itd.). 
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Postopki, s katerimi učitelj demonstrira način uporabe določene tehnike morajo biti za 

vse učence preprosti, jasni in pregledni. Z lastno vadbo si učenci prizadevajo obvladati 

osnovne tehnične in tehnološke zakonitosti nove likovne tehnike, pri čemer jih učitelj 

individualno spremlja in po potrebi popravi. 

 

2.4.2.2.10. Metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo 

lastne izkušnje 

Poleg zgoraj omenjenega usvajanja načina dela z določeno tehniko je tudi več načinov, na 

katere učenci svobodno raziskujejo lastnosti, značilnosti in možnosti likovne tehnike, v 

kateri delajo. Ta metoda se izvaja po usvojenem temeljnem poznavanju določene tehnike 

(na primer, kateri čopič je treba uporabiti pri delu z akvarelnimi ali s tempernimi barvami, 

koliko vode uporabiti in na kateri način mešati barve ipd.). 

Da bi pri učencih krepil samostojnost in ustvarjalnost likovnega izražanja, jih učitelj navaja 

k raziskovanju in eksperimentiranju tudi na področju uporabe likovnih materialov. 

Likovne tehnike in njihova izvedba morajo biti prilagojene razvojni stopnji učencev. 

Učenci se, potem ko obvladajo elementarno znanje, postopno uvajajo v vse zapletenejšo 

in zahtevnejšo uporabo likovnih materialov (Tacol, 2003). Da bi spodbudil nenavadne 

rešitve, motivacijo in motorični razvoj učencev, mora učitelj v učni proces uvajati tudi 

kombiniranje likovnih tehnik. Rezultati se po opravljenem praktičnem delu analizirajo v 

medsebojnem pogovoru in v posameznih likovnih rešitvah iščejo zanimivost in posebnost 

posameznih likovnih rešitev. 

 

 

2.4.3. UČNE METODE V KONTEKSTU UČNEGA NAČRTA ZA OSNOVNO ŠOLO 

IN RESNIČNIH ŠOLSKIH POGOJEV 

 

Terhart (2001) omenja tri bistvene dimenzije, ki so povezane z metodičnim načrtovanjem 

učnega programa: prva je povezana z odnosom med cilji pouka in učnimi metodami, 

druga z odnosom med vsebino pouka in učnimi metodami, tretja pa z učenjem učencev 

oziroma olajševanjem procesa učenja. Izbiro metod dela prvenstveno določajo predpisani 

vzgojno-izobraževalni cilji, načrtovane vsebine za predmet likovna vzgoja pa ravno tako 

usmerjajo način poučevanja in učenja. 
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Lamagna in Selim (2005) navajata tri poglavitne ovire, s katerimi se pri izbiri ustreznih 

učnih metod srečuje učitelj in ki jih je mogoče upoštevati v šolskih razmerah na 

Hrvaškem, zlasti v kontekstu pouka likovne vzgoje. Prva je časovna omejitev pouka. Pouk 

likovne vzgoje je v šolah na Hrvaškem omejen na eno uro tedensko, kar v veliki meri 

vpliva na (ne)kakovost izvajanja učnega procesa. Sodobno koncipiran pouk, osredotočen 

na dejavnost učencev, skladno z njegovimi možnostmi in potrebami, nujno zahteva večji 

časovni okvir od tistega, ki je potreben predvsem za prenašanje informacij na 

najpreprostejši in najbolj ekonomičen, najpogosteje frontalni način. Drugi zaviralni 

dejavnik je heterogena sestava učencev v razredu. Učenci so si med seboj različni po 

obsegu predznanja, kognitivnih, afektivnih in motoričnih sposobnostih, stilih spoznavanja 

in učenja, motivaciji in nagnjenosti k učnemu predmetu likovne vzgoje; razredni oddelki z 

večjim številom učencev (več kot 15, kar je najpogostejši primer v šolah na Hrvaškem) 

onemogočajo učitelju pri vsakem posameznem učencu dovolj učinkovito ugotoviti in 

spremljati navedene značilnosti. Tretji zaviralni dejavnik je povezan z drugim in zadeva 

nemožnost popolne uporabe vseh načinov in metod dela, ki bi v celoti zadostili vsem 

potrebam in nagnjenostim učencev. Z drugimi besedami, pri izbiri učnih metod učitelj ne 

more v vsakem trenutku učnega procesa paziti na uporabo ustrezne metode, prilagojene 

vsakemu posameznemu tipu učenca v razredu. Temu problemu se je mogoče delno ali v 

celoti izogniti s kombinacijo čim več različnih načinov poučevanja in učenja, prilagojenih 

različnim kognitivnim tipom učencev, pa tudi trenutnim potrebam in željam učencev ter 

obstoječemu ozračju/klimi v razredu. Tako je mogoče vzpostaviti učinkovito kombinacijo 

učnih metod, ki med splošnimi in specifičnimi (likovnimi) metodami dela predpostavljajo 

tisto, ki bo – v odnosu do omejitev, povezana s posameznimi učnimi situacijami v praksi – 

kot rezultat omogočila največji možni napredek oziroma bo kar najbolj v korist enako 

učitelju kot tudi učencem. 

Metodično tradicijo podpirajo tudi neustrezna prostorska ureditev šol, zastarela oprema 

in monotono urejene učilnice. Gmotnih pogojev dela se zato ne sme zanemariti, temveč 

jih je treba obravnavati kot probleme, ki se jih je treba zavedati in na ravni sprememb 

izobraževalne politike delovati v smeri njihovega reševanja. 

Poudarjena potreba po transformacijskem učenju je v sodobni vzgojno-izobraževalni 

teoriji pogojevala potrebo po širšem pristopu k uporabi in h kombiniranju učnih metod 

ter s tem pred učitelje postavila zahtevne izzive. Glavni razlog specifikacije in razprave o 

primernih metodah dela pri likovni vzgoji je povezan z vzgojno-izobraževalnimi cilji 

sodobne šolske teorije in prakse, katere prizadevanja težijo k večji vzgojno-izobraževalni 

učinkovitosti, ustvarjalnejšemu in samostojnejšemu učenju, večji učni motiviranosti in 

uspešnosti učencev, individualizaciji učnega dela oziroma boljšemu celostnemu razvoju 
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učenca. Kakovost učiteljevega načina poučevanja se neposredno odraža v kakovosti 

procesa učenja pri učencih, in tudi v posledicah tega učenja. Na ta način postaja 

vprašanje načina in oblik prezentacije učnih vsebin eno izmed ključnih vprašanj pri 

koncipiranju sodobnega pouka likovne vzgoje.  

Z razvojem kognitivnih in konstruktivističnih idej so se spremenili vloga, namen in način 

uporabe obstoječih učnih metod. S stališča pedagoškega konstruktivizma so primerne 

tiste metode, ki vzpodbujajo k razmišljanju, omogočajo nova, presenetljiva spoznanja in 

nenavadne načine opazovanja ter spodbujajo nove poglede, širijo interese in nova 

obzorja (Špoljar, 2004). To, kar je skupno metodam, ki se uporabljajo pri 

konstruktivistično zasnovanem pouku likovne vzgoje, je poudarek na kognitivnem in 

ustvarjalnem aktiviranju učencev, doseganju zmožnosti za reševanje problemov, 

samostojnemu, kritičnemu in divergentnemu mišljenju ter povezovanju spoznanj in 

doseganju poglobljenega likovnega znanja. Pomembno je, da učni proces likovne vzgoje 

vsebuje kombinacijo različnih učnih metod, ki bodo med učenci in učiteljem spodbudile 

čim boljšo interakcijo, kajti ta je osnovni pogoj za kakovostno usvajanje učne vsebine. 

Rezultati novejših raziskav o učinkovitosti metod dela govorijo v korist konstruktivistično 

utemeljenih metod, ki spodbujajo dejavno učenje (Carpenter, 2006; Šimić Šašić, 2011). 

Vsebine pouka likovne vzgoje morajo biti zasnovane na način raziskovalne dejavnosti in 

reševanja likovnih problemov. Načini prezentacije likovne vsebine in praktičnega dela 

morajo vključevati različne vrste dejavnosti, kot so opazovanje, opažanje, razumevanje, 

igra, refleksija, zamišljanje itd. Metod ni mogoče a priori deliti na dejavne in pasivne, 

temveč se lahko  klasificirajo na metode, ki pri pouku lahko dosežejo večjo ali manjšo 

želeno dejavnost učencev (Marentič Požarnik, 2004a); zaradi enostavnejše terminologije 

pa mnogi avtorji uporabljajo te sintagme. Guest (2001) ugotavlja, da uporaba dejavnih 

metod dela zahteva več časa kot uporaba pasivnih. Razlog je, ker so dejavne metode dela 

v svoji osnovi dinamične in zahtevajo stalni proces inovacijskih postopkov, ki pri učencih 

spodbujajo zainteresiranost in zavzetost. Optimalni čas, ki bi ga morali nameniti izvajanju 

dejavnih učnih metod pri pouku likovne vzgoje, pogosto presega obstoječe časovne 

okvire, določene z učnim načrtom in s programom. Dejavno poučevanje pri učencih 

razvija pozornost, osredotočenje in intrinzično motivacijo, spodbuja razvoj različnih 

veščin (komunikacije, strpnosti, sodelovanja, empatije), razvija kritično in divergentno 

mišljenje, vrednotenje in pozitiven odnos do učenja oziroma znanja (Robson, 1998). 
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2.4.4. DIDAKTIČNI KRITERIJI PRI IZBORU UČNIH METOD ZA POUK LIKOVNE 

VZGOJE 

 

Z razvojem pedagoške znanosti in s spremembo paradigem, ki vzgojno-izobraževalnem 

procesu določajo položaj in vlogo učitelja in učencev, se je spremenilo tudi stališče do 

uporabe določenih metod in oblik dela, v korist metodičnega pluralizma in smotrnosti, ki 

je odvisna od določene didaktične situacije. Pouk likovne vzgoje je po svoji teoretično-

praktični, interdisciplinarni, dinamični in prilagodljivi naravi specifičen; uporaba metod 

zato ne sme omejevati učnega procesa, ne sme biti toga, vselej ista, temveč se mora 

prilagajati vsaki didaktični situaciji posebej. 

Izbira metod in oblik dela izhaja iz učenčevih in učiteljevih sposobnosti, vzgojno-

izobraževalnih ciljev in učne snovi, učil in učnih pripomočkov, delovnih, prostorskih in 

materialnih možnosti, učnega predmeta in razvojne stopnje učencev; smernice v 

sodobnih konceptih pouka likovne vzgoje kot pogoj za uporabo določenih metod dela 

poudarjajo tudi zakonitosti procesa likovnega razvoja in individualnih razlik med učenci 

(Tacol, 2011). Učne metode se vrednotijo v odnosu do vrste (kakovosti) učenja, ki jih 

spodbujajo ali sprožajo, njihova vrednost pa se odraža v kakovosti likovnega znanja in 

likovnih sposobnosti učencev kot enega izmed končnih ciljev pouka likovne vzgoje. 

Didaktični kriteriji izbire in kombiniranja učnih metod pri pouku likovne vzgoje so 

usmerjeni na učenca in temeljijo na zahtevah, ki izhajajo iz razvoja učencev in možnosti 

njihovega učenja, obsegajo pa starostno obdobje in razvojne ravni učencev, predznanje 

učencev, motivacijo, kognitivne stile in stile učenja učencev, vzgojno-izobraževalne 

naloge in cilje. Oblikovanje strategij za uporabo učnih metod se zato načrtuje v odnosu 

do konkretne učne situacije, s ciljem učencem predstaviti učno gradivo na način, ki jim bo 

olajšal učenje in ga naredil zanimivega (Tacol, 2011). 

Didaktični kriteriji pri izbiri učnih metod pri pouku likovne vzgoje so usmerjeni tudi na 

učitelja oziroma njegove metodične kompetence. Pomen poznavanja uporabe učnih 

metod je ena izmed najpomembnejših veščin, ki jih mora imeti sodobni učitelj, pa tudi 

enako pomembna predpostavka za kakovostno izobraževanje prihodnjih učiteljev (Javrh, 

Kalin, 2011), zlasti v luči upoštevanja individualizacije pouka in celostnega razvoja 

učencev. Učitelj mora poznavati karakteristike učnih metod in biti vešč njihovega 

kombiniranja z drugimi elementi učnega procesa. Imeti mora vpogled v njihovo 

ustreznost za določena starostna obdobja učencev in možnost z njihovo uporabo 

spodbujati motivacijo. „Mnogi učenci bodo dosegli višje cilje, če bo učitelj spremenil učni 
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pristop, če bo upošteval različnost učencev pri sprejemanju, procesiranju, razumevanju, 

predstavljanju učne vsebine ob raznolikosti didaktičnih pristopov – od učnih metod in 

oblik do njihovega kombiniranja in modificiranja, pa tudi z uporabo različnih učnih 

sredstev in pripomočkov ter s prilagajanjem učnega tempa″ (Kalin, Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, 2011: 10). Z dinamično kombinacijo raznovrstnih, splošnih in specifičnih 

(likovnih) metod dela učitelj pri učencih ustvarja pogoje za pridobivanje številnih izkušenj 

in novih likovnih znanj, ki se, v medsebojni prepletenosti in odvisnosti med vsemi 

elementi učnega procesa spajajo v novo, specifično izkustvo. 

 

 

2.4.5. OBLIKE DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Oblike dela pri pouku likovne vzgoje določajo didaktično-metodične zahteve in tudi 

specifičnosti samega predmeta. Njihova uporaba in kombinacija sta odvisni od števila in 

starosti učencev, ciljev in vsebine pouka, učiteljeve didaktične kompetence in 

usmerjenosti učnega procesa (Tacol, 2003). Glede na pomen učiteljeve vloge in tudi na 

delo samih učencev sta opredeljeni tudi neposredna (direktna) in posredna (indirektna) 

oblika dela, ki obsegata frontalno delo, delo s posamezniki (individualno delo), skupinsko 

delo in delo v dvoje (Blažič in dr., 2003; Bognar, Matijević, 2005). 

 

2.4.5.1. NEPOSREDNE OBLIKE DELA 

V neposredne oblike sodi frontalna oblika dela. To je »organizacijska oblika, pri kateri 

učitelj neposredno izvaja izobraževalni proces s celim oddelkom ali z večjo skupino 

učencev« (Blažič in dr., 2003: 380). Zaradi svoje učinkovitosti oziroma posredovanja 

velikega števila informacij v kratkem času je priljubljena med učitelji na vseh ravneh 

šolskega sistema. Zaradi časovne omejenosti je govorna komunikacija pogosto 

enosmerna, kar učence postavlja v pasivni položaj (Tacol, 2003).  

Če učitelj postavlja odprta, problemsko zasnovana vprašanja, ki zadevajo obravnavano 

likovno vsebino in ki učence napotujejo k samostojnemu razmišljanju in sklepanju, dobiva 

frontalna oblika dela drugačen smisel od tistega, ki je ustaljen. Pri tem lahko posluži 

kombinacija splošnih metod (metoda pogovora, ponazoritvena metoda) in specifičnih 

metod (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih 

senzibilnosti, metoda posrednih stimulansov), kar bo učencem na najboljši način 
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približalo likovno vsebino. Učenci imajo pri tem priložnost, predstavljati svoje zamisli, 

stališča, mnenja o določeni likovni problematiki.  Učitelj ravno tako lahko uporabi različne 

didaktične pripomočke, s katerimi pouk postane bolj dinamičen. 

 

2.4.5.2. POSREDNE OBLIKE DELA 

Posredne oblike dela so tiste, pri katerih prevladujejo posredni odnosi med učiteljem in 

učenci, z namenom večje aktivacije in čim samostojnejšega učenja učencev. Pri tako 

organiziranem pouku likovne vzgoje dobiva učitelj vlogo koordinatorja, usmerjevalca, 

pobudnika, spodbujevalca, svetovalca (Blažič in dr., 2003; Tacol, 2003). 

Skupinska oblika dela je zasnovana na medsebojni interakciji učencev, ki si skupaj 

prizadevajo rešiti postavljeni likovni problem. Poudarek je tako na razvijanju socialnih 

odnosov, učenci pa se učijo vesti v družbi, s strpnostjo in z razumevanjem ter ob delu z 

drugimi, pri čemer razvijajo občutek za skupnost in njene potrebe. Raziskave so pokazale, 

da se kooperacija, interakcija, motivacija in uspešnost reševanja nalog najučinkovitejše 

uresničujejo v manjših skupinah (4-6 učencev), ki imajo jasno zastavljene cilje in naloge 

(Gillies, 2003). Učenci se lahko bolje kot učitelji zavedajo slabšega razumevanja določenih 

vsebin pri drugih učencih in sami vrstnikom lahko ponudijo boljšo razlago nerazumljenih 

vsebin (prav tam). Rezultat takšnega načina dela je krepitev samozavesti pri učencih in 

občutek njihove vključenosti v razred kot skupnost. Skupinsko delo je pogosto prežeto 

tudi z drugimi oblikami dela, kar se lahko šteje za specifično, kompleksno in ne preveč 

strukturirano organizacijo pouka likovne vzgoje.  

Delo v dvoje (timsko delo) se lahko uporablja v vseh etapah učnega procesa likovne 

vzgoje. V uvodnem delu učenci na ta način lahko rešujejo teoretične in praktične likovne 

probleme, analizirajo likovna dela (primerna kombinacija metod dela je npr. kombinacija 

metode pogovora, ponazoritvene metode, metode estetske komunikacije in metode 

širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti); v osrednjem delu ure lahko vadijo uporabo 

likovne tehnike ali ustvarjajo skupno likovno delo (lahko se uporabi kombinacija metod, 

kot so metoda pogovora, metoda reševanja problemov, metoda izmeničnih vplivov, 

metoda transponiranja in alternativ ter metoda samostojnega dojemanja in usvajanja 

likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje); v sklepnem delu ure lahko na različne načine, 

medsebojno ali z drugimi učenci vrednotijo likovne izdelke (pri tem se lahko uporabi  

kombinacija metode pogovora, ponazoritvene metode, metode širjenja in elaboriranja 

likovnih senzibilnosti). Delo v dvoje je lahko način za rešavanje zapletenejših likovnih 

nalog, denimo za kombiniranje dveh ali več likovnih tehnik, delo na večjem formatu, 

prikaz kompleksnejšega likovnega motiva, ker učenci delo lahko razdelijo na več etap, 
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vsak izmed njih pa realizira svoj del ali pa sočasno vsi delajo na vseh etapah reševanja 

naloge, in to dosegajo v krajšem času kot pa z individualnim delom. 

Pri individualni obliki dela je pozornost namenjena individualnemu delu vsakega 

posameznega učenca. Ta oblika dela je imanentna naravi pouka likovne vzgoje in skoraj 

vedno se izvaja z lastnim samostojnim likovnim izražanjem učencev. Pri individualnem 

delu se razvijata samostojno ustvarjanje idej in ustvarjalno mišljenje, zato je ta oblika pri 

organizaciji učne ure likovne vzgoje neprecenljiva; likovni produkt je posledica celovitega 

zavzemanja učenca in deluje transformativno na več področjih. Čeprav je individualno 

delo povezano v glavnem z osrednjim delom ure oziroma likovnim izražanjem učencev, se 

ta oblika dela lahko pojavi v vseh etapah učnega procesa, od uvodnega dela (ustvarjalne 

igre, vaje) do sklepnega dela (pri vrednotenju izdelkov) (Tacol, 2003). 

Učitelj pri individualnem delu z usmerjanjem in s svetovanjem pomaga učencem; pri tem 

jim ne daje gotovih rešitev in ne izreka lastnih pogledov o tem, kako reševati likovni 

problem, temveč si na posreden način, zlasti z metodo pogovora in posrednih 

stimulansov, prizadeva pri učencih spodbuditi iskanje lastnih idej in rešitev. Druge 

metode, ki so primerne za uporabo pri tej obliki dela in spodbujajo samostojno in 

ustvarjalno reševanje likovnih nalog, so metoda transponiranja in alternativ, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda avtonomnih likovnih 

postopkov, metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti, metoda samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje.  

 

 

2.4.6. UPORABNOST KOMBINACIJ SPLOŠNIH IN SPECIFIČNIH UČNIH METOD 

TER OBLIK DELA PRI PROBLEMSKO ZASNOVANEM POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

Problemsko zasnovan pouk likovne vzgoje predpostavlja podajanje in usvojitev likovnih 

vsebin z lastno dejavnostjo oziroma s pridobivanjem lastnega izkustva, odkrivanjem 

odnosov med različnimi likovnimi vsebinami ter njihovimi povezavami z življenjskimi 

situacijami, skozi prepletanje teoretičnega in praktičnega dela (Tacol, 2003). Ključno 

vprašanje pri tem je, kako spodbuditi in uresničiti takšno učenje. Odgovor leži v uporabi 

ustreznih metod dela, ki morajo izhajati iz zakonitosti procesa likovnega razvoja, 

individualnih razlik med učenci ter tudi iz ciljev likovne vzgoje. To je razlog za upravičeno 

uporabo specifičnih metod dela pri pouku likovne vzgoje, kajti te omogočajo naslednje: 
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• omogočajo učencem, da v umetniških delih in okolju lažje zaznavajo likovne probleme 

in likovno-estetske vsebine ter razvijajo smisel za njihovo razumevanje; 

• z iskanjem kvalitativnih vsebin oziroma odnosov med posameznimi elementi neke 

likovne strukture v umetniških delih in izdelkih sošolcev omogočajo poglobljeni, 

individualni doživljaj likovno-estetskih komponent; 

• omogočajo individualni, samostojni in ustvarjalni pristop k praktičnemu delu oziroma 

likovnemu izražanju; 

• omogočajo vrednotenje umetniških del in izdelkov sošolcev glede na rešitev likovnih 

problemov; 

• omogočajo povezovanje likovnih vsebin in znanj ter likovne senzibilnosti z drugimi 

življenjskimi situacijam (Berce Golob, 1990). 

Kot že omenjeno, se specifične likovne metode lahko kombinirajo s splošnimi metodami 

dela. Kombinacija splošnih in specifičnih metod dela je odvisna od različnih dejavnikov: 

strukture učne ure, likovne naloge, določene učne etape ter starostne dobe učencev. 

Metode dela na razredni stopnji pouka likovne vzgoje so prilagojene specifičnostim te 

starostne skupine in bolj sproščenemu načinu interakcije, s poudarkom na afektivno-

konativni dimenziji osebnosti, medtem ko so učenci na predmetni stopnji sposobnejši 

analizirati in reševati kompleksnejše naloge. 

Ker se različne etape učnega procesa po svoji strukturi in ciljih razlikujejo, so za vsako 

izmed njih kombinacije učnih metod, ki se uporabljajo pogosteje kot v drugih etapah; 

kombinacije metod seveda ni mogoče posplošiti, niti podati preprostega pregleda  

njihove uporabe v posameznih delih ure, ker je pouk  dinamična in manj strukturirana 

celota, na katero vplivajo številni dejavniki. Lahko pa ponudimo nekatere kombinacije, 

karakteristične za določene faze problemskega pouka likovne vzgoje. 

Uvodni del ure je lahko koncipiran zelo različno. Začne se lahko s pogovorom, ki vključuje 

poigravanje s ključnimi pojmi obravnavane likovne naloge, do likovnih vsebin pa se lahko 

prihaja tudi na deduktiven način, od splošnih predstav, ki so povezane s predhodnimi 

izkušnjami učencev in ki zadevajo okolje ali naravo. V uvodnem delu učne ure je lahko v 

uporabi tudi ustvarjalna igra kot motivacija za likovno izražanje učencev. Njen cilj je 

učencem na ustvarjalen, problemski in zanimiv način prek izkušenjskega učenja približati 

učne vsebine. Uporaba in kombinacija učnih metod pri tem sta lahko zelo različni, 

odvisno od koncepcije igralnih dejavnosti. Vrednost te strategije je tudi v prakticiranju 

skupinske oblike dela učencev, ki med njimi spodbuja večjo interakcijo, socializacijo in 

dejavnost. 
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V osrednjem delu učne ure se najpogosteje uporabljajo splošne metode: metoda razlage, 

metoda pogovora in metoda demonstracije. Da bi se izognili standardni obliki frontalnega 

pouka – ko učitelj podaja učno vsebino, učenci pa imajo v glavnem pasivno vlogo –, bi 

morali uporabo splošnih metod »posodobiti« oziroma nadgraditi z uporabo specifičnih 

metod. V tem delu učne ure so najustreznejše metode metoda estetske komunikacije, 

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti in metoda posrednih stimulansov, 

ker se z njihovo pomočjo pozornost učencev – pri opazovanju in doživljanju likovnih del, 

ki imajo vlogo didaktičnih sredstev in pripomočkov – usmerja v likovno-estetske 

elemente in vrednote. Pri tem velja metodo razlage zožiti na najmanjšo možno mero 

oziroma jo je treba kombinirati z metodo pogovora, te pa se ravno tako ne sme strniti 

zgolj na izmenjavo enopomenskih vprašanj in odgovorov. Vprašanja morajo biti odprtega 

tipa oziroma morajo učence navajati na razmišljanje in lastno sklepanje. Za uspešen 

potek pouka se morata metodi razlage in pogovora kombinirati z metodo demonstracije 

ter navedenimi specifičnimi metodami, ker bo le tako pogovor usmerjen k ozaveščanju in 

razumevanju obravnavanih likovnih vsebin. Estetska komunikacija med učiteljem in 

učenci pa denimo lahko poteka na način recepcije likovnih del, kjer pri pouku likovne 

vzgoje na razredni stopnji v razredu v sproščenem ozračju poteka pogovor na podlagi 

izbranih likovnih izdelkov (denimo o tem, katere barve, velikosti ali oblike opažajo, ali so 

oblike pravilne ali nepravilne, ali jim je prikaz všeč in zakaj, ali jim slika deluje vedro, 

vznemirljivo, mirno), s čimer se učenci senzibilizirajo za obstoj navedenih likovnih 

vrednosti, pozornost pa z načina upodabljanja podob preusmerjajo k značilnostim 

likovnih elementov in njihovih odnosov ter uporabi likovnih materialov. Učitelji tako 

pomagajo učencem, da se naučijo, kako med lastnostmi, ki sestavljajo celoto, in ne le 

zgolj med posamičnimi deli, videti interakcije (npr. poleg motiva na sliki – drevo, hiša ...) 

opaziti tudi to, v kakšnem odnosu so njihove velikosti, katera oblika prevladuje, kakšen je 

odnos med njihovimi  barvami, v kateri tehniki je naslikana slika ...) (Tacol, 2003). 

S pogovorom, pripovedovanjem in z igralnimi dejavnostmi učitelj med učenci spodbuja 

pogovor o lastnih zamislih in čustvih, povezanih s predmeti in pojavi v okolju; s spretno 

kombinacijo vprašanj/konstatacij jih pri tem napotuje k opažanju določenih likovnih 

elementov. Eden izmed ciljev uporabe omenjenih specifičnih metod je tudi ta, da učenci z 

besedami  izrazijo svoje izkušnje na likovnem področju. Uporaba teh, likovno-problemsko 

zasnovanih metod pomeni zastavljanje vprašanj po učenčevih razlagah in idejah ter 

navezavo na njihovo predznanje. Učence se ravno tako navaja na dejavno in kritično 

opazovanje likovnih primerov (Berce Golob, 1990; Tacol, 2003). Na stopnji razrednega 

pouka od učencev ne moremo pričakovati podrobnega analiziranja likovnih del, lahko pa 
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jih na posreden način senzibiliziramo za opažanje likovnih sestavin, ki tvorijo določeno 

umetniško delo, oziroma za vpogled v likovne elemente in njihove odnose. 

Če se želi – v skladu z zasnovanostjo likovnega problema – spodbujati razvoj 

divergentnega, ustvarjalnega mišljenja, se pri delu lahko uporabi metodo posrednih 

stimulansov. Za vzpostavitev sproščenega ustvarjalnega ozračja mora učitelj v pogovoru z 

učenci uporabljati domišljijska vprašanja in odgovore ter učence spodbujati k ustvarjanju 

asociacij, nenavadnih idej, ki niso nujno strogo povezane z likovnim problemom. 

Ustvarjanje „zgodb“ lahko posredno vpliva na aktiviranje ustvarjalnih idej na področju, ki 

ga zadeva podani likovni problem (Karlavaris, Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). 

V fazi likovnega izražanja, pri uporabi določenih likovnih materialov in pripomočkov, ko 

učenci prvič spoznavajo določeno likovno tehniko ali je še ne poznajo dovolj, je zelo 

primerna uporaba metode neposrednega učenja likovne tehnike. Ta metoda je posebej 

povezana z metodo razlage, pogovora, demonstracije in praktičnega dela ter z metodo 

širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti. Dobro obvladanje tehničnih zakonitosti 

določene likovne tehnike je osnovni pogoj za raziskovalni in ustvarjalni pristop k 

likovnemu izražanju. Šele potem, ko se usvojita nujno potrebna tehnično znanje in 

razumevanje, je mogoče zastavljati takšne naloge, ki pospešujejo učenčeve izrazne 

sposobnosti in ki pri učencih razvijajo likovno senzibilnost, zrelost in bogastvo izraznih 

zmožnosti (Berce Golob, 1990). Za razvoj teh sposobnosti se uporablja metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje. 

Problemsko  zasnovane likovne naloge lahko temeljijo na ustvarjalni izvedbi likovne 

tehnike kot izhodišču za zasnovo likovnega problema. Učenci pri tem z 

eksperimentiranjem in iskanjem novih poti in rešitev v določenem mediju nadgrajujejo 

svojo likovno-tehnično izkušnjo. 

Eden izmed osnovnih ciljev problemskega pouka likovne vzgoje je pri učencih razvijati 

sposobnost, v 'objektivni' stvarnosti opažati likovno-estetske vrednote, ter sposobnost, 

lastne doživljaje transponirati v likovno izražanje; tako namreč razvijajo in  ozaveščajo 

lastne ustvarjalne zmogljivosti. Zelo ustrezna metoda za vzpodbujanje domišljije in 

divergentnega mišljenja je metoda transponiranja in alternativ, posebej na razredni 

stopnji, na kateri razumevanje in usvajanje likovnih vsebin temeljita na afektivnem 

doživljaju in intuitivnem dojemanju likovnosti. Uporaba te metode je posebej pomembna 

pri reševanju zamišljenih ali izmišljenih motivov in tudi pri delu s kombinirano likovno 

tehniko, kjer so ključni dejavniki pri ustvarjanju izvirnih likovnih rešitev likovna domišljija, 

likovni spomin, bogastvo nenavadnih idej, motorična spretnost in želja po 

eksperimentiranju. Pri tem se je treba izogibati ustaljenemu načinu dela ter pri pouku 
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uvajati postopke, ki bodo pripeljali do porajanja nenavadnih in nestandardnih idej, stališč 

in izdelkov. V ta namen je dobro učencem prikazovati različne likovne rešitve določenega 

likovnega problema, motiva ali uporabe likovne tehnike (lahko iz različnih krajev, obdobij, 

stilov) in tudi različne likovne rešitve učencev. Učenci se tako osvobajajo ideje, da mora 

biti likovna rešitev problema videti na določen način in ozaveščajo vrednosti in prednosti 

različnih likovnih pristopov (Tacol, 2003). 

Metoda, ki zadeva praktično delo učencev, je tudi metoda avtonomnih likovnih 

postopkov. Osnovni pogoj za uporabo te učne metode je uporaba drugih splošnih in 

specifičnih metod v etapi učenja; najpogosteje so to metoda pogovora (ko učitelj zaznava 

prejšnjo situacijo učencev), metoda demonstracije (učitelj z demonstriranjem učne 

vsebine na čim bolj raznovrstne in v perceptivnem, čutnem, miselnem in čustvenem 

pogledu angažirane načine skuša učencem približati učno vsebino in izzvati njihovo 

notranjo motivacijo za učenje) in metoda estetskega kultiviranja ter metoda širjenja in 

elaboriranja likovne senzibilnosti (kot del postopkov, ki so v uporabi v fazi učenja in 

ustvarjalne igre, služijo pa za ozaveščanje likovnih vsebin in njihovih kakovosti na 

predstavljenih materialih ali v učnem okolju, pa tudi pri lastnem delu). Po teh dejavnostih 

so učenci pripravljeni za lastno samostojno likovno izražanje, v katerem so popolnoma 

avtonomni, osvobojeni neprimernih zunanjih vplivov in vsiljenih „pravilnih“ rešitev (ne 

glede na izvedbo motivov ali likovne tehnike). 

Metoda izmeničnih vplivov zadeva temeljno zakonitost ustvarjalnega procesa, za 

katerega je značilna izmenjava različnih ustvarjalnih dejavnikov. Za učitelja je ta metoda 

ena izmed najzahtevnejših, ker z njo vpliva na izmenično spodbujanje likovnih in 

ustvarjalnih dejavnikov, za njihovo stimuliranje pa med potekom celotnega učnega 

procesa uporabi raznovrstna učna sredstva in pripomočke ter postopke. Ta postopek od 

učitelja zahteva poznavanje likovnih in ustvarjalnih procesov ter načinov za njihovo 

spodbujanje glede na razvojno stopnjo učencev, oblikovanje ustreznega ustvarjalnega 

procesa pa dosega s kombiniranjem te in drugih učnih metod, odvisno od začrtanih ciljev 

(Berce Golob, 1990; Karlavaris, Berce Golob, 1991). 

Enako kot predhodno omenjena metoda je tudi metoda kompleksnosti in prepletanja 

izziv za učitelja; obsega namreč kompleksno strukturo vseh dimenzij pouka likovne 

vzgoje. Ta metoda je primernejša za uporabo na predmetni stopnji, enako kot tudi 

metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti, ki predpostavlja določeno stopnjo zavestnega in 

racionalnega obravnavanja likovnih idej in materialov. 

Zadnje štiri omenjene metode zahtevajo individualno obliko dela z učenci; učitelj se tako 

bolje seznani z individualnimi značilnostmi likovnega izraza vseh učencev in jim skladno s 
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tem prilagaja svoje zahteve. Z individualiziranim pristopom pri učencih lahko deluje tudi v 

smeri nenehnega ozaveščanja njihove likovne senzibilitete, tako da jih pri delu – brez 

vsiljenih omejitev – spodbuja k samostojnosti in svobodnemu izražanju. 

Pri problemsko zasnovanem pouku likovne vzgoje se učenci navajajo, da v zaključnem 

delu učne ure ocenijo svoje delo in navedejo razloge za svoje presoje. V tem delu učne 

ure se metodi pogovora in demonstracije lahko kombinirata z metodo estetske 

komunikacije in metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti. S pogovorom o 

likovnih delih, bodisi z analizo likovnih elementov ali izrekanjem lastnega splošnega vtisa 

o likovnih izdelkih učenci vadijo besedno izražanje, spontano bogatijo likovni besednjak in 

se učijo spoštovati individualno likovno izražanje (Tacol, 2003). 

Cilj uporabe specifičnih (likovnih) metod dela je večja dejavnost učencev, ki vodi k 

ustvarjanju konceptov oziroma konstrukcij znanja o likovnosti na podlagi lastnega  

izkustva, pridobljenega tako s kognitivnimi kot tudi z afektivnimi in motoričnimi  

dejavnostmi. Tako nastaja znanje, ki ni reproduktivno, temveč funkcionalno (koristno, 

uporabno) in se lahko uporablja ne zgolj v novih likovnih nalogah, temveč tudi v različnih 

situacijah vsakdanjega življenja. 

 

Pri pouku likovne vzgoje ni treba uporabljati vseh specifičnih metod, njihova izbira 

namreč temelji na vrsti likovne naloge in starostni stopnji učencev. V naši raziskavi smo se 

omejili na štiri specifične metode dela, ki smo jih na slikarskem področju ocenili kot 

najprimernejše na  razredni stopnji osnovne šole oziroma v 2. in 4. razredu. To so metoda 

estetskega komuniciranja, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metoda 

transponiranja in alternativ ter metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje. Uporaba teh metod namreč pri opazovanju umetniških 

del učencem omogoča poglobljeno doživljanje likovno-estetskih vrednot teh del, razvoj 

opažanja/vizualne percepcije na primerih iz narave in okolja, dojemanje in usvajanje 

specifičnosti likovnih materialov in tehnik ter spodbujanje likovne ustvarjalnosti. Na 

slikarskem področju uporaba navedenih metod dela omogoča boljše opažanje in 

zaznavanje slikarskih problemov v likovnih delih in okolju, usmerja učenčevo opazovanje 

in razvoj občutljivosti za značilnosti in posebnosti barv kot medija ter odnosov med 

barvami, senzibilizira učence za opažanje likovno-estetskih komponent pri različnih 

pristopih uporabe barv in pri izražanju z barvo, navaja učence k razmišljanju o slikarskem 

problemu in njegovemu prepoznavanju pri likovnem izražanju na samostojen in izviren 

način ter jim omogoča ustrezno uporabo in svobodno eksperimentiranje s slikarskimi 

materiali in pripomočki. 
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2.5. USTVARJALNOST UČENCEV PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

 

2.5.1. OPREDELITEV USTVARJALNOSTI 

 

Ustvarjalnost oziroma kreativnost je kompleksen psihološki fenomen, ki ga je mogoče 

opredeliti, raziskovati in razumeti z različnih vidikov. Definicije ustvarjalnosti so številne in 

pogojene z individualnimi interpretacijami ter vidiki gledanja na to problematiko. 

Določeni avtorji delajo razliko med znanstveno in umetniško ustvarjalnostjo. Trstenjak v 

tem smislu znanstveno ustvarjanje opredeljuje kot spoznavno, umetniško pa poleg tega 

tudi kot estetsko kakovost (Trstenjak, 1981). Duh (2004) navaja, da se znanstvena 

ustvarjalnost nanaša na iskanje različnih postopkov (znanstvenih, tehničnih), da bi 

predmete prilagodili našim ciljem; pri umetniški ustvarjalnosti pa se odkritje in 

sprememba udejanjita v istem trenutku. To med drugim pomeni, da se poleg odkritja v 

istem trenutku dogaja tudi sprememba, ne samo na kognitivnem področju, temveč tudi 

na čustveno-psihičnem področju oziroma v osebnosti ustvarjalca, ki vpliva na njegovo 

nadaljnjo rast in dozorevanje. Nekateri pristopi k ustvarjalnosti temeljijo na kognitivnem 

pristopu (Guilford, 1968); številni raziskovalci po drugi strani predlagajo številčnost 

interrelacijskih dejavnikov, ki prispevajo k razumevanju ustvarjalnosti (Löwenfeld, 1958; 

Karlavaris, Kraguljac, 1981; Torrance, 1987; Csikszentmihalyi, 1996; Amabile, 1996). Vse 

definicije pa temeljijo na določanju sposobnosti, ki nudi nove perspektive, generira nove 

in smiselne ideje, spodbuja ustvarjanje novih vprašanj in išče rešitve za postavljene 

probleme (Beghetto, 2007). 

Ustvarjalnost vključuje posedovanje različnih sposobnosti, lahko pa se obravnava tudi kot 

fenomen sam po sebi. Seltzer in Bentley (1999) govorita o ustvarjalnosti kot načinu 

življenja oziroma možnosti, da se na življenjske situacije in nenavadne zahteve odzove 

ustvarjalno, na način njihovega uspešnega reševanja, način, s katerim se daje pozitiven 

prispevek k življenju posameznika in skupnosti. Karlavaris (1981) opredeljuje 

ustvarjalnost kot splet intelektualnih lastnosti, karakteristik osebnosti, motivacije, 

čustvenosti in drugih dejavnikov, ki jih odraža odprtost duha, občutek za svet okrog sebe, 

v želji po spremembi, domišljiji, bogastvu idej in sposobnosti iskanja novih poti, 

iznajdljivosti, izvirnosti, organiziranosti, daru iskanja, smislu za bistveno, kritičnosti itd. 

Csikszentmihalyi (1996) pa ustvarjalnost razume kot dinamičen splet kulturno-socialnih 

dejavnikov področja, na katerem se ustvarjalnost kaže, in posameznikovih osebnostnih 

značilnosti. 
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Elementi, ki sestavljajo ustvarjalnost oziroma po katerih jo je mogoče opredeljevati, so: 

ustvarjalni (konkretni ali abstraktni) produkt, ustvarjalni proces, osebnostne 

karakteristike ustvarjalca in interakcija posameznika z okoljem (Trstenjak, 1981; 

Stevanović, 2002). Shneiderman in sodelavci (2006) navajajo Resnickovo (1987) delitev 

ustvarjalnega mišljenja na dva koncepta. Prvi je znan pod imenom nealgoritemsko 

mišljenje (non-algorithmic thinking), zadeva pa divergentno mišljenje; recentne raziskave 

pa reetablirajo tudi pomen konvergentnega mišljenja v ustvarjalnem procesu (npr. 

Cropley 2006; Runco, 2008)4. Drugi koncept se nanaša na analiziranje ustvarjalnega 

mišljenja v odnosu do metakognitivnih procesov oziroma do procesov, ki posamezniku 

omogočajo organizacijo in spremljanje lastnega ustvarjalnega mišljenja. Metakognicija se 

lahko definira tudi kot zavest posameznika o lastnih kognitivnih procesih. Metakognitivni 

procesi vključujejo vpogled v lastno znanje z zavestno usmerjeno pozornostjo, 

identificiranje lastnih kognitivnih sposobnosti, ustvarjanje dejavne rešitve problema, 

vrednotenje lastnega napredka, prepoznavanje lastnih močnih in šibkih strani, izkazano 

pripravljenost na skrenitev s predvidene poti, če se za to pokaže potreba. Ta proces 

kontrole se imenuje postopno presojanje (nuanced judgement), zahteva pa kontrolo 

mišljenja ne le na logičnem področju in pri določanju pravilnosti oziroma nepravilnosti, 

temveč glede vprašanja slutenj, osebnih nagnjenosti, subjektivnih odločitev o možnostih, 

intuiciji ipd. (prav tam). Navedeni vrsti mišljenja se v pouku likovne vzgoje spodbujata s 

široko zasnovanimi nalogami, z minimalnim določanjem načina reševanja likovnega 

problema, nestrukturiranim načinom poučevanja. Preciziranje v katerem koli pogledu 

omejuje kreacijo. Z drugimi besedami, za omogočanje ustvarjalnih procesov, mora učitelj 

pri poučevanju pustiti dovolj prostora za nedoločenost, odprtost, večpomenskost in 

osebno prilagodljivost. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Supek (1988b) poudarja komplementarnost divergentnega in konvergentnega mišljenja in tudi  potrebo 

po njunem kombiniranju v vzgojno-izobraževalnem procesu; poudarja pa tudi preveliko naslanjanje 

izobraževalnega sistema na konvergento mišljenje (ki je v šolah še nadalje posebej poudarjeno), kar pri 

učencih duši ustvarjalnost, s čimer se zanemarja njihov celostni razvoj.  
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2.5.2. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ USTVARJALNOSTI PRI POUKU 

LIKOVNE VZGOJE 

 

Strokovnjaki, ki so proučevali povezanost med edukacijo in razvojem ustvarjalnosti 

(Kvaščev, 1976; Vigotski, 1978; Karlavaris, Kraguljac, 1981; Craft, 2002) soglašajo o 

dejstvu, da je ustvarjalnost imanentna vsaki osebi, posebej poudarjena v otroškem 

obdobju in lahko se razvija in krepi z vadbo, ne glede na notranje (raven kognitivnih 

sposobnosti) in zunanje (socialno-ekonomsko okolje) osnovne pogoje. Pastuović (1999) 

omenja, da je ustvarjalno vedenje poleg sposobnosti odvisno tudi od motivacijskih 

lastnosti osebnosti in objektivnih okoliščin, v katerih se posameznik razvija in deluje; to 

dokazuje, da je ob ugodnih pogojih ustvarjalnost mogoče razvijati oziroma da je na razvoj 

ustvarjalnosti mogoče vplivati z vzgojo in izobraževanjem. Najpomembnejše raziskave o 

vplivu motivacijskih spodbud na umetniško ustvarjalnost so povezane z delom Amabile 

(1996), ki navaja, da se ustvarjalne procese spodbuja z notranjo motivacijo (npr. 

zadovoljstvo, interesi), medtem ko jih zunanje spodbude (pričakovanje, nagrade) zavirajo. 

Med štiri ključne dejavnike za razvoj ustvarjalnosti Amabile poleg (notranje) motivacije 

uvršča tudi kognitivne, osebnostne in socialne dejavnike (prav tam). 

Socialno dimenzijo ustvarjalnosti ravno tako poudarja Csikszentmihalyi (1996) in omenja 

tri dejavnike, ki jo določajo: področje simboličnih pravil in procedura pripadajoče kulture 

(domain), zatem področje posameznikov ekspertov (field), ki odločajo o tem, ali bo nova 

ideja ali izdelek sprejet kot ustvarjalen prispevek k skupnosti (na področju umetnosti so 

to denimo kustosi muzejev, zbiralci umetnin, likovni kritiki), ter individualno področje 

posameznika (individual), ki producira nove ideje oziroma produkte in tako vpliva na 

okolje. Z drugimi besedami, stopnja ustvarjalnosti določenega likovnega izdelka ni 

odvisna zgolj od vsebine individualne ustvarjalnosti, temveč tudi od tega, koliko se ta 

vklaplja v strukturo določenega časovnega in družbeno-kulturnega konteksta, v katerem 

se pojavi in ki določa njegovo zaželenost in vrednost. Pomen družbeno-kulturnega vpliva 

kot osnovnega pogoja za razvoj ustvarjalnosti poudarja tudi Karlavaris (1981, 1988). 

Pomemben dodatni prispevek, ki ga je dal Csikszentmihalyi (1996), zadeva razvijanje 

koncepta, znanega kot zanos (flow), predstavlja pa posameznikov osrednji motivacijski 

dejavnik pri ustvarjalnem mišljenju in vedenju. Zadeva stanje uma, ki je značilno za 

ustvarjalnega posameznika v procesu, v katerem se on popolnoma osredotoči na 

nalogo/problem, in se okolja skoraj ne zaveda, poglobljenost v dejavnost pa lahko traja 

več ur. Izkustvo flow vključuje naslednje komponente: obstoj jasno določenih ciljev na 

celotni poti uresničevanja ustvarjalne ideje; navzočnost sočasne povratne informacije; 
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ravnovesje med izzivi in veščinami/sposobnostmi; odsotnost strahu pred napakami; 

zanemarjanje zaviralnih dejavnikov; odsotnost občutka samozavedanja in tudi občutka za 

čas; dejavnost postaja avtotelična (autotelic) (Schneiderman in dr., 2006). 

Na podlagi rečenega je mogoče sklepati, da poučevanje likovne vzgoje lahko vpliva na 

razvoj likovne ustvarjalnosti, tako pa tudi na razvoj splošne ustvarjalnosti. Raziskave, ki jih 

je opravil Torrance (1987), so pokazale, da so v razvoju ustvarjalnosti pri učencih 

najuspešnejši programi, ki med drugim vključujejo umetniške predmete. Karlavaris in 

Kraguljac (1981) poudarjata Lowenfeldove (1959) raziskave, ki so dokazale, da razvoj 

ustvarjalnih sposobnosti učencev na področju likovne umetnosti sočasno vpliva na 

razvijanje njihove ustvarjalnosti tudi na drugih področjih oziroma deluje na razvijanje 

njihovega ustvarjalnega mišljenja nasploh. Turkovićeva (2001) omenja mišljenje Reada 

(1943), da spodbujanje specifičnih struktur mentalnih sposobnosti, ki jih imajo umetniki 

(navzoče so pri vseh starostih), pomaga pri vseh oblikah mišljenja, celo tudi pri logičnem 

mišljenju. V vzgojno-izobraževalnem kontekstu je zato posebej pomembno znati določati 

učne strategije, ki bodo vodile k spodbujanju razvoja ustvarjalnih dejavnikov. Ustvarjalno 

mišljenje prispeva k razvoju najvišjih ravni mišljenja, izvirnosti, iznajdljivosti, 

individualnosti, iniciativ in samoizražanja, to pa so lastnosti, imanentne tudi 

umetniškemu izražanju (Bognar, 2012). 

Otroške ustvarjalnosti se ne more primerjati s ustvarjalnostjo odraslega umetnika ali 

znanstvenika, ki sta posledica zapletenejših kognitivnih procesov, zavedanja o dejavnem 

procesu in globokega poznavanja materije (Kind, Kind, 2007). Karlavaris (1991) se pri 

raziskovanju ustvarjalnosti pri pouku likovne vzgoje naslanja na pet hierarhičnih ravni 

ustvarjalnosti, ki jih je definiral Taylor (1960) in navaja njihove karakteristike. Za 

ekspresivno ustvarjalnost je karakteristično svobodno izražanje oziroma sproščenost in 

spontanost likovnega izražanja. Spretnost, kakovost in ustvarjalnost likovnega izdelka na 

tej ravni niso pomembne. Ekspresivna ustvarjalnost se javlja pri otrocih v predšolskem 

obdobju in na začetku šolanja. Na ravni produktivne ustvarjalnosti prihaja do 

obvladovanja določenih likovnih spretnosti, ki pripeljejo do konkretnih likovno-

ustvarjalnih rezultatov. Naslednja raven v razvoju likovne ustvarjalnosti se imenuje 

inventivna ustvarjalnost in se kaže v občutljivosti in prilagodljivosti posameznika pri 

uporabi znanj in spretnosti. Na tej ravni se odkrivajo novi odnosi med že znanimi podatki, 

kar pripelje do novih fukcionalnih možnosti uporabe teh znanj. Za inovativno/izvirno 

ustvarjalnost je značilno razumevanje osnovnih principov na določenom področju, kar 

ima za rezultat njihovo modifikacijo (npr. spremembo določene teorije). Ta zahteva 

visoko stopnjo abstraktne konceptualizacije. Emergentna/analitična ustvarjalnost je 

najvišja in zelo redka oblika ustvarjalnosti in se manifestira v povsem novih principih in 
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predpostavkah (ne gre npr. zgolj za spreminjanje starih, temveč za oblikovanje 

popolnoma novih teorij). V tem smislu lahko rečemo, da učenci na razredni stopnji 

posedujejo ekspresivno in produktivno ustvarjalnost, „pri čemer produktivno ne označuje 

odkrivanje nečesa novega, temveč predvsem ustvarjalno dejavnost v okvirih konkretno-

operativnih intelektualnih operacij, manifestira pa se ravno v obvladovanju pravil in 

modelov produktivne dejavnosti“ (Karlavaris, 1991: 78). 

Supek (1988b) omenja potrebo po razlikovanju aktualne in potencialne ustvarjalnosti. 

Potencialna ustvarjalnost je pri posameznikih navzoča na različnih ravneh in da bi se 

manifestirala, potrebuje določene ugodne pogoje. V tem trenutku se spreminja v 

aktualno ustvarjalnost. Ta trditev je blizu Maslowu (1959), ki govori o spontani, primarni 

ustvarjalnosti, ki je neposredna in povezana z igro, in sekundarni, ki predpostavlja 

kontrolirano in disciplinirano dejavnost, imanentno odraslim. Boden (2004) v tem smislu 

razlikuje zgodovinsko ustvarjalnost – ta označuje nove dosežke oziroma ustvarjalne 

rezultate, ki so v prid celotnemu svetu – in psihološko ustvarjalnost, ki prinaša novosti in 

je v korist posamezniku. Po tej določitvi so učenci psihološki ustvarjalni, kadar denimo 

konstruirajo pomene, pojasnila, predpostavke, ideje in dejavnosti ki zanje predstavljajo 

novost v razmišljanju in delovanju; skladno s tem Torrance (1975) poudarja vrednost 

praktične dejavnosti, ki jim pomaga v razvoju teh ustvarjalnih sposobnosti. Tako se 

ustvarjajo pogoji za njeno morebitno prehajanje v višjo, inventivno ustvarjalnost, ki 

utegne prispevati k blaginji širše družbene skupnosti. Cropley (2003) govori o potencialni 

ustvarjalnosti ali dispoziciji za ustvarjalnost, in naloga izobraževalnega sistema in pouka 

likovne vzgoje je, spodbujati ravno to dimenzijo osebnosti učencev. Samoekspresija in 

ustvarjalnost sta temelj progresivnega pristopa poučevanja in učenja, ki učenca postavlja 

v središče učne dejavnosti (Fleming, 2008). Zato je mogoče ugotoviti, da je naloga učitelja 

zagotovitev pogojev za razvoj učenčeve ustvarjalnosti, ki prispeva k razvoju celotne 

osebnosti učencev. 

 

Ustvarjalnost je pri pouku likovne vzgoje nujni dejavnik pri reševanju likovnih problemov 

in obvladovanju predpisanih vsebin. Čeprav Nastavni plan i program (NPiP) (2006) v 

okviru predmeta likovna vzgoja poudarjata potrebo po razvoju ustvarjalnega mišljenja in 

izražanja, so ustrezni pogoji za razvoj ustvarjalnosti v praksi še vedno slabi. V okviru 

pouka, strogo ločenega na predmete znotraj časovnih sekvenc v trajanju 45 minut, je 

težko govoriti o spodbujanju ustvarjalnosti na adekvaten način. Tudi rutinsko izvajanje 

pouka likovne vzgoje na zastarele načine ne podpira razvoja ustvarjalnega mišljenja. V 
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obstoječih okoliščinah pa je treba storiti vse, kar je mogoče, da bi učni proces vključeval 

kar največ možnosti za razvoj ustvarjalnega mišljenja in izražanja. 

Otroška ustvarjalnost ni odvisna samo od talenta, temveč tudi motivacije, interesov, 

truda in možnosti, ki jih ponuja okolje. Ne more se namreč zanemariti socialne in 

kulturne komponente ustvarjalnosti. Učitelji pri pouku likovne vzgoje morajo to 

upoštevati in spreminjati svoja lastna prepričanja o ustvarjalnosti kot sinonimu za talent 

oziroma kot prirojeni sposobnosti, na katero se ne more vplivati. Likovnega izražanja 

učencev v šoli ni mogoče dojemati kot produkta sledenja določenih pravil in posnemanja, 

posebej ne nekaterih splošno sprejetih klišejev in šablon; to ni zgolj veščina, temveč 

proces mišljenja, zamišljanja, tveganj, opažanja zvez in analogij, invencije in izražanja na 

enkraten in izviren način. Likovna ustvarjalnost predstavlja način izražanja, kot sta to jezik 

ali pisanje. Smisel likovnega izražanja pri pouku likovne vzgoje ni v tem, da učitelj reče 

učencu, kako naj bo videti nekaj, kar se prikazuje v likovni obliki, temveč da učenca nauči 

gledati, kako bi lahko opažal stvari v svojem okolju in si tako bogatil lastni vizualni svet, 

besednjak in izkustvo. Ni absolutnih meril za dober likovni izdelek; vsak učenec ima svoj 

stil oziroma stvarnost vidi na svoj, individualen način. Postavljanje učiteljevega standarda 

kot nečesa, k čemur velja stremeti, je pri likovnem izražanju zato zelo destruktivno za 

učenčev razvoj. Ustvarjalnost se pri učencih razvija s spodbujanjem k njihovemu vživljanju 

v praktično dejavnost, prepuščanju domišljiji, svobodnemu izražanju idej in občutkov, 

osvobajanju od ustaljenih načinov prikazovanja. Ti cilji bodo dosegljivi z zagotavljanjem 

prijetnega ozračja v razredu in sproščene interakcije med učiteljem in učenci, 

upoštevanja potreb in želja učencev, kar ustvarja občutek zaupanja, z zagotavljanjem 

perceptivnih doživljajev, ki pri učencih aktivirajo čutila v čim večjem obsegu in čim 

pogosteje, z uporabo raznovrstnih učnih sredstev in pripomočkov ter z ustvarjalnostjo in 

didaktično prilagodljivostjo učitelja, ki bo sposoben zagotoviti in uresničiti vse omenjene 

pogoje (Robinson, 2001; Tacol, 2004; Morais, Azevedo, 2011). 

Ustvarjalno mišljenje poleg divergentnega obsega tudi kritično mišljenje. Kritično 

mišljenje je tisto, ki ne dopušča stereotipnega, običajnega razmišljanja (Stevanović, 

2002). S spodbujanjem kritičnega mišljenja se učenčeva ustvarjalnost povzdigne na višjo 

raven in od spontane postaja vse bolj zavestna dejavnost, ki jo je mogoče uporabiti na 

drugih področjih človekove dejavnosti, v resničnih življenjskih situacijah. 
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2.5.3. DEJAVNIKI USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU 

 

Guilford (1968) ustvarjalnost obravnava s kognitivističnega stališča in v svojem sistemu 

intelektualnih sposobnosti („model strukture intelekta“) je klasificiral različne kategorije5; 

v okviru divergentne produkcije, ki jo v kontekstu ustvarjalnosti šteje za 

najpomembnejšo, pa navaja šest primarnih lastnosti ali dejavnikov ustvarjalnosti: 

občutljivost za probleme, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaboracijo in redefinicijo. 

Navedeni dejavniki so kriterij za določanje ravni ustvarjalnosti v empiričnem poglavju 

tega dela na področju likovnega izražanja učencev v 2. in 4. razredu osnovne šole. Te 

likovne dejavnike lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so likovni dejavniki, ki 

ustvarjalnost omogočajo (kvantitativni, količinski) oziroma, ki zagotavljajo potrebne 

pogoje za ustvarjalno delo in pojav ustvarjalnosti. Nanašajo se na natančno zaznavanje, 

zbir predstav (likovne izkušnje ali vizualni spomin), domišljijo, motorično spretnost, sem 

pa sodijo originalnost, fleksibilnost in občutljivost za probleme. Drugo skupino sestavljajo 

likovni dejavniki, ki ustvarjalnost spodbujajo (kvalitativni, kakovostni) oziroma motivirajo 

ustvarjanje novih idej in produktov. Zadevajo občutljivo zaznavanje (senzibilnost), 

ustvarjalno mišljenje, čustva, motorično občutljivost, sem pa spadajo redefinicija, 

fluentnost in elaboracija. Razvrstimo jih lahko v tri pare nasprotnih dejavnikov, ki se 

medsebojno dopolnjujejo: originalnost : redefinicija, fleksibilnost : fluentnost, 

občutljivost za probleme : elaboracija. 

Karlavaris, ki se je ukvarjal z raziskovanjem ustvarjalnih dejavnikov na likovnem področju, 

se je navezoval na omenjeno strukturo delitve ustvarjalnih dejavnikov (Karlavaris, 

Kraguljac, 1981). Likovne sposobnosti je podobno razdelil. Glede na psihofizično 

področje, kjer se te manifestirajo, in glede na način njihove manifestacije jih deli v dve 

skupini: prvo skupino sestavljajo spodbujajoče likovne sposobnosti, kot so občutljivo 

opažanje, senzitivnost; ustvarjalno mišljenje; čustvena stališča in občutljivost motorike, 

senzibilnost. Drugi skupini pripadajo omogočujoče likovne sposobnosti, kot so točno 

opažanje, skupina predstav, likovno izkustvo; domišljija in tehnična spretnost (Priloga 3). 

V okviru likovnih dejavnosti so te v dialektičnem odnosu oziroma ustvarjajo odnose, v 

katerih rastejo kvantitativne in kvalitativne komponente, se krepi ali slabi motivacija 

(spodbuda za delo), dogaja prehod v novo kakovost ali stagnacija itd. (prav tam). 

Ustvarjalni dejavniki in likovne sposobnosti so ravno tako medsebojno pogojeni; razvoj 

                                                           
5
 Craft (2002) se kritično ozira na Guilfordovo kognitivistično stališče do kreativnosti kot vidika inteligence, 

kajti neposredna korelacija med tema dvema področjema ni bila nikoli  dokazana, čeprav so tudi nekateri 

drugi raziskovalci (na primer Torrance) opozarjali na njuno morebitno povezanost oziroma pogojenost.  
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ustvarjalnih dejavnikov med učnim procesom prispeva tudi k razvoju likovnih sposobnosti 

in obratno. Karlavaris – glede na spodbujanje želenih ustvarjalnih dejavnikov – diferencira 

tudi učne metode oziroma postopke: če se želi razvijati spodbujevalne dejavnike, morajo 

biti metode, ki so uporabljene, usmerjene v tej smeri oziroma v zbiranje informacij, 

pripravo tehničnih in izraznih možnosti, s ciljem kondenziranja ustvarjalne energije; za 

spodbujanje razvoja omogočujočih dejavnikov je treba uporabiti učne metode, ki pri 

izvedbi likovnih nalog učencem pomagajo pri ustvarjalnem izražanju in uresničevanju 

kakovostnega napredka. 

Pri predstavitvi vsakega posameznega dejavnika ustvarjalnosti in njegovih značilnosti se 

bomo oprli na omenjeno Karlavarisovo klasifikacijo (Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

2.5.3.1. ORIGINALNOST 

Originalnost se odraža v sposobnosti za analogije, metafore, večplastne asociacije, ki jih 

izzove določen splošni ali  likovni problem in ki omogočajo nevsakdanje, izvirne in 

drugačne ideje/rešitve. Na področju likovnega izražanja predstavlja celoto treh 

spodbujevalnih likovnih dejavnikov (ustvarjalno mišljenje, čustvenost in občutljivo 

zaznavanje) in dejavnika, ki ustvarjalnost omogoča (likovne izkušnje oz. vizualni spomin). 

Sestoji iz dveh kompleksov: individualne senzitivnosti in izvirne produkcije kot 

spodbujajočega kompleksa ter opažanja in uporabe izvirnih materialov in postopkov kot 

kompleksa, ki to omogoča (ki originalnost omogoča). Odraža se tudi v sposobnosti za 

opazovanje in iskanje izvirnih podrobnosti ter njihovo izvirno povezovanje v celoto 

(Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

2.5.3.2. FLEKSIBILNOST 

Fleksibilnost je lastnost, ki označuje možnost hitrega odmika z ustaljenih, togih in inertnih 

načinov mišljenja ter iskanje novih, svežih in drugačnih. Rezultat je reševanje problemov 

na drugačen način od ustaljenega, stereotipnega in šablonskega. Kaže se v elastičnem 

mišljenju, ki brez težav prehaja z enega v drugi tip mišljenja. V likovnem smislu 

fleksibilnost označuje nahajanje novih poti pri reševanju likovnih nalog, nahajanje več 

različnih enakovrednih likovnih rešitev, pa tudi hitro prilagajanje izraznim sredstvom in 

postopkom pri delu oziroma divergentni pristop k motivu in likovni strukturi. Je celota 

treh spodbujevalnih likovnih dejavnikov (motorične občutljivosti, ustvarjalnega mišljenja, 

čustvenosti) in dejavnika, ki ustvarjalnost omogoča (domišljija). Ravno tako jo odraža 
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fleksibilno prilagajanje likovno izraznim sredstvom, kjer se motorična spretnost in 

uporaba materiala usklajujeta z idejo (Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

2.5.3.3. OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE PROBLEME 

Občutljivost za probleme predstavlja osnovni pogoj za ustvarjalno produktivno mišljenje 

oziroma prvi korak pri reševanju problemov, v svoji strukturi pa lahko vsebuje tudi 

intuitivno komponento. V ožjem smislu likovne ustvarjalnosti pa označuje sposobnost za 

opažanje posebnosti in likovnih/vizualnih vrednosti na objektih in v pojavih okrog sebe. 

Ta dejavnik spada k spodbujajočim vidikom ustvarjalnosti. Sestoji iz dveh spodbujevalnih 

likovnih dejavnikov (čustvenost in občutljivo zaznavanje) in dveh, ki ustvarjalnost 

omogočata (sposobnost natančnega zaznavanja in likovne izkušnje – vizualni spomin). 

Spodbujevalni dejavniki likovne senzibilnosti se kažejo v občutljivosti, doživljanju in 

jasnosti pri interpretaciji likovnega problema. Dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, se 

kažejo v prepoznavanju likovnih problemov v motivu, njihovem diferenciranju in 

usklajenosti v likovno celoto. Sposobnost opažanja likovnega problema, njegovo popolno 

doživetje, občutljivost za skladnost med likovnimi komponentami ima za rezultat 

prenašanje in prikaz njihovih zakonitosti in vzorcev na izviren, senzibilen način v lastnem 

likovnem izdelku (Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

2.5.3.4. REDEFINICIJA 

Redefinicija označuje sposobnost posameznika, da vsakdanjim predmetom in pojavom v 

okolju daje nove interpretacije oziroma jih uporabi na nov in nenavaden način. Na 

likovnem področju se nanaša na sposobnost transponiranja vizualnega/likovnega 

materiala in tudi na pretanjeno opažanje likovnih elementov in njihovih odnosov, ki jih je 

mogoče. Predstavlja celoto štirih likovnih sposobnosti, dveh ki ustvarjalnost omogočata 

(likovne izkušnje in domišljija) in dveh, ki jo spodbujata (senzitivnost in ustvarjalno 

mišljenje). Dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, se kažejo kot proces uspešnega 

likovnega transponiranja, kot zavestno redefiniranje idej, materiala ali vizualnega vtisa v 

nekaj novega. Spodbujevalni dejavniki likovne redefinicije pa se kažejo v zaznavanju 

likovnih elementov, ki so primerni za likovno transponiranje (Karlavaris, Kraguljac, 1981). 
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2.5.3.5. FLUENTNOST 

V likovnem kontekstu fluentnost označuje sposobnost produciranja velikega števila 

likovnih idej in asociacij ter likovno-tehnične sposobnosti za realizacijo likovnih idej. 

Karlavaris jih imenuje kvantitativni vidiki, ker se nanašajo na produciranje določenih 

likovnih oblik, barvnih nians, tehničnih različic v določenem času (predpostavka je, da 

imajo tisti, ki v kratkem časovnem obdobju proizvedejo veliko število idej, več možnosti, 

da bo katera izmed njih resnično ustvarjalna). Sestoji iz dveh sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočata (domišljija in motorična spretnost), in dveh, ki jo spodbujata (senzibilnost, 

čustvenost). Dejavnika, ki ustvarjalnost omogočata, se kažeta v motorični spretnosti pri 

realizaciji ideje. Uspešno motorično obvladovanje likovne tehnike (tehnična fluentnost) 

omogoča bogatejše postopke in variante ter spretnosti. Fluentnost asociacij se kaže v 

zanimivih, novih in bogatih likovnih idejah, ki so dodatni impulz za likovno rešitev 

aktiv(Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

2.5.3.6. ELABORACIJA 

Elaboracija označuje sposobnost za podrobno dognani načrt ustvarjalnega dela, 

načrtovanje in stalno razvijanje idej, pa tudi ustvarjanje izvirnega izdelka na podlagi 

odkritih idej; predstavlja tudi sposobnost strukturiranja rezultatov dela v smiselno in 

pregledno celoto. V likovnem smislu ta obsega estetsko načrtovanje in organizacijo 

likovnega izraza ter idejno miselno elaboracijo. Je celota dveh sposobnosti, ki 

ustvarjalnost omogočata (vizualni spomin, domišljija), in dveh, ki jo spodbujata 

(senzibilnost, ustvarjalno mišljenje). Sposobnost elaboracije se kaže v uspešni likovni 

kompoziciji. Dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo, se kažejo v estetski organizaciji izraza, 

skladnosti ideje in materiala ter v likovnem planiranju, ob upoštevanju oblikovnih 

zakonitosti. Ustvarjalna uporaba likovnih zakonitosti ter skladnost med različnimi 

komponentami oblikovanja omogočata sugestivnost likovnega izraza. Spodbujevalni 

dejavniki so vidni v likovnem namenu, torej v pripravljanju ustvarjalnega procesa 

(Karlavaris, Kraguljac, 1981). 
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3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Glede na sodobne svetovne trende in koncepte o vzgojno-izobraževalnem procesu se 

pojavlja potreba po drugačnih pristopih poučevanja in učenja tudi pri likovni vzgoji. Učni 

proces mora spodbujati kognitivni, afektivni in motorični razvoj učencev, skladno z 

njihovimi zmožnostmi in potrebami ter s ciljem celotnega razvoja učenčeve osebnosti.  

Kljub sodobnim pedagoškim teoretskim postavkam, ki v središče vzgojno-izobraževalnega 

procesa postavljajo učenca in poudarjajo potrebo po njegovi dejavnosti med učnim 

procesom, pa znotraj likovne didaktike še vedno obstajajo določene nedorečenosti glede 

načina, kako dosegati navedene vzgojno-izobraževalne cilje. Pri izvajanju pouka likovna 

vzgoja je – posebej na razredni stopnji osnovne šole – pogosto opaziti določeno pasivnost 

učiteljev in nekritično uporabo ustaljenih stilov poučevanja in metod dela, pomanjkanje 

metodičnega pluralizma oziroma večje svobode in odprtosti učitelja za uporabo 

učinkovitejših načinov poučevanja in učenja (Tacol, Tomšič-Čerkez, 2004). V hrvaški šolski 

praksi je učitelj še vedno večinoma v transmisijski vlogi posredovalca znanja z uporabo 

splošnih metod dela – razlage, demonstracije, pogovora. Likovna dejavnost učencev je 

tako usmerjena zgolj v realizacijo likovnega motiva in tehnike, brez ozaveščanja in 

realizacije različnih ciljev pouka likovne vzgoje, kljub takšnim usmeritvam sodobnih 

konceptov načrtovanja in izvedbe učnega programa pri likovni vzgoji na Hrvaškem, ki jih 

določa Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS). HNOS izpostavlja visoko stopnjo 

dejavnosti učencev in uporabo novih oblik in metod dela, ki to dejavnost in celostni 

likovni razvoj spodbujajo (Vodič skozi HNOS, 2005). Ti koncepti zahtevajo premik tudi k 

transformacijskemu modelu poučevanja in učenja, kjer učitelj spodbuja učenčevo 

dejavno sodelovanje skozi problemski pristop, s spodbujanjem pogovora, razprave, 

postavljanja vprašanj, raziskovanja ter reševanja problemskih likovnih nalog z 

interaktivnimi stili in postopki dela. 

 

 

3.1.1. NALOGE, CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 

 

Raziskava je bila opravljena s ciljem izboljšati kakovost poučevanja in učenja likovne 

vzgoje oziroma kakovostneje podajati likovne vsebine na ravni razrednega pouka. Namen 

raziskave je bil oblikovati in evalvirati sodobni model poučevanja likovne vzgoje, 
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zasnovan na didaktičnem konstruktivizmu, ki temelji na interaktivnem pristopu 

poučevanja ter uporabi in kombiniranju splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela v 

učnem procesu, upoštevaje razvojno stopnjo in kognitivne tipe oziroma učne stile 

učencev. Učitelji so se v okviru raziskovanja seznanili z možnostmi sodobne uporabe ne le 

splošnih, temveč tudi specifičnih metod dela ter se usposobili za njihovo uporabo v 

učnem procesu. Naša predpostavka je, da uporaba interaktivnega pristopa poučevanja in 

specifičnih metod dela zahteva večjo profesionalno angažiranost, a zagotavlja tudi boljše 

rezultate ter lažje obvladovanje likovnih vsebin, predpisanih v učnem načrtu in programu, 

ravno tako pa tudi uspešnejše in izvirnejše likovne rešitve učencev. 

Raziskava je potekala v okviru področja slikanja, obsegala je pet likovnih nalog in bila 

realizirana v kontrolni in eksperimentalni skupini v 2. in 4. razredu osnovne šole. Pri 

primerjavi eksperimentalne skupine s kontrolno skupino so nas zanimale stopnja 

razumevanja in znanja likovnih pojmov, stopnja razvoja likovnih sposobnosti in veščin v 

ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki ter stopnja dosežene likovne ustvarjalnosti 

učencev. Omenjena izhodišča smo posredovali s pomočjo uporabe interaktivnega načina 

poučevanja oziroma z uporabo splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela v učnem 

procesu likovne vzgoje. 

Temeljni cilj raziskave je bil raziskati in analizirati učiteljevo polje znanj, izkušenj, 

prepričanj in ravnanj pri poučevanju in učenju likovne vzgoje na razredni stopnji ter – na 

podlagi ugotovitev in rezultatov uporabe izpostavljenega didaktičnega načina poučevanja 

likovne vzgoje z vključevanjem interaktivnega stila poučevanja in z uporabo splošnih in 

specifičnih (likovnih) metod dela – oblikovati smernice za zagotavljanje kakovostnega 

učnega procesa likovne vzgoje. Pri splošnem cilju se je predvidevalo, da bo način 

interaktivnega poučevanja z uporabo kombinacij splošnih in specifičnih metod dela 

pozitivno vplival na razvoj likovnih sposobnosti in veščin učencev, večje razumevanje in 

znanje likovnih pojmov in večjo likovno ustvarjalnost učencev. 

Cilji raziskave so bili: 

• ugotoviti, kateri dejavniki so povezani z izbiro metod dela in stilov poučevanja pri 

poučevanju in učenju likovne vzgoje; 

• razviti takšen model poučevanja likovne vzgoje na razredni stopnji, ki bo zagotavljal 

boljši razvoj likovnih sposobnosti in veščin učencev pri ravnanju z likovnimi materiali 

in pripomočki, večje razumevanje in znanje likovnih pojmov in večjo ustvarjalnost 

učencev; 
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• izboljšati dosežke učencev pri reševanju likovnih nalog s področja slikanja z 

vključevanjem interaktivnega stila poučevanja in uporabo splošnih in specifičnih 

(likovnih) metod dela. 

V okviru prvega cilja smo ugotavljali povezanost med delovno dobo učiteljev, zavedanjem 

učiteljev o lastni avtonomiji in njihovim prepričanjem o pomembnosti učnega predmeta 

likovna vzgoja in med izborom metod dela pri pouku likovne vzgoje. 

V okviru drugega in tretjega cilja smo osmislili in v praksi preverjali alternativni model 

poučevanja, ki je vključeval interaktivni pristop poučevanja in učenja ter kombinacijo 

splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela s ciljem izboljšanja kakovosti pouka likovne 

vzgoje. Model smo preverjali s pedagoškim eksperimentom v kontrolni in 

eksperimentalni skupini. Raziskali smo tudi vpliv uporabljenega didaktičnega načina na 

večje razumevanje in znanje likovnih pojmov pri učencih, na boljši razvoj likovnih 

sposobnosti in veščin učencev pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki ter na 

večjo likovno ustvarjalnost učencev pri likovnem izražanju. 

 

Prvi del raziskave je povezan z raziskovanjem problematike epistemoloških in strokovno-

profesionalnih stališč učiteljev v okviru učnega predmeta likovna vzgoja, ki močno 

vplivajo na načrtovanje, strukturiranje, način izvajanja in uresničevanja ciljev pouka. 

Drugi del raziskave je povezan s pedagoškim eksperimentom, s katerim smo ugotovili, ali 

obstaja statistično pomembna razlika med ustaljenim pristopom poučevanja pri pouku 

likovne vzgoje ter interaktivnim pristopom poučevanja, ki uporablja kombinacije splošnih 

in specifičnih (likovnih) metod dela in je zasnovan na sodobnih pedagoških paradigmah, 

jasno pa bi ga naj odražali boljši dosežki učencev glede na razumevanje in znanje likovnih 

pojmov, spretnost pri uporabi likovnih materialov in pripomočkov ter ustvarjalnost 

učencev pri likovnem izražanju. 
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3.1.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Glede na opredelitev problema in ciljev smo oblikovali: 

• splošno hipotezo: 

Z uvajanjem interaktivnega stila poučevanja in uporabo kombinacij splošnih in specifičnih 

(likovnih) metod dela se bo v učnem procesu likovne vzgoje povečalo: 

- likovne sposobnosti in veščine učencev pri likovnem izražanju,  

- razumevanje in znanje likovnih pojmov učencev in 

- likovna ustvarjalnost učencev pri reševanju likovnih nalog. 

 

• specifične hipoteze: 

H1: Izbor metod dela in stilov poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku 

likovne vzgoje se razlikuje glede na delovno dobo učiteljev. 

H2: Izbor metod dela in stilov poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku 

likovne vzgoje se razlikuje glede na prepričanje učiteljev o pomembnosti učnega 

predmeta likovna vzgoja. 

H3: Izbor metod dela in stilov poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku 

likovne vzgoje se razlikuje glede na zavedanje učiteljev o svoji lastni avtonomiji. 

H4: Stališča učiteljev – do načina pristopov poučevanja likovne vzgoje in izbire učnih 

metod dela – se bodo po izobraževanju spremenila v smeri celostnega poučevanja in 

učenja. 

H5: Učenci v eksperimentalni skupini bodo – v okviru načrtovanih slikarskih nalog – 

izkazali boljše likovne sposobnosti in veščine pri izvedbi likovnih tehnik kot učenci v 

kontrolni skupini. 

H6: Učenci v eksperimentalni skupini bodo izkazali večje razumevanje in znanje likovnih 

pojmov kot učenci v kontrolni skupini. 

H7: Učenci v eksperimentalni skupini bodo pri reševanju slikarskih problemov izkazali 

večjo ustvarjalnost kot učenci v kontrolni skupini. 
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3.2. METODOLOGIJA 

 

3.2.1. RAZISKOVALNA METODA 

 

Na osnovi izbranih slikarskih nalog različnih praks poučevanja in preizkusov za učence 

smo uporabili kvantitativno in kvalitativno analizo na podlagi rezultatov, pridobljenih s 

pomočjo pedagoškega eksperimenta. Uporabljeni sta kavzalna-eksperimentalna in 

kavzalna-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Raziskava je temeljila na 

kvantitativni raziskovalni paradigmi. Izpeljana sta bila pregledna empirična raziskava in 

pedagoški eksperiment. Pedagoški eksperiment je bil uporabljen z namenom preveriti 

učinkovitost predlaganega alternativnega modela poučevanja likovne vzgoje na razredni 

stopnji, ki bi učencem zagotavljal boljši razvoj likovnih sposobnosti in veščin, večje 

razumevanje in znanje likovnih pojmov ter večjo likovno ustvarjalnost. Učinkovitost dela 

oziroma dosežki učencev so se preverjali s kvantitativnim merjenjem uspešnosti 

reševanja vsebinskih nalog pred izvajanjem in po izvajanju prirejenih učnih vsebin.  

Metodologija empiričnega kvantitativnega raziskovanja je bila dopolnjena s kvalitativnim 

raziskovanjem, katerega namen je bil na podlagi zbranih podatkov opisno oceniti in 

primerjati likovne dosežke učencev – nastale  v kontrolni in eksperimentalni skupini – ter 

predebatirati mnenja in stališča učiteljev – ki so sodelovali pri delu v eksperimentalnih 

oddelkih – do uporabljenega alternativnega modela poučevanja (prednosti in težave). 

 

 

3.2.2. VZOREC KVANTITATIVNE RAZISKAVE 

 

V pregledno empirično raziskavo je bilo vključenih 373 učiteljev razrednega pouka iz 

Primorsko-goranske, Istrske in Liško-senjske županije na Hrvaškem, izbranih po 

neključnem izboru. Anketiranje je bilo opravljeno v prvi polovici leta 2012. Šole učiteljev, 

ki so sodelovali pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, so bile v mestnem, primestnem 

in vaškem okolju.  

V drugi del raziskave (pedagoški eksperiment) pa so bili vključeni po štirje oddelki 2. in 4. 

razreda osnovne šole (učenci, stari 8 in 10 let); štirje oddelki so sestavljali kontrolno 

skupino, štirje pa eksperimentalno skupino. Vzorec učencev je bil izbran tako, da so imeli 
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oddelki čimbolj podobne značilnosti. Oddelki so bili med seboj oddaljeni, vzorec pa je 

zajel 285 učencev (v KS 139 učencev, v ES 146 učencev) in 16 razrednih učiteljev (8 

učiteljev v KS in 8 učiteljev v ES). Nekateri učenci so bili zaradi različnih objektivnih 

razlogov izločeni iz raziskave (upoštevali so se le učenci, ki so naredili vseh pet likovnih 

izdelkov v petih likovnih nalogah, predvidenimi s pedagoškim eksperimentom, ter tisti, ki 

so reševali preizkus znanja na začetku in na koncu raziskave; skupno je bilo izključenih 19 

učencev); analiza je tako potekala na osnovi 285 učencev. V drugih razredih je skupno 

nastalo 715 izdelkov, v eksperimentalnih oddelkih 360 in v kontrolnih oddelkih 355. V 

četrtih razredih je bilo skupno naslikanih 710 izdelkov, od tega jih je 340 nastalo v 

eksperimentalnih oddelkih, 370 pa v kontrolnih oddelkih. Za preverjanje razumevanja in 

znanja likovnih pojmov so učenci vseh razredov, ki so sodelovali v pedagoškem 

eksperimentu, na začetku in na koncu poteka pedagoškega eksperimenta tudi reševali 

preizkus znanja (šolsko leto 2011–2012). 

Raziskava je potekala v okviru učnih ur likovne vzgoje, učence so poučevale razredni 

učitelji, približno enako strokovno usposobljeni. Štiri šole, vključene v raziskavo, so bile z 

območja Reke in s podobnimi karakteristikami (število učencev, materialno-tehnični 

pogoji, strokovna usposobljenost učiteljev razrednega pouka). Pred izvedbo raziskave so 

se ravnatelji šol in učitelji pismeno (opis raziskovalnega postopka) in ustno (pogovor z 

izvajalcem raziskave) seznanili z značilnostmi in s postopkom raziskave. Učitelji kontrolne 

skupine so imeli proste roke pri koncipiranju učne enote oziroma likovne naloge na 

običajen način. Učitelji eksperimentalne skupine so se s karakteristikami in postopkom 

raziskave ter z načinom izvajanja likovnih nalog seznanili na srečanjih z izvajalcem 

raziskave. Šolam je bil poslan dopis z obvestilom za starše in z izjavo o strinjanju s 

sodelovanjem otrok v raziskavi. Vsi udeleženci so v raziskavi sodelovali prostovoljno.   

Zaradi vrste raziskave podatki o učiteljih, šoli in učencih niso navedeni. Imena šol so 

označena s številkami 1, 2, 3 in 4.  

 

3.2.2.1. VZOREC ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Učitelji 

Vzorec anketnega vprašalnika je vključeval učitelje razrednega pouka – skupno 373 -, iz 

Primorsko-goranske, Istrske in Liško-senjske županije na Hrvaškem, izbrane po 

naključnem izboru. 
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Tabela 1: Distribucija učiteljev po županijah 

 f f·% 

Primorsko-goranska županija 179 48,0 

Istrska županija 146 39,1 

Liško-senjska županija 48 12,9 

skupaj 373 100,0 

 

Rezultati statistične obdelave kažejo, da je največ vpraševancev iz Primorsko-goranske 

županije (48 %), zatem sledijo iz Istrske županije (39,1 %), manjši del pa prihaja iz Liško-

senjske županije (12,9 %) (Tabela 1). 

Tabela 2: Starost učiteljev 
 

 Povprečna  

ocena 

Standardni  

odklon 

starost učiteljev 43,50 10,14 

                Tabela 3: Spol učiteljev 

 f f·% 

moški 11 2,9 

ženski 362 97,1 

skupaj 373 100,0 
 

 

Starost vpraševancev je od 25 do 65 let (Tabela 2). Največji odstotek (50 %) vpraševancev 

je v starosti od 36 do 50 let (povprečna starost je 44 let), 25 % jih pripada skupini med 25 

in 36 let, 25 % pa skupini med 50 in 65 let. Iz navedenih podatkov je mogoče sklepati, da 

je večina učiteljev srednjih let in v obdobju polne delovne zmogljivosti. 

Variabla spola učiteljev kaže izrazito prevlado ženske populacije (Tabela 3). V odnosu 

glede na moške, ki so med anketiranimi zastopani le s 3 %, sestavljajo ženske 97 % 

anketiranih vpraševancev, na podlagi česar lahko sklepamo, da je delo učitelja 

razrednega pouka še vedno dominantno ženska profesija. 

Tabela 4: Delovna doba učiteljev 

 

 

 

Leta delovnega staža zadevajo čas, preživet na delovnem mestu učitelja razrednega 

pouka. Vrednosti delovne dobe učiteljev se gibajo od enega leta do 45 let, medtem ko je 

povprečna delovna doba 19 let (Tabela 4). Od skupnega števila vpraševancev jih 25 % 

pripada kategoriji z delovno dobo, manjšo od osmih let, 25% kategoriji z delovno dobo od 

28 do 45 let, večina pa delovno mesto učitelja razrednega pouka opravlja od 8 do 28 let. 

 Povprečna  

ocena 

Standardni  

odklon 

delovna doba 19,21 11,31 
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Tabela 5: Stopnja strokovne izobrazbe učiteljev 

 f f·% 

VŠS 188 50,5 

VSS 184 49,5 

skupaj 372 100,0 

manjkajoči 1  
 

Tabela 6: Status učiteljev na delovnem mestu 

 f f·% 

učitelj/ica 339 91,1 

učitelj-mentor 25 6,7 

učitelj-svetovalec 8 2,2 

skupaj 372 100,0 

manjkajoči 1  
 

 

Po stopnji strokovne izobrazbe so rezultati skoraj enaki za kategorijo višje strokovne 

izobrazbe (50,4%) in visoke strokovne izobrazbe (49,3 %) (Tabela 5). V šolah na Hrvaškem 

so danes zastopani učitelji s srednjo, z višjo in visoko strokovno izobrazbo, kar je 

posledica sčasoma spremenjene organizacije študija razrednega pouka kot posledice 

njegove posodobitve. Za kategorijo srednje strokovne izobrazbe se v anketi ni opredelil 

nihče izmed učiteljev. 

Po statusu učitelja na delovnem mestu oziroma njegovi stopnji napredovanja v času 

delovne dobe razlikujemo status učitelja, ki mu pripada največje število vpraševancev, 

339 (91,1 %), zatem status učitelja mentorja, ki mu pripada 25 učiteljev (6,7 %) ter status 

učitelja svetovalca, ki mu pripada 8 učiteljev (2,2 %) (Tabela 6).  

 

3.2.2.2. VZOREC PEDAGOŠKEGA EKSPERIMENTA 

Učenci 

Vzorec pedagoškega eksperimenta je vključeval učence štirih osnovnih šol na območju 

mesta Reka, skupno 285 učencev.  

Tabela 7: Število in razporeditev učencev po razredih 

 skupina f f·% 

2. razred KS 71  

143 

 

50,2 ES 72 

4. razred KS 68  

142 

 

49,8 ES 74 

skupaj   285 100 

 

Od skupnega števila udeležencev je 143 (50,2 %) učencev 2. razreda, 142 (49,8 %) pa 

učencev 4. razreda (Tabela 7). 
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3.2.3. UPORABLJEN INSTRUMENTARIJ 

 

V raziskavi smo uporabili pedagoški eksperiment, ki je bil namenjen ovrednotenju vpliva 

interaktivnega stila poučevanja v učnem procesu likovne vzgoje in uporabi kombinacij 

splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela na: (1) razumevanje in znanje likovnih 

pojmov, (2) likovne sposobnosti in veščine učencev pri izvedbi likovnih tehnik v okviru 

načrtovanih slikarskih nalog in (3) ustvarjalnost pri reševanju slikarskih problemov.  

Za potrebe raziskave je bil oblikovan avtorski instrumentarij, ki je zajemal anketni 

vprašalnik za učitelje razrednega pouka (Priloga 4), preizkus znanja za učence 2. razreda 

(Priloga 5) ter preizkus znanja za učence 4. razreda (Priloga 6). 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo anketirali učitelje v treh županijah na Hrvaškem. 

Vprašanja so se nanašala na učiteljeva stališča in mnenja glede na pomembnost 

predmeta likovna vzgoja v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti, lastno avtonomijo v 

okviru pouka likovne vzgoje, materialno-tehnične pogoje dela pri pouku likovne vzgoje, 

načine izvajanja pouka likovne vzgoje, uporabo posameznih učnih metod, učnih sredstev 

in pripomočkov ter upoštevanje kognitivnih tipov učencev pri pouku likovne vzgoje. 

Anketiranje učiteljev je potekalo v šolskem letu 2011/2012. Za anketni vprašalnik so se 

izračunali objektivnost, faktorska analiza, zanesljivost in vsebinska veljavnost. 

Preizkusi znanja in razumevanja likovnih pojmov in vsebin za učence 2. in 4. razreda so 

bili izvedeni na začetku in koncu pedagoškega eksperimenta. Preizkusi so obsegali 

vprašanja, ki so zadevala splošno likovno znanje s slikarskega področja. Za preizkus znanja 

sta se izračunala objektivnost in vsebinska veljavnost.  

V drugem delu raziskave je bila za oceno rezultatov na temelju likovnih izdelkov učencev 

uporabljena avtorska ocenjevalna lestvica, ki je služila za: 

• ocenjevanje stopnje obvladovanja ravnanja s slikarskimi materiali in pripomočki; 

ocenjevanje te kategorije je potekalo med izvajanjem eksperimenta s pomočjo 

ocenjevalnih listov, ki so jih na podlagi likovnih izdelkov učencev izpolnjevali trije 

neodvisni ocenjevalci. Dosežena stopnja obvladovanja ravnanja s slikarskimi materiali 

in pripomočki se je vrednotila s petstopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa 

(točke od 0 do 4). Instrument je sestavljalo pet trditev: učenec ne obvlada ravnanja z 

likovnimi materiali in je pri njihovi uporabi nespreten; učenec v manjši meri obvlada 

ravnanje z likovnimi materiali in je pri njihovi uporabi nespreten; učenec delno 

obvlada ravnanje z likovnimi materiali in pri njihovi uporabi kaže delno spretnost; 

učenec obvlada ravnanje z likovnimi materiali in pri njihovi uporabi kaže pričakovano 
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spretnost; učenec obvlada ravnanje z likovnimi materiali v celoti na ustrezen in 

ustvarjalen način in pri tem kaže izrazito spretnost. 

• Ocenjevanje stopnje razumevanja likovnih pojmov in usvojitev znanj; ocenjevanje te 

kategorije je potekalo tudi na podlagi likovnih izdelkov učencev, ocenjevalne liste so 

izpolnjevali trije neodvisni ocenjevalci. Vsak ocenjevalec je to kategorijo ocenjeval na 

podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (točke od 0 do 4). 

Instrument je sestavljalo pet trditev: učenec ne razume likovnih pojmov in 

usvojenega znanja ne uprablja v likovnem izdelku; učenec v manjši meri razume 

likovne pojme in usvojeno znanje v manjši meri uporablja pri likovnem izdelku; 

učenec delno razume likovne pojme in usvojeno znanje delno  uporablja pri likovnem 

izdelku; učenec v večji meri razume likovne pojme in usvojeno znanje uporablja pri 

likovnem izdelku; učenec v celoti razume likovne pojme in usvojeno znanje uporablja 

pri likovnem izdelku. 

• Ocenjevanje stopnje likovne ustvarjalnosti učencev; ocenjevanje te kategorije je 

potekalo na osnovi likovnih izdelkov s pomočjo ocenjevalnega lista, ki so ga 

izpolnjevali trije neodvisni ocenjevalci. Ustvarjalnost se je ocenjevala po občutljivosti 

za likovni problem, elaboriranju – organiziranju in raziskovanju likovnih elementov –, 

fleksibilnosti – rešitvi likovnih problemov na nov način –, fluentnosti – bogastvu idej –

, originalnosti in redefiniciji – povezavi  predhodnih izkušenj v novo likovno vsebino – 

(Karlavaris, 1991)6. Vsak ocenjevalec je posamezne kategorije ocenjeval na podlagi 

petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (točke od 0 do 4). 

Občutljivost za likovni problem: učenec ne identificira likovnega problema in ne 

ugotovi njegovih značilnosti; učenec v manjši meri identificira likovni problem in v 

manjši meri ugotovi njegove značilnosti; učenec delno identificira likovni problem in 

delno ugotovi njegove značilnosti; učenec v večji meri identificira likovni problem in 

ugotovi njegove značilnosti; učenec v celoti identificira likovni problem in ugotovi 

njegove značilnosti. 

Elaboracija: učenec ne kaže sposobnosti pri organiziranju in komponiranju likovnih 

elementov; učenec v manjši meri kaže sposobnost pri organiziranju in komponiranju 

likovnih elementov; učenec kaže delno sposobnost pri organiziranju in komponiranju 

likovnih elementov; učenec v večji meri kaže sposobnost pri organiziranju in 

komponiranju likovnih elementov; učenec kaže izrazito sposobnost pri organiziranju 

in komponiranju likovnih elementov. 

                                                           
6
 Podrobnejša opredelitev pokazateljev likovne ustvarjalnosti je v teoretičnem delu disertacije (poglavje 

2.5.3.). 
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Fleksibilnost: učenec ne kaže fleksibilnega mišljenja in reševanja likovnega problema 

na nov način; učenec v manjši meri kaže fleksibilno mišljenje in reševanje likovnega 

problema na nov način; učenec delno kaže fleksibilno mišljenje in reševanje likovnega 

problema na nov način; učenec v večji meri kaže fleksibilno mišljenje in reševanje 

likovnega problema na nov način; učenec kaže izrazito fleksibilno mišljenje in 

reševanje likovnega problema na nov način. 

Fluentnost: likovni izdelek ne kaže bogastva idej in likovnih izraznih sredstev; likovni 

izdelek v manjši meri kaže bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; likovni izdelek 

delno kaže  bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; likovni izdelek v večji meri kaže 

bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; likovni izdelek kaže izrazito bogastvo idej in 

likovnih izraznih sredstev.  

Originalnost: likovni izdelek ne kaže nenavadnih idej, realizacija likovne naloge je 

izrazito slaba; likovni izdelek v manjši meri kaže nenavadne ideje in nenavadno 

realizacijo likovne naloge; likovni izdelek delno kaže nenavadne ideje in delno kaže 

nenavadno realizacijo likovne naloge; likovni izdelek v večji meri kaže nenavadne 

ideje in nenavadno realizacijo likovne naloge; likovni izdelek kaže izrazito nenavadne 

ideje in nenavadno realizacijo likovne naloge. 

Redefinicija: učenec ne povezuje predhodnih likovnih izkušenj v novo likovno vsebino; 

učenec v manjši meri povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; 

učenec delno povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; učenec v 

večji meri povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; učenec 

izrazito dobro povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino. 

Predlog modela poučevanja za eksperimentalno skupino je bil oblikovan na podlagi 

likovnih nalog na področju slikarstva za 2. in 4. razred. Vir za naloge, uporabljene pri 

pedagoškem eksperimentu, je bil učni načrt, ki opredeljuje nazive učnih tem (iz katerih se 

oblikujejo nazivi učnih enot), ključne besede in splošne cilje učnega procesa. Izvajanje 

prve likovne naloge v drugih in četrtih razredih je zaradi preverjanja inicialnega stanja 

potekalo v vseh šolah, učitelji pa so to izvedli po svojem običajnem načinu dela. Ostali 

likovni izdelki so rezultat izvajanja štirih likovnih nalog v eksperimentalnih in kontrolnih 

oddelkih v vsaki posamezni šoli. Da bi dosegli čim večjo objektivnost rezultatov, so imele 

vse skupine podane isti likovni problem, likovni motiv in likovno tehniko. 

Kvalitativni podatki so bili zbrani s pomočjo intervjujev učiteljev, ki so sodelovale v 

eksperimentalni skupini. Nestrukturirani intervju z učiteljimi je temeljil na vprašanjih, ki 

so zadevala mnenja in stališča do izvedenega modela poučevanja v eksperimentalni 

skupini glede na njegove prednosti in težave v okviru resničih šolskih pogojev. Ravno tako 



122 

 

je bila – na temelju nastalih likovnih izdelkov učencev in po kriterijih, navedenih na 

avtorski ocenjevalni lestvici (ocenjevanje stopnje razumevanja likovnih pojmov in 

usvojitev znanj, ocenjevanje stopnje obvladovanja ravnanja s slikarskimi materiali in 

pripomočki, ocenjevanje stopnje ustvarjalnosti učencev) – opravljena kvalitativna analiza 

podatkov.  

 

 

3.2.4. POTEK PEDAGOŠKEGA EKSPERIMENTA 

 

Postopki raziskovanja so temeljili na pilotski raziskavi in glavni raziskavi. S pilotsko 

raziskavo smo preverjali merske značilnosti anketnega vprašalnika za učitelje ter 

preizkusov za učence 2. in 4. razreda. Na temelju rezultatov smo nekatera vprašanja še 

dodatno preoblikovali in potem utrdili, tako da merski instrumentarij zadovoljuje potrebe 

raziskave. Raziskava je v svojem empiričnem delu vključevala dve skupini učencev: 

eksperimentalno (ES) in kontrolno (KS) skupino. Glavna raziskava oziroma pedagoški 

eksperiment je potekal v šolskem letu 2011–2012. 

Eksperimentalni faktor je imel dve modaliteti:  

1. tradicionalni način poučevanja in učenja; 

2. izvajanje učnega procesa z interaktivnim stilom poučevanja in učenja ter uporabo 

kombinacij splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela. 

Pred eksperimentom smo izvedli primerjavo med eksperimentalno skupino (v 

nadaljevanju: ES) in kontrolno skupino (v nadaljevanju: KS), kjer smo preverili 

razumevanje in znanje likovnih pojmov učencev, zatem likovne sposobnosti in veščine pri 

izvedbi likovnih tehnik v okviru načrtovanih slikarskih nalog ter ustvarjalnost pri reševanju 

slikarskih problemov. Po izvedeni primerjavi obeh skupin (inicialno stanje) smo izvedli 

eksperiment; najprej so bile izvedene likovne naloge z učenci kontrolne skupine v 2. in 4. 

razredu, kjer so učni proces učitelji izvajali po ustaljenem načinu pedagoškega dela. Za 

učence v eksperimentalni skupini je bil pripravljen optimizirani model poučevanja v 

okviru učnih ur za področje slikanja. V vsakem razredu so bile v obsegu osmih ur 

opravljene štiri slikarske naloge. Učitelji v ES so bili posebej poučeni o interaktivnem stilu 

poučevanja in vgrajevanja kombiniranih splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela. 

Predstavitev modela je potekala po izvedbi likovnih nalog z učenci v kontrolni skupini. 

Likovne naloge v kontrolni skupini so se izvajale v prvem polletju (oktober 2011–

december 2011), medtem ko so se likovne naloge v eksperimentalni skupini izvajale v 
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drugem polletju (februar 2012 – junij 2012), da ne bi učitelji iz eksperimentalne skupine – 

s svojimi sugestijami in rezultati – vplivali na izvajanje pouka v kontrolni skupini. 

Dokončna priprava učiteljev ES na vodenje pouka je potekala pred samo izvedbo v 

razredu. Pred izvedbo eksperimenta so učitelji od staršev pridobili soglasja o sodelovanju 

učencev v raziskavi. 

Na začetku pedagoškega eksperimenta je bila – za preverjanje inicialnega stanja – v vseh 

razredih izvedena ena likovna naloga, z enakim izhodiščnim likovnim problemom, 

motivom in tehniko. V 2. razredu je bila opravljena likovna naloga z likovnim problemom 

primarnih in sekundarnih barv, v 4. razredu pa likovna naloga z likovnim problemom 

optičnega mešanja barv. Zatem so v eksperimentalni in kontrolni skupini sledile likovne 

naloge z naslednjimi likovnimi problemi: 

2. razred: 1. Svetle in temne barve; 2. Tople in hladne barve; 3. Svetlostni toni barv 

(kromatske in akromatske barve); 4. Čiste in mešane barve (barvni odtenki);  

4. razred: 1. Ritem toplih in hladnih barv; 2. Tekstura barve; 3. Degradacija barv; 4. 

Harmonija barv.  

Učna snov je bila izbrana iz učnega načrta (NPiP) za likovno vzgojo v 2. in 4. razredu 

osnovne šole s področja slikanja. 

Likovne naloge so se v kontrolni in eksperimentalni skupini v 2. in 4. razredih izvajale v 

istem časovnem okviru, z enakim izhodiščnim likovnim problemom, motivom in tehniko. 

V eksperimentalni skupini so se učne ure izvajale na podlagi podrobno razloženih učnih 

priprav, v katerih je bil poseben poudarek na načinu prezentacije učnega gradiva oziroma 

učnih metodah in njihovih kombinacijah, ki naj bi zadovoljile vse učne stile učencev, 

spodbujale učenčevo motivacijo, navdušenost ter dejavno interakcijo učencev z učiteljem 

in med seboj. Učiteljem je bil pojasnjen pomen komunikacije z učenci, postavljanja 

vprašanj oziroma potek dejavnega pogovora kot temelj za boljše usvajanje likovnih 

pojmov in spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in izražanja. Učitelji so bile posebej 

opozorjeni na potrebo po uporabi različnih učnih sredstev in pripomočkov; zato smo za 

vsako posamezno učno enoto pripravili prezentacijo PPT, različne reprodukcije likovnih 

del in druge učne pripomočke (podrobna predstavitev učnih priprav, ki so se izvajale v 

eksperimentalni skupini, je v Prilogi 9, podrobnejši opis poteka učnega procesa, ki se je 

izvajal v eksperimentalni skupini, pa je v Prilogi 10). V kontrolni skupini so se učne ure 

izvajale na ustaljen način. 

Eksperiment je trajal eno šolsko leto, potekal je pri rednem pouku likovne vzgoje po 

predvidenih programih in z učitelji, ki poučujejo posamezne razrede. 
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Po eksperimentu so se primerjali rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine glede na 

razumevanje in znanje likovnih pojmov učencev, glede na likovne sposobnosti in veščine 

učencev pri izvedbi likovnih tehnik v okviru načrtovanih slikarskih nalog ter glede na 

ustvarjalnost učencev pri reševanju slikarskih problemov. Analiza dokumentacije je bila 

izvedena na način, da so bili osebni podatki učencev zavarovani. 

V okviru pedagoškega eksperimenta so učenci reševali tudi preizkus znanja na začetku (o 

inicialnem stanju) in koncu (o finalnem stanju) šolskega leta. S preizkusom smo preverili 

stopnjo njihovega razumevanja in znanja likovnih pojmov, z namenom preverjanja in 

korelacije rezultatov v okviru kontrolne in eksperimentalne skupine na začetku in koncu 

izvajanja pedagoškega eksperimenta.  

 

 

3.2.5. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za prvi del raziskave je bil navezan stik s 75 osnovnimi šolami iz Primorsko-goranske, 

Istrske in Liško-senjske županije na Hrvaškem, na poziv pa se je odzvalo 57 osnovnih šol; 

po odobritvi ravnateljev so bili na naslove teh šol poslani anketni vprašalniki za učitelje 

razrednega pouka. Z anketnim vprašalnikom je bilo anketiranih 373 učiteljev. Podatki, 

namenjeni analiziranju, so bili zbrani na podlagi izpolnjenih in vrnjenih anket. 

Drugi del raziskave je zajemal izvajanje pedagoškega eksperimenta. V kontrolni in 

eksperimentalni skupini v 2. in 4. razredih so se v obdobju enega šolskega leta izvajale 

enake likovne naloge. Podatki, namenjeni analiziranju, so bili zbrani na podlagi likovnih 

izdelkov učencev in rezultatov preverjanja znanja likovnih pojmov in vsebin. V raziskavi 

nastale likovne izdelke so po zaključenem eksperimentu pregledali trije neodvisni 

ocenjevalci in točkovno ovrednotili stopnjo razumevanja likovnih pojmov, stopnjo 

ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki ter stopnjo likovne ustvarjalnosti. Skupne 

ocene so določene na način, da se seštejejo tri različne ocene ocenjevalcev za vsako 

posamezno kategorijo ocenjevanja in vsako posamezno likovno nalogo, povprečje 

seštetih ocen pa je končna ocena vsake posamezne spremenljivke. Preizkusi znanja, ki so 

jih učenci reševali na začetku in koncu pedagoškega eksperimenta, so tudi točkovno 

ovrednoteni. 

Po opravljenem pouku likovne vzgoje v eksperimentalni skupini je bil z učiteljimi 

opravljen intervju. Pogovor je potekal na podlagi svobodnega izražanja mnenj in vtisov 

učiteljev o opravljenem eksperimentalnem modelu poučevanja. 
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3.2.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi rezultatov, pridobljenih z raziskavo, smo uporabili večje število statističnih 

postopkov, skladno s cilji in hipotezami raziskave. 

Pri obdelavi rezultatov anketnega vprašalnika za učitelje smo uporabili več statističnih 

postopkov, ki vključujejo deskriptivno in tudi inferenčno statistiko. 

• Z deskriptivno statistiko smo prikazali osnovne podatke o uporabljenih 

spremenljivkah, uporabljene v nadaljnji statistični obdelavi; pri deskriptivni 

statistiki so bile izračunane vrednosti vprašalnika, pogostost in porazdelitev 

odgovorov, aritmetične srednje vrednosti, mediani in modus podatkov. Izračun 

standardnega odklona (SD) je pokazal spremenljivost vrednosti.  

• Za preverjanje korelacijske povezave med posameznimi spremenljivkami smo 

uporabili neparametrijski Spearmanov test korelacije, ki meri vzajemno povezavo 

med dvema ordinalnima spremenljivkama. Kriteriji za potrjevanje hipotez so 

določeni na naslednji način: če je med več kot polovico spremenljivk obstajala 

statistično pomembna povezava, je hipoteza potrjena; če je statistično 

pomembna povezava obstajala med manj kot polovico spremenljivk, je hipoteza 

zavrnjena. 

Pri obdelavi rezultatov pedagoškega eksperimenta smo za preverjanje stanja pred 

eksperimentom in po eksperimentu uporabili bivariatne statistične metode, Mann-

Whitneyev U test, Wilcoxonov test ter Friedmanov test. 

Pri obdelavi rezultatov analize likovnih izdelkov učencev smo uporabili naslednje 

statistične metode: 

• ker so pri vrednotenju in ocenjevanju likovnih izdelkov vsakega učenca na vsaki 

dimenziji ocenjevali trije ocenjevalci, so bili za ugotavljanje zanesljivosti tega 

postopka izračunani interklasni korelacijski koeficienti (ICC);  

• za preverjanje normalnosti porazdelitve spremenljivk – pozneje statistično 

obdelanih – smo uporabili Kolmogorov-Smirnov (K-S) test; 

• za primerjavo razlik v povprečnih vrednostih med dvema skupinama (KS in ES) 

smo uporabili neparametrijski Mann-Whitneyev U test; 

• za primerjavo razlik v povprečnih vrednostih v okviru kontrolne skupine in 

eksperimentalne skupine smo uporabili neparametrijski Friedmanov test za 

odvisne skupine in neparametrijski Wilcoxonov test, tudi za odvisne skupine. 

Pri obdelavi rezultatov preizkusa znanja učencev 2. in 4. razreda smo uporabili: 



126 

 

• deskriptivno statistiko, s katero smo prikazali osnovne podatke o upoštevanih  

spremenljivkah, uporabljenih v nadaljnji statistični obdelavi; 

• Kolmogorov-Smirnov (K-S) test za preverjanje normalnosti porazdelitve 

rezultatov; 

• neparametrijski Mann-Whitneyev U test za primerjavo razlik v povprečnih 

vrednostih med dvema skupinama (KS in ES). 

Statistična obdelava podatkov je bila narejena s statističnim paketom Statistica, Version 

8.0. StatSoft, Inc. 

 

 

3.2.7. ANALIZA MERSKIH KARAKTERISTIK UPORABLJENIH INSTRUMENTOV 

 

Merske karakteristike instrumentarija so preverjene na temelju analize s pomočjo 

ustreznih statističnih postopkov.  

 

3.2.7.1. OBJEKTIVNOST 

Objektivnost anketnega vprašalnika za učitelje in učence smo zagotavljali s  preciziranjem 

podrobnih in preprostih navodil za njihovo izpolnjevanje ter z nedvoumnimi in 

enopomenskimi kategorijami na lestvici objektivnega tipa. Poleg vprašanj zaprtega tipa 

so bila v anketnem vprašalniku za učitelje tudi tri vprašanja odprtega tipa; njihova 

objektivnost je realizirana z razvrstitvijo v določene opisne kategorije. 

Objektivnost preizkusov za učence 2. in 4. razreda smo zagotavljali tudi s preciziranjem 

podrobnih in preprostih navodil za njihovo reševanje ter z oblikovanjem vprašanj 

zaprtega tipa. 

Objektivnost ocenjevalnih lestvic za ocenjevanje likovnih izdelkov učencev smo 

zagotavljali z jasnimi navodili za vrednotenje učenčevega znanja, veščin v uporabi likovnih 

tehnik in likovne ustvarjalnosti učencev. 
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3.2.7.2. VELJAVNOST 

Za ugotavljanje konstruktne veljavnosti anketnega vprašalnika smo uporabili faktorsko 

analizo, in to za vprašanja št. 16, 25, 26, 27 in 28, ki vsebujejo petstopenjsko lestvico 

Likertovega tipa. 

Pri vprašanju št. 16. (pogostost uporabe posameznih učnih metod v pouku likovne vzgoje) 

faktor 1 pojasnjuje 37% celotne variance. 

Pri vprašanju št. 25 (pogostost uporabe posameznih učnih sredstev in pripomočkov) 

faktor 1 pojasnjuje 35% celotne variance. 

Pri vprašanju št. 26 (pogostost uporabe posameznih likovnih tehnik) faktor 1 pojasnjuje 

40% celotne variance. 

Pri vprašanju št. 27 (pomembnost pridobivanja določenih znanj in veščin) faktor 1 

pojasnjuje 43% celotne variance. 

Pri vprašanju št. 28 (vpliv uporabljenih metod dela na razvoj posameznih kompetenc pri 

učencih) faktor 1 pojasnjuje 38% celotne variance. 

Faktorska analiza kaže na dobro konstruktno veljavnost merskega instrumenta. 

Vsebinsko veljavnost instrumentarija so preverjali in potrdili trije strokovnjaki: dr. T. Tacol 

in dr. J. Vogrinc s Pedagoške fakultete v Ljubljani ter dr. D. Lončarić z Učiteljske fakultete 

na Reki, Hrvaška. 

 

3.2.7.3. ZANESLJIVOST 

Zanesljivost anketnega vprašalnika smo ugotovili z uporabo Cronbachovega koeficienta 

zanesljivosti alfa (α).  

Vprašanje št. 16:    alfa = ,743 

Vprašanje št. 25:    alfa = ,712 

Vprašanje št. 26:    alfa = ,718 

Vprašanje št. 27:    alfa = ,796 

Vprašanje št. 28:    alfa = ,822 

Vrednost koeficienta alfa je relativno visoka in potrjuje zadovoljivo zanesljivost 

instrumentarija. 
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3.3. REZULTATI RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

 

3.3.1. REZULTATI, DOBLJENI Z ANKETNIM VPRAŠALNIKOM ZA UČITELJE 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov vprašanj, in sicer: v kakšni meri vplivajo 

zunanji dejavniki na izvajanje pouka likovne vzgoje; kakšna so prepričanja učiteljev o 

pomembnosti predmeta likovna vzgoja; kakšna so prepričanja učiteljev o lastni 

avtonomiji v okviru pouka likovne vzgoje; kakšne metode in oblike dela uporabljajo 

učitelji pri pouku in kako si tolmačijo njihove značilnosti, kakšne pripomočke, sredstva in 

materiale uporabljajo in posredujejo učencem pri izvajanju učnega procesa; kakšna so 

prepričanja učiteljev o razvijanju posameznih kompetenc učencev pri pouku likovne 

vzgoje (Priloga 4). 

Z deskriptivno raziskavo stališč in mnenj učiteljev razrednega pouka, povezanih z njihovim 

poučevanjem likovne vzgoje, smo spoznali odnos učitelja do samega predmeta, stopnjo 

zadovoljstva z materialno-tehničnimi pogoji za potek pouka likovne vzgoje in resničnost 

načina izvajanja pouka likovne vzgoje v obstoječem šolskem vsakdanu oziroma 

prevladujoče načine izvajanja učnega procesa glede na uporabo učnih metod, učnih 

sredstev in pripomočkov ter upoštevanje kognitivnih razlik oziroma stilov učenja učencev 

pri pouku likovne vzgoje.  

 

3.3.1.1. STALIŠČA UČITELJEV O POMEMBNOSTI ZUNANJIH POGOJEV, KI VPLIVAJO NA 

NAČIN IZVAJANJA POUKA LIKOVNE VZGOJE 

Prva skupina vprašanj v anketnem vprašalniku je zadevala mnenje učiteljev o zunanjih 

(materialno-tehničnih, organizacijskih) razmerah v šoli, v kateri delajo ter v kakšni meri 

omenjeni pogoji vplivajo na izvajanje pouka likovne vzgoje v šoli. 

Tabela 8: Stopnja zadovoljstva učiteljev z materialno-tehničnimi pogoji dela pri pouku likovne vzgoje 

 f f·% 

nasploh niso zadovoljni 7 1,9 

slabo so zadovoljni 39 10,5 

deloma so zadovoljni 176 47,2 

v večji meri so zadovoljni 112 30,0 

popolnoma so zadovoljni 39 10,5 

skupaj 373 100,0 
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Glede na stopnjo zadovoljstva z materialno-tehničnimi pogoji dela pri pouku likovne 

vzgoje je skoraj polovica anketiranih učiteljev mnenja, da so deloma zadovoljni (47,2 %), 

30 % učiteljev meni, da so zadovoljni v večji meri, medtem ko je 10,5 % učiteljev mnenja, 

da so materialno-tehnični pogoji v šoli, v kateri delajo, popolnoma zadovoljivi (Tabela 8). 

Manjše število učiteljev (10,5 %) je mnenja, da so pogoji slabo zadovoljeni, medtem ko 

1,9 % vpraševancev meni, da pogoji nasploh niso zadovoljeni. Iz navedenih rezultatov 

lahko ugotovimo, da je večina učiteljev deloma oziroma v večjem delu zadovoljna z 

materialno-tehničnimi pogoji pri delu. Na opisni del vprašanja – o razlogih za 

nezadovoljstvo – je odgovorilo 119 (31,9 %) učiteljev, medtem ko večje število učiteljev 

(254 - 68,1 %) nanj ni odgovorilo. Razloge nezadovoljstva lahko porazdelimo v več skupin 

odgovorov. Prva skupina odgovorov govori o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja 

likovnega materiala in pribora za delo (papir, barve, lepilo ...), zaradi česar je kakovost 

izvajanja pouka slabša, učitelji pa so pogosto prisiljeni material kupovati sami (ta razlog je 

navedlo 72 učiteljev). Kot problem so omenili tudi, da učenci ne prinašajo pribora 

oziroma v tem pogledu navedli neudeležbo staršev (9 učiteljev). Druga skupina 

odgovorov zadeva pomanjkanje učnih sredstev in pripomočkov (ta razlog je navedlo 27 

učiteljev). Učiteljem primanjkujejo reprodukcije umetniških del (11 učiteljev), strokovna 

literatura (4), knjige, plakati, delovni listi (3) in oprema za informatiko (računalniki, DVD 

predvajalniki, LCD projektorji) (7). Tretja skupina odgovorov zadeva neustreznost 

prostorov za pouk likovne vzgoje. Učitelji so nezadovoljni zaradi pomanjkanja vode z 

umivalniki v učilnici (38), neprimernega oziroma premajhnega prostora, ki ni prilagojen 

specifičnostim pouka (27), pomanjkanja prostora/omar/polic za odlaganje pribora in 

materiala ter hrambo likovnih izdelkov (27), neustreznih miz (4), pomanjkanja 

razstavnega prostora (2) in dejstva, da nimajo možnosti za izvajanje določenih likovnih 

tehnik (oblikovanje keramike, grafike) (9). Četrta skupina odgovorov sicer ne zadeva 

neposredno materialno-tehničnih pogojev, toda vseeno pomembno vpliva na kakovost 

pouka oziroma zadeva nezadovoljstvo zaradi premajhnega števila ur, predvidenih za 

predmet likovna vzgoja (34). Na podlagi omenjenih opisnih odgovorov skoraj tretjine 

učiteljev lahko ugotovimo, da je opremljenost šol glede zagotavljanja osnovnih pogojev 

za izvajanje pouka likovne vzgoje še vedno na nezadovoljivi ravni, kar občutno ovira 

uporabo sodobnih pristopov poučevanja in deluje destimulativno na učitelje, ki se leta 

borijo z neustreznimi delovnimi razmerami.  

Sledilo je vprašanje, ki je zadevalo raven vplivov navedenih zunanjih okoliščin na kakovost  

izvajanja pouka likovne vzgoje, obsegalo pa je naslednje štiri spremenljivke: materialno-

tehnično opremljenost, sodelovanje s kolegi (delovno ozračje), število ur, predvidenih za 

pouk likovne vzgoje, ter število učencev v razredu. 
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Tabela 9: Percepcija stopnje vpliva materialno-

tehničnih pogojev na kakovost izvajanja pouka 

likovne vzgoje 

 f f·% 

ne vpliva 18 4,9 

slabo vpliva 39 10,5 

deloma vpliva 182 49,1 

precej vpliva 97 26,1 

zelo vpliva 35 9,4 

skupaj 371 100,0 
 

Tabela 10: Percepcija stopnje vpliva sodelovanja s 

kolegi na kakovost izvajanja pouka likovne vzgoje 

 

 f f·% 

ne vpliva 67 18,0 

slabo vpliva 64 17,2 

deloma vpliva 156 41,9 

precej vpliva 63 16,9 

zelo vpliva 22 5,9 

skupaj 373 100,0 
 

 

Prva skupina odgovorov je zadevala raven vpliva materialno-tehnične opremljenosti na 

kakovost izvajanja pouka likovne vzgoje (Tabela 9). Po rezultatih največ učiteljev (48 %) 

meni, da ta pogoj deloma vpliva na kakovost pouka; 26 % učiteljev meni, da to precej 

vpliva, medtem ko ga 9,4 % učiteljev ocenjuje za enega izmed odločilnih za doseganje 

kakovostnega izvajanja pouka. Po drugi strani pa manjše število učiteljev meni, da ta 

razlog slabo vpliva (10,5 %) oziroma da ne vpliva (4,8 %) na kakovost izvajanja pouka. 

Lahko ugotovimo, da materialno-tehnično opremljenost šol večina učiteljev ocenjuje kot 

deloma ali precej pomembno za doseganje kakovosti izvajanja pouka likovne vzgoje, kar 

je razumljivo, kajti raznovrstnost učnih sredstev in pripomočkov ter opremljenost 

kabinetov z ustreznim inventarjem prispevata h kakovosti vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

Sodelovanje s kolegi je kategorija, ki skoraj pri polovici učiteljev (41,8 %) deloma vpliva na 

kakovost izvajanja pouka likovne vzgoje (Tabela 10). 22,8 % učiteljev meni, da ta 

komponenta precej ali zelo vpliva na kakovost njihovega izvajanja pouka likovne vzgoje, 

medtem ko četrtina vpraševancev to komponento ocenjuje za slabo vplivno (17,2 %) ali 

brez vpliva (18 %) na izvajanje pouka. Mogoče je ugotoviti, da je za večino učiteljev odnos 

z drugimi kolegi bolj ali manj pomemben, kar je pričakovano, ker različne vrste socialnih 

odnosov v kolektivu ustvarjajo tudi določeno, bolj ali manj prijetno ali spodbudno 

delovno ozračje, ki vključuje odnos starejših do mlajših kolegov, odprtost za sodelovanje, 

spodbujanje sodobnih pristopov k delu itd. 

Število ur, predvidenih za pouk likovne vzgoje, se je po mnenju večine anketiranih 

pokazalo kot izrazito pomemben dejavnik, ki onemogoča kakovostno izvajanje pouka 

likovne vzgoje (Tabela 11). 35,9 % učiteljev meni, da ta dejavnik zelo vpliva, 28,4 %, da 

precej vpliva, 25 % pa meni, da deloma vpliva na kakovost izvajanja pouka. Le majhno 

število učiteljev meni, da število ur slabo vpliva (3,5 %) oziroma ne vpliva (5,9 %) na 

kakovost pouka. To stališče lahko razlagamo kot izraz nezadovoljstva nad obstoječim 
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številom ur, namenjenim likovni vzgoji, ki obsega skromnih 35 ur v enem šolskem letu v 

vseh razredih osnovnih šol na Hrvaškem in priča o potrebni reviziji obstoječega učnega 

programa oziroma vrnitvi nekdanjega letnega števila ur v obsegu 70 ur (dve uri tedensko) 

za predmet likovna vzgoja. Podobne rezultate potrjujejo tudi nekatere druge raziskave na 

tem področju (Dodig, Kuščević, 2008). 

Tabela 11: Percepcija stopnje vpliva števila 

predvidevanih učnih ur na kakovost izvajanja pouka 

likovne vzgoje 

 f f·% 

ne vpliva 22 5,9 

slabo vpliva 13 3,5 

deloma vpliva 96 25,0 

precej vpliva 106 28,4 

zelo vpliva 134 35,9 

skupaj 372 100,0 
 

Tabela 12: Percepcija stopnje vpliva števila učencev 
v razredu na kakovost izvajanja pouka likovne vzgoje 
 

 f f·% 

ne vpliva 51 13,7 

slabo vpliva 71 19,1 

deloma vpliva 120 32,3 

precej vpliva 96 25,8 

zelo vpliva 34 9,1 

skupaj 372 100,0 
 

 
Rezultati merjenja stališč do pomembnosti števila učencev v razredu so dali nekoliko 

enakomernejšo razporeditev odgovorov: največ učiteljev meni, da število učencev 

deloma vpliva na kakovost izvajanja pouka (32,2 %), približno enako število jih meni, da ta 

dejavnik precej vpliva (25,7 %), sledijo tisti, ki menijo, da zelo vpliva (9,1 %), slabo vpliva 

(19,0 %) ali ne vpliva (13,7 %) na kakovost pouka (Tabela 12). Percepcija vpliva števila 

učencev na kakovost izvajanja pouka je odvisna tudi od uporabe tradicionalnih oziroma 

sodobnih pristopov poučevanja; Carpenter (2006) namreč navaja raziskave, na podlagi 

katerih je mogoče globalno ugotoviti, da v razredih s tradicionalno zastavljenimi kriteriji 

(ustaljen način prezentacije vsebin, večinoma frontalni tip pouka) ni razlike med dosežki 

učencev, ustvarjenimi med številčno večjimi in manjšimi razredi; toda pri uporabi 

alternativnih načinov dela (reševanje problemov, samostojno raziskovanje) so rezultati v 

razredih, ki imajo manjše število učencev, boljši. To dejstvo je povezano z večjo 

zahtevnostjo sodobnih metod dela glede na čas, potreben za pripravo in izvajanje pouka. 

 

3.3.1.2. STALIŠČA UČITELJEV DO POMEMBNOSTI UČNEGA PREDMETA LIKOVNA VZGOJA  

Druga skupina vprašanj v anketnem vprašalniku je zadevala stališča učiteljev do 

pomembnosti učnega predmeta likovna vzgoja. 
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Tabela 13: Percepcija stopnje pomembnosti predmeta likovna vzgoja med učitelji razrednega pouka 

 f f·% 

majhna pomembnost 1 ,3 

manjša pomembnost 13 3,5 

srednja pomembnost 44 11,8 

velika pomembnost 214 57,4 

zelo velika pomembnost 101 27,1 

skupaj 373 100,0 

 

Odgovori kažejo, da imajo učitelji o pomembnosti predmeta likovna vzgoja večinoma 

pozitivno mnenje, saj velika večina izpostavlja njegovo veliko pomembnost (57,4 %) ali 

zelo veliko pomembnost (27 %); 11,8 % meni, da je pomembnost srednje velika, manjše 

število učiteljev pa pomembnost ocenjuje kot manjšo (3,5 %) ali majhno (0,3 %) (Tabela 

13). Na vprašanje, naj opisno pojasnijo razloge svojega mnenja, je odgovorilo 253 (67,8 

%) učiteljev. Mnenja je mogoče razvrstiti v več kategorij. Za največje število učiteljev 

(116) je likovna vzgoja pomembna za razvoj ustvarjalnosti, ustvarjalnega mišljenja in 

domišljije. Razvoj motoričnih sposobnosti je zatem omenilo 68 učiteljev, razvoj likovno-

estetske občutljivosti 48, učenje likovnega jezika in vizualnega opažanja pa 23 učiteljev. 

Prednost sprostitve in svobode samoizražanja, ki ju ponuja ta učni predmet, je navedlo 43 

učiteljev, nagnjenost k izražanju učencev v likovnem mediju oziroma priljubljenost 

predmeta med učenci pa 32 učiteljev. Kot pomembne razloge so učitelji poudarili tudi 

razvoj različnih čustvenih lastnosti (36), socialnih veščin (18) in delovnih navad 

(potrpežljivost, vztrajnost, urejenost, zbranost) (12). Kot pomembna komponenta tega 

predmeta je omenjena tudi možnost medpredmetnega povezovanja (21). Za 19 učiteljev 

je pouk likovne vzgoje pomemben dejavnik za razvoj celostne osebnosti učencev. 10 

učiteljev kot razlog pomembnosti likovne vzgoje omenja cilje, navedene pri vprašanju 8 

(Priloga 4). Razvoj samostojnega, dejavnega in raziskovalnega odnosa do okolja je kot 

pomembno komponento tega predmeta ravno tako navedlo 10 učiteljev. Odgovori, ki 

likovni vzgoji niso pripisali nobenega pomena, večinoma zadevajo vrednotenje tega 

predmeta s strani obstoječe izobraževalne politike; 14 učiteljev je navedlo, da ima likovna 

kultura majhen pomen v okviru hrvaškega šolskega kurikula, zaradi izrazito majhnega 

števila dodeljenih ur, pa tudi zaradi zanemarjanja prednosti predmeta, ki se odražajo pri 

poučevanju drugih učnih predmetov. 7 učiteljev meni, da likovna vzgoja za starše nima 

takšne pomembnosti, kot drugi izobraževalni predmeti, trije pa menijo, da so za majhen 

pomen krivi slabi materialno-tehnični pogoji. Teh odgovorov se ne sme zanemariti, ker 

opozarjajo na še vedno navzoče različno vrednotenje učnih predmetov oziroma na 

delitev predmetov na 'pomembnejše' in 'manj pomembne', kar ni navzoče zgolj na ravni 
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individualnih stališč in mnenj, temveč tudi na ravni hrvaške izobraževalne politike. Le dva 

učitelja sta izrazila osebno negativno mnenje o pomembnosti likovne vzgoje, ki jo štejeta 

za manj pomembno od drugih učnih predmetov. 

Odgovori učiteljev so skladni z nekaterimi drugimi raziskavami; raziskava med učitelji, 

povezana s proučevanjem ocene pomembnosti umetniških predmetov likovna vzgoja in 

glasbena vzgoja (Dodig, Kuščević, 2008) kaže, da 60 % učiteljev meni, da gre za zelo 

pomembna predmeta, v primerjavi z zanemarljivim 1,7 %, ki ta predmeta štejejo za 

nepomembna, kar potrjuje našo ugotovitev, da se učitelji zavedajo vloge umetniških  

predmetov za celovit razvoj osebnosti učencev. Ravno tako približno tretjina 

vpraševancev (35 %) meni, da imata omenjena predmeta slabši status v primerjavi z 

drugimi predmeti, mnenje, da sta približno enako 'ugledna' kot drugi predmeti, ima nekaj 

več kot tretjina vpraševancev, le 3,3 % izmed njih pa je prepričanih, da imata v učnem 

programu ta predmeta boljši ugled kot večina drugih (prav tam), kar je ravno tako v 

skladu z rezultati naše raziskave. 

Tabela 14: Raven vloženega truda v pripravo učnih ur pouka likovne vzgoje v primerjavi z drugimi predmeti 

 f f·% 

veliko manj 10 2,7 

nekoliko manj 85 22,8 

enako 234 62,7 

nekoliko več 42 11,3 

veliko več 2 ,5 

skupaj 373 100,0 

 

Stališča učiteljev do položaja, ki ga ima predmet likovne vzgoje v odnosu do drugih učnih 

predmetov, lahko razberemo tudi iz odgovorov na vprašanje, koliko truda vlagajo v 

načrtovanje in pripravo učnih ur likovne vzgoje v primerjavi z drugimi predmeti (Tabela 

14). Več kot polovica učiteljev (62,7 %) je odgovorila, da vlaga enak trud, medtem ko 11,8 

% učiteljev vlaga več ali veliko več truda. Ne glede na slednje podatke je zaskrbljujoče 

dejstvo, da četrtina učiteljev v pripravo učnih ur likovne vzgoje vlaga nekoliko manj (22,8 

%) ali veliko manj (2,7 %) truda. To stališče je odraz zastarelega pojmovanja likovne 

vzgoje kot predmeta, ki ne zahteva večjega intelektualnega ali kakršnega koli drugega 

napora za učence in ki je namenjen v glavnem „sprostitvi“ in počitku učencev. Takšno 

stališče je povezano v glavnem z vzgojnimi predmeti, ki v primerjavi z izobraževalnimi ne 

veljajo za enakopravne, ker se kot njihov cilj ne priznavajo „pomembno“ znanje in 

sposobnosti. 
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Tabela 15: Percepcija pomembnosti posameznih ciljev pouka likovne vzgoje 

 

 

 

 

 

 

 

Naslednje vprašanje je zadevalo stališča učiteljev do pomembnosti posameznih ciljev v 

okviru pouka likovne vzgoje (Tabela 15). Pri tem vprašanju so imeli učitelji možnost 

obkrožiti več odgovorov. Odgovori kažejo, da velika večina učiteljev (93 %) meni, da je 

poglavitni cilj pouka likovne vzgoje razvoj domišljije in ustvarjalnega mišljenja. To lahko 

povežemo z dojemanjem likovne vzgoje kot učnega predmeta, ki je predvsem praktične 

narave, brez stroge strukturiranosti učne vsebine. Po drugi strani pa je dokaj razvita 

zavest o potrebi razvijanja kognitivnih sposobnosti učencev, kar kaže 67 % učiteljev, ki so 

kot enega izmed pomembnih ciljev navedli usvojitev likovnega jezika in razvoj likovno-

vizualnega mišljenja. Praktično in čustveno dimenzijo pouka likovne vzgoje poudarja 

polovica vprašanih učiteljev, ki menijo, da so pomembni cilji likovne vzgoje tudi sprostitev 

učencev pri praktičnem delu (55 %), razvoj estetske občutljivosti in čustev (54 %) ter 

razvoj motoričnih sposobnosti (45 %). Le malo več kot tretjina učiteljev (36 %) pa je kot 

enega izmed ciljev pouka likovne vzgoje navedla razvoj dejavnega in raziskovalnega 

odnosa do okolja, kar govori o nezadostni ozaveščenosti oziroma nepoznavanju možnosti 

uporabe sodobnih pristopov poučevanja in učenja v okviru tega predmeta; o tem priča 

tudi nizek odstotek učiteljev, ki kot enega izmed ciljev pouka likovne vzgoje upoštevajo 

razvoj socialnih sposobnosti (19 %), kar je mogoče pojasniti tudi kot nepoučenost 

učiteljev o možnostih in prednostih sodobnega, interaktivnega pristopa poučevanja, ki 

med drugim daje poudarek tudi na socialne odnose med vsemi subjekti učnega procesa, 

pa tudi na nezadosten vpogled v skupinsko obliko dela, ki spodbuja učenje ob 

sodelovanju, in njeno uporabo. 

 

 

 

 f·% 

razvijanje domišljije in kreativnega mišljenja 92,7 

usvojitev likovnega/vizualnega jezika 67,0 

sprostitev učencev prek praktičnih likovnih dejavnosti 54,7 

razvoj estetične občutljivosti in čustev 54,1 

razvoj motoričnih veščin 44,7 

razvoj dejavnega in raziskovalnega odnosa do okolja 36,2 

razvoj socialnih veščin 18,5 
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Tabela 16: Percepcija pomembnosti pridobivanja določenih znanj, sposobnosti in veščin pri pouku likovne 

vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

ustvarjalno mišljenje in izražanje 3,6054 ,58060 

motorične sposobnosti  3,3162 ,65849 

čustvene sposobnosti 3,3135 ,71308 

sposobnost samostojnega raziskovanja   3,3081 ,69625 

sposobnost reševanja problemov  3,2378 ,70820 

socialne veščine 3,1486 ,71155 

znanje o likovnem jeziku 3,0946 ,73564 

verbalne sposobnosti 2,4486 ,81238 

 

Odgovori na naslednje vprašanje, ki je zadevalo percepcijo pomembnosti določenih 

znanj, sposobnosti in veščin, ki bi jih učenci morali pridobiti pri pouku likovne vzgoje, so 

dali nekoliko drugačno sliko (Tabela 16). Največje število učiteljev, tako kot pri prejšnjem 

vprašanju meni, da je treba največji poudarek nameniti razvoju ustvarjalnega mišljenja in 

sposobnosti, temu sledi razvoj motoričnih in čustvenih sposobnosti. Nadaljnje zaželene 

sposobnosti, katerih razvoj se šteje za pomembne, so sposobnost samostojnega 

raziskovanja in sposobnost reševanja problemov ter po pomenski vlogi še razvoj socialnih 

veščin. Na zadnjem mestu sposobnosti, ki pri pouku likovne vzgoje veljajo za pomembne, 

sta razvoj znanja o likovnem jeziku (čeprav je pri prejšnjem vprašanju ta kategorija 

zasedla visoko drugo mesto) in razvoj verbalnih sposobnosti. To razliko lahko razlagamo 

na način, da – ne glede na to, da predstavlja enega od pomembnih ciljev v okviru 

poučevanja likovne vzgoje – učitelji te vrste znanja v splošni izobraževalni razsežnosti, ki 

jo učenec pridobi z izobraževanjem, ne štejejo za pomembne oziroma v zadostni meri ne 

prepoznajo vrednot usvajanja likovnih vsebin, tj. razvijanja vizualno-likovnega mišljenja v 

razvoju učenca. Tako se še enkrat potrjuje tudi splošno ustaljeno stališče učitelja do 

likovne vzgoje kot v glavnem praktičnega oziroma 'nekognitivnega' učnega predmeta. 

Ravno tako se zanemarja potrebo po razvoju vizualne percepcije in vizualnega mišljenja 

oziroma obvladanju vizualnega govora, ki je kot oblika komunikacije poniknil v vse pore 

sodobnega življenja, ki ga prevladujoče obeležujejo ravno vizualni mediji in vizualne 

komunikacije. 
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Tabela 17: Percepcija pomembnosti določenih dejavnikov za uspešno izvajanje pouka likovne vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

komunikacija med učenci in učiteljem 3,5054 ,61703 

jasna razlaga likovne vsebine in pojmov s strani učitelja 3,3838 ,65746 

izbor ustreznega motiva  3,3324 ,62926 

izbor ustreznih likovnih materialov/tehnik 3,3108 ,62308 

samostojno raziskovanje učencev  3,1432 ,73512 

problemski pristop k pouku  3,0297 ,71884 

učna sredstva in pripomočki  2,9865 ,70410 

 

Zanimiva je percepcija pomembnosti določenih dejavnikov za uspešno izvajanje pouka 

likovne vzgoje (Tabela 17). Učitelji se zavedajo velike pomembnosti komunikacije v 

razredu, kajti največ se jih je opredelilo za ta dejavnik; z njim je povezan drugi 

najpogostejši odgovor, to je jasna učiteljeva razlaga likovne vsebine in pojmov. To 

zaporedje najpogostejših odgovorov tudi lahko kaže na zastarelo pojmovanje 

komunikacije v razredu, ki v glavnem zadeva učiteljevo razlago učnih vsebin, manj pa 

spodbujanje dejavnosti učencev s postavljanjem odprtih vprašanj in samostojnim 

sklepanjem. Temu sledi pomembnost, ki jo učitelji dajejo ustreznemu izboru motivov in 

likovne tehnike, kar verjetno izhaja iz dejstva, da učitelji na ta način lažje dodatno 

motivirajo učence za delo. O nezadostno razvitem zavedanju učiteljev o potrebni 

spremembi predavateljske paradigme v korist čim samostojnejši dejavnosti učencev priča 

tudi uvrstitev kategorije samostojnega raziskovanja in problemskega pristopa k pouku na 

mesto, ki je po pomembnosti pri koncu, kar kaže na to, da je zavest o potrebnem poteku 

sodobnih pristopov poučevanja in učenja še vedno na nizki ravni. Zanimivo je, da je na 

zadnjem mestu uporaba ustreznih učnih sredstev in pripomočkov. Ta podatek je lahko 

odraz zanemarjanja uporabe te sestavine učnega procesa, ki pa je denimo izrazito 

pomemben glede na upoštevanje različnih kognitivnih tipov učencev (različna učna 

sredstva in pripomočki so lahko v pomoč pri kakovostnejšem podajanju učnih vsebin, ki 

vključuje vizualne, akustične in kinestetične načine). 
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Tabela 18: Percepcija vpliva lastnih metod dela pri pouku likovne vzgoje na razvoj določenih kompetenc pri 

učencih 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

ustvarjalnost 3,5730 ,56196 

samostojnost 3,3740 ,63071 

vztrajnost 3,3135 ,68990 

motorične veščine 3,2973 ,62317 

samozavest 3,2730 ,59225 

dejaven odnos do usvojitve učnih vsebin 3,0243 ,64346 

intelektualne sposobnosti 2,9486 ,67480 

socializacija 2,8811 ,66006 

intuicija 2,8568 ,67757 

empatija 2,7973 ,69023 

disciplina 2,6351 ,72085 

 

Na vprašanje, v kateri meri z metodami dela, ki jih uporabljajo pri pouku likovne vzgoje, 

vplivajo na razvoj določenih sposobnosti in veščin/kompetenc, so učitelji odgovorili 

naslednje: menijo, da s svojimi načini poučevanja v največji meri vplivajo na razvoj 

ustvarjalnosti in tudi na razvoj samostojnosti, vztrajnosti, motoričnih veščin in 

samozavesti učencev (Tabela 18). Predpostavljamo, da so te lastnosti tudi lastnosti, ki jih 

učitelji najbolj želijo razvijati pri učencih. V malo manjši meri učitelji z izborom svojih 

metod dela vplivajo na razvoj dejavnega odnosa do usvojitve učnih vsebin, razvoj 

intelektualnih sposobnosti učencev, razvoj socializacije, intuicije in empatije. Ti odgovori 

potrjujejo prejšnja stališča do pomembnosti razvoja posameznih vrst znanja in 

sposobnosti pri učencih pri pouku likovne vzgoje. Najmanj pomemben element, na 

katerega učitelji z izbiro svojega načina dela vplivajo, je disciplina. 

Tabela 19: Pogostnost sodelovanja na strokovnem izpopolnjevanju, povezanem s poukom likovne vzgoje 

 f f·% 

nikoli 35 9,4 

1-2 udeležbi 101 27,2 

3-4 udeležbe 120 32,3 

5-6 udeležb 45 12,1 

več kot 6 udeležb 70 18,9 

skupaj 371 100,0 

 

Percepcijo pomembnosti predmeta likovna vzgoja je mogoče razbrati tudi iz vprašanja, ki 

učitelje sprašuje o tem, kolikokrat so se v obdobju svojega delovnega staža udeležili 
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strokovnega izpopolnjevanja, povezanega s poukom likovne vzgoje (Tabela 19). Največje 

število oziroma skoraj tretjina učiteljev (32,3 %) je odgovorila, da 3- do 4-krat. Tik zatem 

sledi 27,2 % učiteljev, ki so se odločili za odgovor 1- do 2-krat. 12,1 % učiteljev se je 

strokovnega izpopolnjevanja, povezanega s poukom likovne vzgoje udeležilo 5- do 6-krat, 

medtem ko je 18,9 % učiteljev v svojem delovnem stažu to storilo več kot 6-krat. Če te 

podatke primerjamo s povprečno delovno dobo učiteljev (20 let), lahko ugotovimo, da je 

dodatno izobraževanje na tem področju še vedno nezadostno, pri čemer je treba vplivati 

enako na dvig zavesti o potrebi kontinuiranega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in 

tudi na osmišljanje kakovostnega programa strokovnega izpopolnjevanja in načinov za 

njegovo učinkovito uresničevanje. 

 

3.3.1.3. STALIŠČA UČITELJEV DO LASTNE AVTONOMIJE V OKVIRU POUKA LIKOVNE 

VZGOJE 

Tretja skupina vprašanj v anketnem vprašalniku je zadevala stališča učiteljev do lastne 

avtonomije v okviru pouka likovne vzgoje. Avtonomija učiteljev pri pouku likovne vzgoje v 

glavnem zadeva oblikovanje likovnih nalog, časovni razpored njihove izvedbe, izbiro učnih 

metod, oblik dela in učnih sredstev in pripomočkov ter uporabo različnih pristopov 

poučevanja in učenja.  

Tabela 20: Percepcija stopnje zadovoljitve  

avtonomije pri izvajanju pouka likovne vzgoje 
Tabela 21: Percepcija stopnje pomembnosti lastne 

avtonomije pri izvajanju pouka likovne vzgoje 

 

 f f·% 

nimam avtonomije 2 ,5 

avt. imam v zelo majhni meri 9 2,4 

imam delno avtonomijo 89 23,9 

avtonom. imam v večji meri 158 42,4 

imam popolno avtononomijo 115 30,8 

skupaj 373 100,0 
 

 

 f f·% 

ni pomembna 2 ,5 

manj pomembna 11 2,9 

ni pomembna, ni nepom. 20 5,4 

pomembna 236 63,3 

zelo pomembna 104 27,9 

skupaj 373 100,0 
 

 

Iz Tabele 20 je razvidno, da največje število učiteljev, skoraj tri četrtine meni, da je  

avtonomija zadovoljena v večji meri (42 %) ali v celoti (31 %). 24 % učiteljev meni, da ima 

delno avtonomijo. Samo zelo majhen odstotek je tistih, ki menijo, da imajo avtonomijo v 

manjši meri (2,4 %) ali da je sploh nimajo (0,5 %). Iz navedenih podatkov lahko 

ugotovimo, da je velika večina učiteljev zadovoljna z ravnjo svoje avtonomije pri pouku 

likovne vzgoje. O razviti zavesti o pomembnosti avtonomije pri učiteljih razrednega pouka 
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govorijo rezultati odgovora na vprašanje o pomembnosti posedovanja lastne avtonomije 

pri izvajanju pouka likovne vzgoje (Tabela 21); 63,3 % učiteljev namreč meni, da je 

posedovanje avtonomije pomembno, 27,9 % pa, da je izrazito pomembno. 

Neopredeljeno mnenje o svoji avtonomiji je izrazilo 5,4 % učiteljev, medtem ko je za 

manjše število učiteljev (3,4 %) avtonomija manj pomembna ali nepomembna. Visok  

odstotek učiteljev, ki so mnenja, da imajo zadostno avtonomijo, je v skladu z določenimi 

raziskavami (Šteh, Zuljan, 2004), ki so pokazale, da se med učitelji različne izobrazbene 

strukture in področij najbolj avtonomno počutijo učitelji razrednega pouka, kar je 

mogoče pojasniti s tem, da imajo pri delu dobro medsebojno sodelovanje in da so zunanji 

okviri (učni načrt, ocenjevanje) na tej ravni najmanj utesnjeni. 

 

3.3.1.4. STALIŠČA UČITELJEV DO UPORABE POSAMEZNIH METOD IN OBLIK DELA PRI 

POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Četrta skupina vprašanj iz anketnega vprašalnika je zadevala stališča učiteljev do 

pomembnosti uporabe določenih metod dela in tudi do pogostosti uporabe posameznih  

metod v šolski praksi. Vprašanja so zadevala splošne in specifične (likovne) metode dela; 

za jasnejšo razumljivost vsebin in ciljev, ki jih zadevajo posamezne specifične metode dela 

učiteljev, so njihovi nazivi v določeni meri preoblikovani v odnosu do uporabe termina v 

teoretičnem delu disertacije. Specifične likovne metode dela (njihova podrobnejša 

določitev je v poglavju 2.4.2.2.) so v hrvaški šolski stvarnosti namreč skoraj popolnoma 

neznane in njihova uporaba ne poteka načrtovano (kot rezultat seznanjenosti z njihovimi 

lastnostmi in namenom), načini in rezultati dela pa so najpogosteje odvisni od osebnega 

navdušenja posameznih učiteljev in pogostosti uporabe sodobnih pristopov poučevanja 

in učenja pri pouku likovne vzgoje; pri tem vse bolj kaže, da bodo pri takšnem načinu dela 

v uporabi tudi nekateri postopki, ki ustrezajo dejavnostim, ki jih razumemo pod pojmom 

specifične (likovne) metode dela. 

Odgovori na vprašanje, v kolikšni meri učitelji uporabljajo posamezne metode dela pri 

pouku likovne vzgoje (0 = nikoli, 1 = redko, 2 = včasih, 3 = pogosto, 4 = vedno), kažejo, da 

učitelji najpogosteje uporabljajo metodo pogovora, povezave likovnih vsebin s 

kontekstom in metodo demonstracije (Tabela 22). Zanimiv je visok položaj metode 

povezave likovnih vsebin s kontekstom, kar govori v korist ozaveščanja učiteljev o 

interdisciplinarni naravi pouka likovne vzgoje oziroma lažjem povezovanju likovnih vsebin 

z vsebinami drugih predmetov. Povezovanje vsebine likovne vzgoje z drugimi vsebinami 

oziroma s konkretnimi situacijami iz narave in okolja je pomembno predvsem na razredni 

stopnji, ker učenci tako lažje dojemajo in razumejo obravnavane vsebine. Pogosto se 
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uporablja tudi metoda razlage, kar govori o še vedno močno zakoreninjenem frontalnem 

načinu dela pri pouku likovne vzgoje. V zgornji polovici lestvice je tudi metoda širjenja in 

elaboriranja likovnih senzibilnosti, kar lahko pojasnimo z ozaveščenostjo večine učiteljev 

o potrebi razvoja specifičnih likovnih sposobnosti. Vprašanje pa je, v kateri meri se ta 

metoda uporablja na ustrezen, strokoven način, z razumevanjem vseh njenih značilnosti. 

Tabela 22: Stopnja uporabe splošnih in specifičnih likovnih metod dela pri izvajanju pouka likovne vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

metoda pogovora  3,0751 ,71823 

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom  3,0536 ,67785 

metoda demonstracije  2,9276 ,77085 

metoda razlage  2,7855 ,77744 

metoda širjenja in elaboriranja lik. senzibilnosti  2,7668 ,78752 

metoda transponiranja in alternativ  2,6568 ,72970 

metoda reševanja problemov  2,5362 ,78075 

metoda uporabe različnih medijev in multimedijev 2,5282 ,74587 

metoda avtonomnih likovih postopkov 2,5040 ,78843 

metoda estetske komunikacije  2,4799 ,92035 

metoda kompleksnosti  2,1046 ,81141 

metoda izkušenjskega učenja 2,0938 ,77549 

metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovnih tehnik 1,8575 ,93660 

metoda dela z besedilom (učbenik ...) 1,5255 ,89354 

 

Enako pogosto se uporablja tudi metoda transponiranja in alternativ. Metoda reševanja 

problemov, metoda uporabe medijev in multimedijev, metoda avtonomnih likovnih 

postopkov in metoda estetske komunikacije se uporabljajo včasih, medtem ko so redkeje 

v uporabi metoda kompleksnosti, metoda izkušenjskega učenja in metoda samostojnega 

dojemanja in usvajanja likovnih tehnik. V skupini metod, ki se občasno ali manj 

uporabljajo, so v glavnem specifične likovne metode in sodobne splošne metode, kot sta 

metoda reševanja problemov in metoda izkušenjskega učenja. To dejstvo znova vodi do 

sklepa, da so učitelji še vedno v manjši meri seznanjeni z značilnostmi sodobnih učnih 

strategij in sodobnih konceptov pouka likovne vzgoje in pouka nasploh ter kaže na 

potrebo po njihovem nadaljnjem poklicnem usposabljanju na tem področju. Metoda dela 

z besedilom (učbenik) je po pogostosti uporabe na zadnjem mestu. Najverjetnejši razlog 

za to je bila ukinitev obvezne uporabe učbenika za pouk likovne vzgoje, ki jo je sprejelo 

Ministrstvo za zdravstvo, izobraževanje in šport, kar je bil ukrep, ki na posreden način 

vsiljuje sklep o nesmotrnosti učbenika za likovno vzgojo kot učnega sredstva, ne glede na 
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to, da so nekatere raziskave (Bračun, Koščec, Loher, 2010) govorile o nasprotnem učinku. 

Drugi razlog je morda v specifični naravi pouka likovne vzgoje, ki temelji na praktičnem 

delu učencev, predvsem pri pouku na razredni stopnji, in v časovni omejitvi pouka; po 

drugi strani so ta dejstva pogosto povod za učitelje, da zanemarijo kognitivni vidik 

poučevanja likovne vzgoje oziroma pridobivanje likovnih znanj (usvajanje likovnega jezika 

in likovno-estetskih vrednot), pri čemer ima učbenik lahko pomembno vlogo v smislu 

preprostega pregleda likovnih pojmov in podajanja ustreznih primerov likovnih 

umetniških del.  

Tabela 23: Percepcija stopnje uspešnosti metod dela pri realizaciji ciljev pouka likovne vzgoje 

 f·% 

metoda demonstracije  62,8 

metoda reševanja problemov  54,7 

metoda estetske komunikacije 44,8 

metoda pogovora  43,1 

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom 42,3 

 metoda uporabe različnih medijev in multimedijev 40,9 

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti  36,3 

metoda izkušenjskega učenja 36,3 

metoda transponiranja in alternativ  32,0 

metoda avtonomnih likovnih postopkov 17,7 

metoda razlage 10,5 

metoda kompleksnosti  9,4 

 

Na vprašanje, katere metode uporabljajo pri svojem delu, katere najbolj spodbujajo  

dejavnost učencev in motivacijo za delo oziroma najbolj prispevajo k uresničevanju ciljev 

pouka likovne vzgoje, se mnenja učiteljev v določeni meri razlikujejo od odgovorov iz 

prejšnjega vprašanja (Tabela 23). Največje število učiteljev (62,8 %) meni, da je 

najuspešnejša metoda demonstracije; tej sledi metoda reševanja problemov (54,7 %), kar 

govori o tem, da se učitelji zavedajo potrebe po uporabi sodobnih metod dela; razloge za 

nezadostno uresničevanje te metode je mogoče torej iskati ne le pri učiteljih oziroma 

njihovih osebnih in strokovno-profesionalnih kompetencah, temveč tudi v zunanjih 

okoliščinah, kot so pomanjkljivo opremljene učilnice, zastarele delovne razmere, 

nerazumevanja okolja ipd. Skoraj polovica učiteljev meni, da so pomembne metoda 

estetske komunikacije (44,8 %), metoda pogovora (43,1 %), metoda povezovanja likovnih 

vsebin s kontekstom (42,3 %) in metoda uporabe medijev in multimedijev (40,9 %). V 

nekaj manjšem odstotku pričakovano sledijo specifične metode: metoda širjenja in 

elaboriranja likovnih senzibilnosti (36%), metoda raziskovanja (36 %) in metoda 
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transponiranja in alternativ (32%). Za najmanj pomembne za uresničevanje ciljev likovne 

vzgoje učitelji štejejo metodo avtonomnih likovnih postopkov (17,7 %), metodo razlage 

(10,5 %) in metodo kompleksnosti (9,4 %). Nizek odstotek odgovorov, povezanih s 

specifičnima učnima metodama – metodo avtonomnih likovnih postopkov in metodo 

kompleksnosti –, je mogoče pojasniti tudi s tem, da učitelji ne poznajo njihovih 

značilnosti, čeprav njihovi nazivi lahko kažejo, na katero vrsto dejavnosti se nanašajo.  

Tabela 24: Percepcija stopnje učinkovitosti posameznih dejavnosti pri pouku likovne vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

praktično delo (likovno izražanje)  3,6210 ,62637 

metoda demonstracije  3,2796 ,75758 

samostojno raziskovanje učencev  3,2742 ,73428 

metoda pogovora  3,1237 ,74932 

metoda razlage likovnih vsebin  3,1183 ,78530 

uporaba učbenika za likovno vzgojo  1,8011 1,03220 

 

Ko gre za dejavnosti, ki bi učencem morale zagotoviti razumevanje in usvajanje likovnih 

vsebin (0 = najmanj; 4 = največ), imajo učitelji naslednje mnenje o njihovi učinkovitosti: za 

najučinkovitejše štejejo praktično delo (likovno izražanje), kar znova potrjuje  

prevladujočo percepcijo predmeta likovna vzgoja kot predvsem praktične dejavnosti 

(Tabela 24). Tej kategoriji sledi metoda demonstracije, ki se poleg metode razlage in 

pogovora v šolski praksi še vedno najpogosteje uporablja, in metoda samostojnega 

raziskovanja učencev, kar priča o tem, da se učitelji zavedajo potrebe in učinkovitosti 

dejavnega in samostojnega sodelovanja učencev pri pouku, vendar so kljub temu 

sodobne metode še vedno premalo v uporabi. Čudina-Obradovićeva in Brajkovićeva 

(2009) navajata Kohlovo (1970) konstatacijo o možnem odporu učiteljev do uporabe 

metod, ki od učencev zahtevajo večjo dejavnost; razlogi so strah, da med učnim 

procesom ne bi izgubili nadzora, strah/občutek negotovosti zaradi izstopanja iz 

tradicionalnih okvirov, strah pred izgubo občutka lastne kompetence, strah pred 

ustvarjalnostjo in potrebo po stalni samoevalvaciji in samoizobraževanju. Veliko 

pozornost je zato treba posvetiti organiziranju kakovostnega strokovnega izpopolnjevanja 

učiteljev, da bi se ta nezaželena stališča zmanjšala oziroma nadomestila z občutkom 

varnosti, kompetitivnosti in pozitivnega odnosa do predmeta likovna vzgoja in pouka 

nasploh. Metoda pogovora in metoda razlage veljata za povprečno učinkoviti. Stališče do 

nekoliko manj učinkovite metode pogovora je verjetno posledica izkustva tistih učiteljev, 

ki te metode ne uporabljajo na ustrezen način; ta način namreč predvideva pogovor z 

učenci o likovnih vsebinah, postavljanje odprtih vprašanj, ki spodbujajo sodelovanje 
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učencev v pogovoru, izrekanje svojih misli in idej ter samostojno sklepanje. Po mnenju 

učiteljev je vsekakor najmanj učinkovita uporaba učbenika. Za tako slabo uvrstitev lahko 

– poleg že omenjenega razloga o ukinitvi obvezne uporabe učbenika pri pouku likovne 

vzgoje – najdemo še več možnih razlogov, kot so pomanjkanje časa, nezainteresiranost 

učiteljev in učencev za to obliko dela pri pouku likovne vzgoje, nezanimiva koncepcija 

učbenikov, finančni razlogi, ki nasprotujejo nakupu učbenika itd. Kljub temu bi morali bolj 

vrednotiti pomen obstoja učbenikov za likovno vzgojo, predvsem kot učnega sredstva, ki 

učitelju lahko olajša razlago gradiva, učencem pa razumevanje posameznih pojmov 

likovnega jezika, ter zaradi jasnega pregleda vsebine, povezane s pojasnjevanjem likovnih 

pojmov in vsebin. 

Tabela 25: Izbira postopka v primeru nezadovoljstva z realizacijo učne ure pri likovni vzgoji 

 f f·% 

neuporaba naloge/motiva/tehnike 9 2,5 

druge metode, ista naloga 251 67,5 

iste metode, sprememba naloge 112 30,0 

skupaj 372 100,0 

 

Naslednje vprašanje je pokazalo rezultate izbire določenih ukrepov v primerih, ko učitelji 

zaradi določenega razloga niso bili zadovoljni z realizacijo učne ure oziroma likovne 

naloge (Tabela 25). V tem primeru je 67,3 % učiteljev uporabilo druge učne metode za 

realizacijo iste likovne naloge, medtem ko je 30 % učiteljev uporabilo iste učne metode, 

spremenili pa so nalogo/motiv/tehniko. 2,5 % učiteljev pozneje ni uporabilo določene 

naloge/motiva/tehnike, kar priča o nezadostni refleksiji in potrebi po evalvaciji načinov 

dela teh učiteljev. Ravno tako tudi prejšnji podatki opozarjajo na nezanemarljivo dejstvo, 

da je skoraj tretjina učiteljev (30 %) še vedno bolj koncentrirana na „zunanje“ dejavnike, s 

katerimi si prizadevajo za napredek pouka oziroma da se ne zavedajo potrebe po 

spremembi „notranjih“, svojih stališč, postopkov in načinov dela. Na ta način se učence 

želi motivirati za delo z določenim motivom ali s tehniko, ne glede na načine oziroma 

kakovost podajanja učnih vsebin in stopnjo razumevanja likovne naloge. To dejstvo 

oziroma visok odstotek tistih, ki so se opredelili za ta odgovor, opozarja na potrebo po 

delovanju v smeri učinkovitega strokovnega usposabljanja, ki bi imelo za cilj ozaveščanje 

vloge učitelja v sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu, uvajanje sodobnih pristopov 

poučevanja in učenja ter potrebo po opredelitvi nalog in ciljev predmeta likovna vzgoja.  
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Tabela 26: Percepcija pomembnosti uporabe posameznih dimenzij učnega procesa za uspešno izvajanje 

pouka likovne vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

kakovostna komunikacija 3,5054 ,61703 

jasna razlaga likovnih vsebin 3,3838 ,65746 

izbira ustreznega motiva 3,3324 ,62926 

izbira ustrezne likovne tehnike 3,3108 ,62308 

samostojno raziskovanje učencev 3,1432 ,73512 

problemski pristop k učnemu procesu 3,0297 ,71884 

izbira ustreznih učnih sredstev in pripomočkov 2,9865 ,70410 

 

Naslednje vprašanje je zadevalo percepcijo pomembnosti uporabe posameznih dimenzij 

učnega procesa za uspešno izvajanje pouka likovne vzgoje (0 = nepomembno; 4 = 

najpomembnejše). Iz Tabele 26 je razvidno, da imajo učitelji razvito zavest o potrebi 

kakovostne komunikacije v razredu kot eni izmed ključnih dejavnikov za uspešnost 

učnega procesa, ker je ta kategorija na vrhu seznama. Na drugem mestu po pogostosti 

izbora je potreba po jasni razlagi likovnih vsebin, kar poleg ozaveščenosti o potrebi 

razumevanja in znanja učnih vsebin lahko opozarja na to, da med učitelji še nadalje  

prevladuje tradicionalno pojmovanje pouka, po katerem učitelj razlaga učno vsebino, 

učenci pa so pasivni sprejemniki. Sledi izbira ustreznega motiva oziroma ustreznih 

likovnih materialov in tehnik, kar po drugi strani govori o ustaljenem pojavu, predvsem 

na razredni stopnji, da se pouk likovne vzgoje pogosto pojmuje zgolj kot učenje ročnih 

spretnosti ali sproščanje učencev po 'resnih' učnih predmetih, brez upoštevanja potrebe 

po celostnem razvoju na spoznavnem, čustvenem, socialnem in psihomotoričnem 

področju. To predpostavko potrjuje dejstvo, da sta samostojno raziskovanje učencev in 

problemski pristop k učnemu procesu pri koncu po svoji pomembnosti. Najmanj 

pomembna za uspešno izvajanje pouka je po mnenju učiteljev izbira ustreznih učnih 

sredstev in pripomočkov, kar govori o tem, da je ta element pouka neopravičeno 

zanemarjen v primerjavi z drugimi navedenimi kategorijami, toliko bolj, ker je z njimi 

povezan. 

Oblike dela ravno tako kažejo način prilagajanja učiteljev specifičnostim pouka likovne 

vzgoje. Odgovori na vprašanje, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne oblike dela  

pri pouku likovne vzgoje (0 = nikoli; 4 = vedno), vidni v Tabeli 27, so dali naslednje 

rezultate: najpogosteje se uporablja individualna oblika dela, kar je razumljivo in 

pričakovano, ker pouk likovne vzgoje po naravi vključuje to obliko dela – v praktičnem 
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delu ure vsak učenec individualno rešuje likovno nalogo, učitelj pa spremlja delo vsakega 

posameznega učenca in ga usmerja pri delu. 

Tabela 27: Stopnja pogostnosti uporabe različnih oblik dela pri pouku likovne vzgoje  

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

individualna oblika dela  3,0483 ,90864 

frontalna oblika dela 2,8794 1,01278 

skupinska oblika dela 2,2681 ,70937 

delo v dvoje 2,0509 ,74421 

 

Odgovor kaže tudi ozaveščenost učiteljev po potrebi takšnega pristopa k pouku likovne 

vzgoje. Tej obliki sledi frontalna oblika dela. Njena pogosta uporaba opozarja na 

zakoreninjenost  tradicionalno koncipiranega načina organizacije učne ure (pri kateri 

učenje (prvi del ure) še vedno poteka tako, da učitelj predstavi učno gradivo, učenci pa 

poslušajo). Skupinska oblika dela se uporablja občasno, medtem ko je najredkeje v 

uporabi delo v dvoje. Pouk likovne vzgoje ponuja široke možnosti za uporabo skupinskega 

dela in dela v dvoje. Pozitivnejše učinke dela v dvoje v primerjavi s frontalno obliko pouka 

potrjujeta raziskavi Carpenterja (2006) ter Slavicha in Zimbarda (2012), ki ugotavljajo, da 

imajo določene kognitivne dejavnosti višje vrste, kot so analiza, sinteza in evalvacija, 

največ uspeha, če potekajo v dvoje ali v skupinski obliki dela.  

 

3.3.1.5. STALIŠČA UČITELJEV DO UPOŠTEVANJA KOGNITIVNIH TIPOV UČENCEV PRI 

POUKU LIKOVNE VZGOJE 

Peta skupina vprašanj iz anketnega vprašalnika se je nanašala na stališča učiteljev do 

upoštevanja kognitivnih tipov oziroma mišljenjskih stilov učencev pri pouku likovne 

vzgoje. Pomena ozaveščanja in upoštevanja različnih kognitivnih tipov učencev se ne sme 

zanemariti, ker je od usklajenosti individualnih karakteristik posameznih učencev oziroma 

njihovih stilov učenja ter učiteljevega stila poučevanja odvisen končni rezultat vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

Odgovori učiteljev na vprašanje, ali glede na različne kognitivne tipe učencev pri pouku 

likovne vzgoje uporabljajo različne metode dela, so dali naslednje rezultate: največje 

število učiteljev (43,7 %) je odgovorilo, da med učnim procesom pogosto upoštevajo 

kognitivne tipe učencev, tudi visok odstotek učiteljev (38 %) pa je odgovorilo, da to delajo 

občasno (Tabela 28). 6,5 % učiteljev meni, da kognitivne tipe učencev pri pouku vedno 

upoštevajo, medtem ko manjši odstotek to dela redko (9,2 %) oziroma nikoli (2,7 %). 
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Tabela 28: Stopnja upoštevanja kognitivnih tipov učencev pri pouku likovne vzgoje 

 f f·% 

nikoli 10 2,7 

redko 34 9,2 

občasno 141 38,0 

pogosto 162 43,7 

vedno 24 6,5 

 371 100 
 

Na vprašanje, naj opisno obrazložijo svoj odgovor, tega nista storili dve tretjini učiteljev; 

svoje stališče je obrazložilo samo 31,4 % učiteljev. Eden izmed morebitnih razlogov je  

morda v tem, da učitelji sicer imajo splošno predstavo o kognitivnih tipih  učencev in se 

zavedajo potrebe po njihovem spoštovanju, vendar jim niso jasni konkretni postopki in 

načini, s katerimi bi jih v okviru konkretnih učnih situacij udejanjili; zdi se, da večje število 

učiteljev v tej kategoriji še vedno nima jasne slike oziroma da se različnost kognitivnih 

tipov učencev spoštuje, odvisno od občutkov in subjektivnih stališč, brez sistematičnega 

načrtovanja pri pisanju učnih priprav v smislu premišljenega določanja uporabe 

posameznih učnih metod in postopkov, učnih sredstev in pripomočkov, načina in oblik 

dela itd. Opisne odgovore učiteljev je mogoče razdeliti v več skupin. Prvi skupini pripada 

večina učiteljev, ki so navedli, da pri pouku kombinirajo vizualne (fotografije, 

reprodukcije, plakati, opazovanje narave) in slušne (glasba kot spodbuda za delo ali 

zvočna podlaga, zvoki iz narave) načine podajanja učnih vsebin, medtem ko jih je nekaj 

manj navedlo vključevanje taktilnih pripomočkov in giba. Iz navedenih odgovorov lahko 

ugotovimo, da je pri pouku še naprej najbolj zastopan način dela, pri katerem se največ 

uporabljajo vizualno-avditivna sredstva in načini spoznavanja. Pogosta uporaba vizualnih 

sredstev po drugi strani ne zagotavlja tudi kakovosti učnega procesa; zanimiva je namreč 

raziskava Dodigove in Pivčeve (2008), ki kaže, da največje število učiteljev razrednega 

pouka meni, da vizualni izraz prispeva k lažjemu razumevanju učne vsebine (42 %) in služi 

za ilustriranje/vizualiziranje učnega gradiva, medtem ko jih le 15 % meni, da je ta 

pomemben za spodbujanje razvoja analitičnega in sintetičnega opazovanja, vizualnega 

mišljenja in pomnjenja oziroma prostorske inteligence. Podatki kažejo negativen pojav, 

nezadostno vrednotenje pomembnosti določenih učnih metod, kajti ni pomembno le 

kako, temveč tudi zakaj jih uporabljajo. Druga skupina učiteljev je navedla, da pri delu 

uporabljajo različne metode in postopke poučevanja (metodo pogovora, demonstracije, 

primerjave, zamišljanja), iz navedenih odgovorov pa lahko še enkrat opazimo poudarek 

na verbalnih, zatem pa na vizualnih načinih spoznavanja. Prevlado verbalnih, a šele zatem 

vizualnih učnih metod in sredstev potrjujejo tudi nekatere druge raziskave, enako v učni 

praksi likovne vzgoje (Dodig, Pivac, 2008) kot tudi v učni praksi nasploh (Maksimović, 



147 

 

Stančić, 2012). Tretja skupina odgovorov se je nanašala na trditev, da je določenim 

učencem treba dodatno pojasniti likovni problem/motiv/tehniko, tj. način dela 

prilagajati, odvisno od zahtevnosti likovnih nalog, pri čemer je mogoče ugotoviti, da se 

kognitivni tipi napačno povezujejo z večjimi ali manjšimi kognitivnimi sposobnostmi 

učencev. Četrta skupina odgovorov se je nanašala na povezovanje učne snovi s 

kontekstom oziroma z drugimi učnimi predmeti, kar še ne govori o poznavanju značilnosti 

in postopkov upoštevanja kognitivnih tipov, čeprav navedeni postopki lahko prispevajo k 

vključevanju različnih čutov oziroma stilov učenja v učni proces. Lahko ugotovimo, da so 

kognitivni tipi oziroma različni mišljenjski stili učencev v okviru resničnih šolskih pogojev 

še vedno dokaj 'abstraktna' kategorija, ki v sklopu načrtovanja in izvajanja učnega 

procesa nima zadosti pozornosti. Zato je treba v sklopu strokovnega izpopolnjevanja 

osmisliti programe, ki bodo učiteljem pojasnili vlogo, namen in cilje ločevanja učencev ne 

le na različne kognitivne tipe, temveč tudi na likovne tipe (ki so povezani s prejšnjo 

kategorijo) z namenom boljše individualizacije oziroma kakovostnejšega izvajanja učnega 

procesa. S spoznavanjem različnih kognitivnih stilov učitelj razume potrebo po 

kombinaciji različnih načinov obdelave informacij, to pa predpostavlja večjo 

prilagodljivost, tako v strukturiranju učnega gradiva kot tudi pri kombiniranju učnih 

metod. 

 

3.3.1.6. STALIŠČA UČITELJEV DO ORGANIZACIJE UČNEGA PROCESA 

Šesta skupina vprašanj v anketnem vprašalniku se je nanašala na stališča učiteljev do 

organizacije učnega procesa. Pri organizaciji učne ure likovne vzgoje je pomembno 

upoštevati vse značilnosti učnega procesa oziroma vse učne etape. 

Tabela 29: Stališča učiteljev do pomembnosti  

teoretičnega dela učne ure pri pouku likovne 

vzgoje 

 f f·% 

najmanj pomembno 3 ,08 

manj pomembno 18 4,9 

pomembno 119 32,2 

zelo pomembno 143 38,8 

najpomembnejše 86 23,3 

skupaj 369 100,0 
 

Tabela 30: Stališča učiteljev do pomembnosti  

praktičnega dela učne ure pri pouku likovne 

vzgoje 

 f f·% 

pomembno 5 1,3 

zelo pomembno 75 20,2 

najpomembnejše 291 78,4 

skupaj 371 100,0 
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Tabela 31: Stališča učiteljev do pomembnosti evalvacijskega dela učne ure pri pouku likovne vzgoje 

 f f·% 

najmanj pomembno 1 ,3 

manj pomembno 2 ,5 

pomembno 50 13,5 

zelo pomembno 163 44,1 

najpomembnejše 154 41,6 

skupaj 370 100,0 

 

Odgovori, ki se nanašajo na percepcijo pomembnosti posameznih učnih etap pri pouku 

likovne vzgoje, so dali rezultate, ki so bili večinoma pričakovani. Glede na percepcijo 

pomembnosti teoretičnega dela učne ure so učitelji svoje odgovore skoraj enakomerno 

razvrstili v zgornje tri kategorije (pomembno 32,2 %; zelo pomembno 38,8 %; 

najpomembnejše 23,3 %) (Tabela 29). Majhno število učiteljev šteje ta del učne ure za 

manj pomembnega (4,9 %) ali nepomembnega (0,8 %). Pri percepciji pomembnosti 

praktičnega dela učne ure je ta del ure za zelo visok odstotek učiteljev (78,4 %) 

najpomembnejši, medtem ko 20,2 % meni, da je zelo pomemben (Tabela 30). Le 1,3 % 

učiteljev se je odločilo za kategorijo Pomembno, medtem ko preostalih dveh ni označil 

nihče izmed učiteljev. Pri ocenjevanju pomembnosti evalvacijskega dela ure se je največje 

število učiteljev odločilo za kategorijo Zelo pomembno (44,1 %) in Najpomembnejše (41,6 

%) (Tabela 31). 13,5 % šteje ta del ure za pomembnega, medtem ko se je za preostali dve 

kategoriji odločilo zelo majhno število učiteljev (manj pomembno 0,5 %; najmanj 

pomembno 0,3 %). 

Tabela 32: Percepcija pomembnosti določenih etap učnega procesa za uspešno izvajanje pouka likovne 

vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

praktični del 3,7709 ,45180 

evalvacijski del 3,2622 ,72801 

teoretični del 2,7886 ,88390 

 

Iz navedenih rezultatov je razvidno, da je za učitelje, kot smo tudi pričakovali, 

najpomembnejši praktični del učne ure; zanimiv pa je podatek, da je zanje skoraj enako 

pomemben tudi evalvacijski del učne ure, medtem ko velja teoretični del za nekoliko 

manj pomembnega (Tabela 32). Ne glede na to, da vse učne etape niso enako 

vrednotene, pa je večina odgovorov na vseh treh lestvicah uvrščena med odgovora 

Pomembno in Najpomembnejše in tako lahko ugotovimo, da se pri doseganju celotnega 
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razvoja učencev – kognitivnega, afektivnega in psihomotoričnega – učitelji nasploh 

večinoma zavedajo enake pomembnosti vseh treh učnih etap. Ravno tako lahko 

ugotovimo, da učitelji pričakovano največjo pomembnost pripisujejo praktičnemu delu 

učne ure, kar znova potrjuje ustaljeno pojmovanje pomembnosti in namena predmeta 

likovna vzgoja predvsem v likovnem izražanju učencev. 

Tabela 33: Stopnja pogostnosti uporabe posameznih učnih sredstev in pripomočkov pri pouku likovne 

vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

didaktično neoblikovan material  2,6478 ,60293 

taktilni mediji 2,4570 ,66954 

avditivni mediji 2,2823 ,77939 

samostojno izdelana učna sredstva in pripomočki 2,2642 ,79204 

likovne reprodukcije 2,1640 ,86095 

učbenik 2,1022 ,90836 

multimediji 1,8760 ,85471 

olfaktivni mediji 1,4624 ,86326 

gustativni mediji 1,0860 ,83593 

izvirna umetniška dela ,7258 ,83397 

 

Iz Tabele 33 je razvidno, da učitelji pri pouku likovne vzgoje v največji meri uporabljajo t. 

i. didaktični neoblikovani material, to so najrazličnejši materiali in  predmeti iz narave in 

okolja, uporabni za boljše razumevanje in usvajanje učnih vsebin. Tem sledijo taktilni 

mediji (deloma jih je mogoče uvrstiti tudi v prvo skupino) in avditivni mediji. Poleg 

predmetov iz narave učitelji pogosto uporabljajo tudi samostojno izdelana učna sredstva 

in pripomočke, pa tudi reprodukcije umetniških del in dela učencev ter učbenike (glede 

na to, da je v prejšnjih odgovorih uporaba učbenikov v kategorizaciji zasedla eno izmed 

zadnjih mest, predpostavljamo, da so učbeniki tu navedeni predvsem kot vir slikovnih 

primerov pri predstavitvi učnega gradiva). Zanimiv je podatek, da se po odgovorih 

učiteljev multimediji uporabljajo celo redkeje kot učbeniki. Predpostavljamo, da je 

redkejša uporaba multimedijev povezana z materialno-tehničnimi pogoji v šolah in s 

časovno omejitvijo pouka, ker uporaba določenih tehničnih sredstev pri uri zahteva 

dodaten čas za pripravo in uporabo. Večina učilnic na Hrvaškem na žalost še vedno nima 

računalniške opreme, ki bi v veliki meri olajšala in izboljšala kakovost izvajanja pouka. Pri 

dnu priljubljenosti uporabe so olfaktivni in gustativni mediji. Najredkeje pa se v učnem 

procesu uporabljajo izvirna umetniška dela. Umetniška dela je na najboljši način mogoče 

doživeti z obiskom avtentičnih umetniških prostorov (galerije, ateljeji), vendar na 
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izvajanje terenskega pouka v največji meri vpliva navdušenje učiteljev, ker njegovo 

organizacijo spremljajo obsežnejše organizacijske priprave, ki pa jih zaradi šolskih pogojev 

ni mogoče pogosto izvajati.   

Tabela 34: Stopnja pogostnosti uporabe posameznih likovnih tehnik in materialov pri pouku likovne vzgoje 

 Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

slikarske tehnike s tekočimi materiali 3,1909 ,56265 

risarske tehnike s tekočimi materiali 3,0699 ,58319 

slikarske tehnike s suhimi materiali 2,9704 ,58433 

risarske tehnike s suhimi materiali 2,7197 ,71442 

oblikovanje z gnetljivimi materiali 2,2500 ,75904 

oblikovanje s poltrdimi materiali 1,7876 ,76342 

grafične tehnike  1,4677 ,78155 

kombinirane tehnike  1,0027 ,98643 

  

Ko gre za uporabo določenih likovnih materialov, odgovori učitelja kažejo, da se pri pouku 

likovne vzgoje najpogosteje izvajajo slikarske tehnike s tekočimi materiali (akvarel, 

tempere, flomastri, gvaš, akril …), zatem sledijo risarske tehnike s tekočimi materiali (tuš, 

flomaster, kemijski svinčniki), slikarske tehnike s suhimi materiali (mastne/pastelne 

voščenke, krede, kolaž) in risarske tehnike s suhimi materiali (svinčnik, barvice). V manjši 

meri se izvaja oblikovanje z gnetljivimi materiali (glina, plastelin, slano testo, glinamol), še 

manj pa oblikovanje s poltrdimi materiali (papir, folija, karton, lepenka, žica ...) (Tabela 

34). Učitelji pri delu redko določajo grafične tehnike (monotipija, kartonski tisk, kolažni 

tisk, linorez, tisk s pečati …). Redkejša izvedba kiparskih in grafičnih tehnik je tudi 

pričakovana, ker zahteva njihova uporaba zapletenejšo pripravo in daljše trajanje 

izdelave likovnih izdelkov, kar po drugi strani ni razlog za njihovo zanemarjanje. 

Najredkeje se pri delu izvajajo kombinirane tehnike (kombinacija akvarelnih barv in 

voščenk, tempere in tuša, kolaža in flomastrov in druge kombinacije dveh ali več 

materialov/tehnik). Kombinacija različnih materialov je neupravičeno zanemarjena, ker 

ponuja veliko možnosti za razvoj likovnih izraznih sposobnosti učencev in njihovih 

motoričnih sposobnosti, možnosti za kombinatoriko in eksperimentiranje z materialom 

ter tako tudi za boljši razvoj ustvarjalnega mišljenja in izražanja učencev. 
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3.3.1.7. POVEZANOST DELOVNE DOBE UČITELJEV IN UPORABE METOD DELA PRI 

POUKU LIKOVNE VZGOJE 

V raziskavi nas je zanimala pogostost izbora posameznih metod dela pri pouku likovne 

vzgoje glede na delovno dobo učiteljev. Pri preverjanju povezanosti delovne dobe 

učiteljev in uporabe metod dela oziroma stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje smo 

uporabili Spearmanov test korelacije, ki meri vzajemno povezavo med dvema 

ordinalnima spremenljivkama. Ta neparametrijski test uporabljamo zato, ker porazdelitev 

podatkov občutno odstopa od normalne porazdelitve. 

Tabela 35: Povezanost med delovno dobo učiteljev in uporabo metod dela pri pouku likovne vzgoje 

Spearman's rho delovna doba 

metoda razlage  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,001 

,992 

metoda pogovora  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,050 

,340 

 metoda uporabe različnih medijev in multimedijev Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,106
*
 

,040 

metoda demonstracije  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,018 

,726 

metoda transponiranja in alternativ Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,111
*
 

,033 

metoda samost. dojemanja in usvajanja lik. tehnike Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,023 

,653 

metoda estetske komunikacije Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,063 

,228 

metoda reševanja problemov  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,045 

,384 

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,101 

,051 

metoda dela z besedilom (učbenik) Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,207
**

 

,000 

metoda izkušenjskega učenja Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,080 

,124 

metoda kompleksnosti  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,012 

,823 

metoda avtonomnih likovnih postopkov Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,007 

,887 

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,019 

,709 

         *  p  < 0,05;  ** p < 0,01 

Iz Tabele 35 je razvidno, da povezanost med večino spremenljivk ni statistično 

pomembna. Statistično pomembna povezanost obstaja samo med delovno dobo in tremi 
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spremenljivkami; negativna povezanost obstaja med delovno dobo učiteljev in metodo 

uporabe različnih medijev in multimedijev, pozitivna povezanost pa obstaja med delovno 

dobo učiteljev in metodo transponiranja in alternativ ter metodo uporabe učbenika. To 

pomeni, da učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje uporabljajo metodo transponiranja in 

alternativ ter metodo uporabe učbenika, medtem ko se učitelji s krajšo delovno dobo 

pogosteje zatekajo k metodi uporabe različnih medijev in multimedijev. Največja 

statistično pomembna povezanost je med delovno dobo učiteljev in metodo uporabe 

učbenika, medtem ko je povezanost z ostalima dvema metodama manjša. Uporaba 

medijev in multimedijev pri pouku likovne vzgoje s strani učiteljev z manj delovne dobe je 

pričakovana zaradi krajše uporabe multimedijev (računalnik, TV, DVD ...) v šolah. Ravno 

tako je mogoče predpostaviti, da so pri njihovi uporabi bolj vešči in ji naklonjeni mlajši 

učitelji kot pa starejši, ker so zanje ta sredstva v veliki meri del njihovega vsakdana tudi 

zunaj šole. Zanimiva je povezanost med uporabo učbenikov pri pouku likovne vzgoje in 

učitelji z več delovne dobe, vendar so prejšnji odgovori pokazali, da je po mnenju 

učiteljev uporaba učbenikov pri pouku likovne vzgoje najmanj učinkovit način poučevanja 

(Tabela 24) oziroma, da je uporaba metode dela z besedilom (učbenik) pri pouku likovne 

vzgoje po pogostosti uporabe na zadnjem mestu (Tabela 22). Lahko zaključimo, da je, 

kljub temu, manjši del učiteljev, t.i. tisti z daljšo delovno dobo, naklonjen uporabi 

učbenikov kot učnega sredstva. Učbeniki za likovno vzgojo se v hrvaških šolah uporabljajo 

od leta 2000. Lahko predpostavimo, da so starejši učitelji – obenem tudi z daljšo delovno 

dobo – bolj usmerjeni k tradicionalnemu pojmovanju pouka in tako tudi navajeni dela z 

učbeniki pri pouku, bolj ali manj frontalno organiziranem; njegov potek je z učbeniki lažji, 

ker ti zagotavljajo slikovne primere in boljše strukturiranje učne ure. Predpostavljamo, da 

so učitelji z več delovne dobe navajeni na delo z učbeniki tudi v okviru poučevanja drugih 

predmetov. Povezanost uporabe metode transponiranja in alternativ ter učiteljev z daljšo 

delovno dobo si lahko razlagamo z njihovo boljšo ozaveščenostjo o potrebi po 

spodbujanju učencev pri iskanju primerjav in razlik med opazovanimi likovnimi deli in 

likovnimi izdelki učencev. 

Rezultati analize kažejo, da je izbira učnih metod v manjši meri odvisna od delovne dobe 

učiteljev, kar pomeni, da večino učnih metod – z izjemo metode uporabe različnih 

medijev, metode transponiranja in alternativ ter metode uporabe učbenika – uporabljajo 

učitelji z različno delovno dobo oziroma da ni bila ugotovljena povezava oziroma 

statistično pomembna razlika med delovno dobo učiteljev in večino uporabljenih metod. 

Razloge za to je lahko iskati v dejstvu, da je uporaba učnih metod izrazito dinamična in 

kompleksna kategorija, na katero vpliva več dejavnikov vzgojno-izobraževalnega procesa, 

posebej pa učitelji, pri čemer so poleg njihove strokovno-profesionalne kompetentnosti 
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pomembne tudi osebne kompetence oziroma individualne lastnosti. Po eni strani lahko 

predpostavljamo, da imajo učitelji z več delovne dobe manj vpogleda v sodobne vzgojno-

izobraževalne koncepte, a v primerjavi z mlajšimi učitelji imajo zato več izkušenj, na 

podlagi katerih lahko presodijo, katere metode in načini dela imajo v praksi boljše 

rezultate pri učencih. Po drugi strani so učitelji z več delovne dobe oziroma v poznejšem 

starostnem obdobju mnenja, da ni potrebe po dodatnem izobraževanju in ocenjujejo, da 

jim pridobljene izkušnje povsem zadostujejo; vendar izkušnje že dolgo ne morejo več 

nadomestiti množice novega znanja, ki ga morajo usvojiti tudi učitelji z več delovne dobe 

oziroma tisti, ki menijo, da so njihove izkušnje „več vredne“ (Cenčič, 2004). O trendu 

blagega upadanja ustvarjalnih in delovnih sposobnosti govori več raziskav (Dimić, 2005), 

po katerih učitelji s stažem več kot 30 let čedalje bolj zapadajo v rutino in povprečnost; 

rezultati analiz namreč kažejo, da so učitelji z 10 in 20 leti delovnega staža ustvarjalnejši v 

primerjavi z učitelji, ki imajo več kot 20 in 30 let delovnega staža. Učitelji z manjšo 

delovno dobo pa imajo večje teoretično znanje o sodobnih pedagoških teorijah in tako 

tudi o metodah dela, primanjkuje pa jim sposobnost njihove uporabe v resničnih 

praktičnih šolskih razmerah. To je posledica pomanjkanja praktičnih dejavnosti, že od 

premajhnega števila ur, ki so na učiteljskih fakultetah predvidene za šolsko prakso. 

Program za študij razrednega pouka je namreč tako zastavljen, da študentom ne 

omogoča usvojitve kompetenc za kakovostno poučevanje likovne vzgoje (število 

razpoložljivih ur likovne didaktike), v katerem naj bi se prepletali teoretično in praktično 

delo/likovno izražanje (Tacol, 2011). Določene raziskave (Javrh, Kalin, 2011) tudi 

potrjujejo, da se od učiteljev z malo delovne dobe (prva tri leta poučevanja) ne more 

pričakovati, da bi upoštevali raznolikost učencev in se znotraj dinamike dela s skupino 

obenem zadosti prilagajali tudi posamezniku. Lahko ugotovimo, da učiteljem sčasoma in s 

postopnim pridobivanjem profesionalnega izkustva uspeva usklajevati vse elemente 

učnega procesa likovne vzgoje na način, da se prilagajajo njegovi dinamiki in 

nepredvidljivosti ter pri tem upoštevajo in spodbujajo individualne značilnosti učencev. 

Metode dela so – kljub pomenu, ki ga dobivajo v sodobnih vzgojno-izobraževalnih  

konceptih – zelo redko predmet strokovnega izpopolnjevanja, pa tudi temeljitejših  analiz 

med študijem, zlasti v okviru metodik posameznih učnih predmetov. Njihove značilnosti, 

prednosti in cilji, posebej v sklopu specialnih didaktik, so še vedno premalo obdelani in 

neodkriti, to velja tako za učitelje z več delovne dobe kot tudi za učitelje z manj. Ravno 

zato je treba na pedagoških fakultetah v prihodnje osmisliti učinkovitejše oblike šolske 

prakse in tudi praktične delavnice kot del strokovnega izpopolnjevanja, ki bi učiteljem na 

jasen način ponazorilo znanja in izkušnje iz prakse, povezane s tem področjem. 
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3.3.1.8. POVEZANOST MED STALIŠČI UČITELJEV O POMEMBNOSTI PREDMETA LIKOVNA 

VZGOJA IN UPORABO METOD DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

S statistično analizo smo tudi ugotavljali, ali obstaja povezanost med stališči učiteljev o 

pomembnosti učnega predmeta likovna vzgoja in uporabo posameznih metod dela pri 

pouku likovne vzgoje. 

Tabela 36: Povezanost med percepcijo pomembnosti pouka likovne vzgoje učiteljev in uporabo metod dela 

pri pouku likovne vzgoje 

Spearman's rho pomembnost LV 

metoda razlage  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

-,023 

,653 

metoda pogovora  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,001 

,989 

metoda uporabe različnih medijev in multimedijev Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,180
**

 

,000 

metoda demonstracije  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,158
**

 

,002 

metoda transponiranja in alternativ Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,163
**

 

,002 

metoda samost. dojemanja in usvajanja lik. tehnike Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,214
**

 

,000 

metoda estetske komunikacije Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,036 

,484 

metoda reševanja problemov  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,193
**

 

,000 

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,219
**

 

,000 

metoda dela z besedilom (učbenik) Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,170
**

 

,001 

metoda izkušenjskega učenja Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,166
**

 

,001 

metoda kompleksnosti  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,199
**

 

,000 

metode avtonomnih likovnih postopkov Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,170
**

 

,001 

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

,148
*
 

,004 

        *p  < 0,05;  ** p  < 0,01 

Iz Tabele 36 je razvidno, da je povezanost med večino spremenljivk statistično 

pomembna. Spearmanov koeficient korelacije pokaže, da obstaja statistično pomembna 

pozitivna povezava med metodo uporabe različnih medijev in multimedijev, metodo 

demonstracije, metodo transponiranja in alternativ, metodo samostojnega dojemanja in 
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usvajanja likovne tehnike, metodo reševanja problemov, metodo širjenja in elaboriranja 

likovnih senzibilnosti, metodo uporabe učbenika, metodo izkušenjskega učenja, metodo 

kompleksnosti, metodo avtonomnih likovnih postopkov ter metodo povezovanja likovnih 

vsebin s kontekstom in percepcijo pomembnosti učnega predmeta likovna vzgoja. To 

pomeni, da čim bolj učitelji poudarjajo pomembnost likovne vzgoje v vzgojno-

izobraževalnem sistemu, tem bolj omenjene učne metode uporabljajo pri svojem delu. Z 

drugimi besedami, pogostost uporabe navedenih učnih metod raste, če imajo učitelji 

pozitivno stališče do pomembnosti likovne vzgoje kot učnega predmeta. To tudi pomeni, 

da obstaja statistično pomembna povezanost med učitelji, ki pripisujejo večjo 

pomembnost predmetu likovna vzgoja, in uporabo splošnih sodobnih učnih metod 

(metoda reševanja problemov, metoda izkušenjskega učenja) in tudi specifičnih likovnih 

metod dela (metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov), izjema je le metoda estetske 

komunikacije. Podatek je zanimiv, ker kaže, da zavedanje o pomembnosti predmeta 

likovna vzgoja pri učiteljih vpliva na boljšo informiranost o njegovih vsebinah in ciljih ter 

tudi na boljše poznavanje njegovih specifičnosti; vendar to dejstvo opozarja tudi na 

možnost obratnega procesa sklepanja, ko ima boljša metodično-didaktična 

usposobljenost učitelja za rezultat tudi pozitivnejši odnos oziroma spoštovanje 

pomembnosti posameznih učnih predmetov. Statistično pomembne korelacijske 

povezave niso ugotovljene le za tri od skupno štirinajstih metod, to so metoda razlage, 

metoda pogovora in metoda estetske komunikacije. Z izjemo slednje je bil ta podatek 

tudi pričakovan, ker sta prvi dve metodi najpogosteje v uporabi tudi pri pouku vseh 

drugih predmetov. Največja povezanost percepcije pomembnosti učnega predmeta 

likovna vzgoja je z metodo samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike ter 

metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti. Predpostavka je, da učitelji, ki 

likovni vzgoji pripisujejo pomembnost, te metode uporabljajo zato, ker največ prednosti 

in koristi tega predmeta vidijo v praktičnem delu učencev, po drugi strani pa se zavedajo 

tudi posebnosti likovnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti, pa menijo, da je to 

najučinkoviteje storiti s pomočjo druge navedene metode. Povezava z drugimi metodami 

je manj izražena, najmanjša je pri metodi razlage, kar je tudi pričakovano, ker se ta 

metoda uporablja pri vseh predmetih in ni posebej povezana s poukom likovne vzgoje. 
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3.3.1.9. POVEZANOST STALIŠČ UČITELJEV DO LASTNE AVTONOMIJE IN UPORABE 

METOD DELA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 

S statistično analizo so pridobljeni podatki o povezanosti med stališči učiteljev do lastne 

avtonomije in uporabo učnih metod pri pouku likovne vzgoje.  

Tabela 37: Povezanost med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo metod dela pri 

pouku likovne vzgoje 

Spearman's rho PomembAvt 

metoda razlage  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,048 
,353 

metoda pogovora  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,126* 
,015 

metoda uporabe medijev in multimedijev Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,059 
,255 

metoda demonstracije  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,017 
,739 

metoda transponiranja in alternativ  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,017 
,740 

metoda samost. dojemanja in usvajanja lik. tehnike Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,095 
,067 

metoda estetske komunikacije  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,042 
,420 

metoda reševanja problemov  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-,029 
,577 

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,114* 
,028 

metoda dela z besedilom (učbenik) Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

-015 
,771 

metoda izkušenjskega učenja Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,021 
,687 

metoda kompleksnosti  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,109* 
,035 

metoda avtonomnih likovnih postopkov Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,121* 
,019 

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom  Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

,132* 
,011 

               *p  < 0,05;  ** p  < 0,01 

Raziskava Štehove in Zuljanove (2004) kaže, da so med učitelji pomembne razlike v 

doživljanju avtonomnosti, njihova mnenja pa so odvisna od tega, kako v Republiki 

Sloveniji doživljajo sedanjo šolsko prenovo. Najbolj avtonomne se počutijo učitelji, ki 

vidijo namen prenove širše, v metakognitivnih vidikih znanja in učenja, celostnem 

osebnostnem razvoju učencev in pridobivanju kakovostnega znanja; najmanj avtonomne 

pa se čutijo učitelji, ki vidijo namen prenove le v vsebinskem spreminjanju učnih načrtov 
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(prav tam). V skladu s temi rezultati smo predpostavljali, da bodo učitelji, ki se čutijo 

avtonomni, ravno tako naklonjeni pogostejši uporabi sodobnih učnih metod ter 

specifičnih likovnih metod s ciljem uresničevanja kakovostnejšega pouka likovne vzgoje. 

Iz Tabele 37 je razvidno, da povezanost med večino spremenljivk ni statistično 

pomembna. Spearmanov koeficient korelacije pokaže, da obstaja statistično pomembna 

pozitivna povezanost med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in 

uporabo naslednjih metod: metode širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metode 

kompleksnosti, metode povezovanja likovnih vsebin s kontekstom in metode avtonomnih 

likovnih postopkov; pokaže tudi, da obstaja statistično pomembna negativna povezanost 

med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo metode pogovora. 

To pomeni, da metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metodo 

kompleksnosti, metodo povezovanja likovnih vsebin s kontekstom in metodo avtonomnih 

likovnih postopkov pogosteje uporabljajo učitelji, ki svojo avtonomnost pri delu doživljajo 

kot pomembno, medtem ko metodo pogovora pogosteje uporabljajo učitelji, ki jim 

njihova avtonomija ni pomembna. Največja statistično pomembna povezanost percepcije 

pomembnosti lastne avtonomije je ugotovljena z metodo povezovanja likovnih vsebin s 

kontekstom, medtem ko je najmanjša povezanost ugotovljena z metodo dela z besedilom 

ter metodo transponiranja in alternativ. 

Rezultati kažejo na statistično pomembno pozitivno povezanost med percepcijo 

pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo štirih specifičnih likovnih metod  

dela (od skupno sedmih, navedenih v tabeli). To dejstvo si lahko pojasnimo s tem, da 

imajo učitelji, ki jim je mar za lastno avtonomijo, tudi boljše stališče oziroma odnos do 

lastne profesionalne usposobljenosti, kar si prizadevajo upravičiti s čim boljšim 

izvajanjem pouka ter uporabo različnih metod in načinov dela, prilagojenih specifičnostim 

pouka likovne vzgoje. Po drugi strani pa statistično pomembna negativna povezanost 

med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo metode pogovora 

lahko kaže na sklep, da so učitelji, ki jim ni mar za lastno avtonomijo, manj prizadevni pri 

iskanju novih načinov oziroma 'širitvi meja' pri načinu izvajanja pouka in se najpogosteje 

zatekajo k uporabi ustaljenih pristopov oziroma splošnih metod dela, kot je metoda 

pogovora (ta metoda je poleg metode demonstracije in metode razlage sicer ena izmed 

največkrat omenjenih v različnih priročnikih za likovno vzgojo, ki ponujajo gotove rešitve 

za učne enote, h katerim se učitelji zatekajo brez kriterija in lastnega ustvarjalnega 

deleža). 
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3.3.2. REZULTATI PEDAGOŠKEGA EKSPERIMENTA 

 

Rezultati pedagoškega eksperimenta so dobljeni na temelju statistične obdelave in 

analize likovnih izdelkov učencev ter na temelju preizkusa znanja in razumevanja likovnih 

pojmov in vsebin. Likovni izdelki učencev, ki smo jih vrednotili, so nastali v štirih osnovnih 

šolah, ki so sodelovale v pedagoškem eksperimentu v šolskem letu 2011/2012. Ti so 

rezultat izvajanja petih likovnih nalog na področju slikanja, predvidenih po obveznem 

učnem načrtu za drugi in četrti razred osnovne šole (opis nalog in načinov njihovega 

izvajanja je v poglavju 3.4.4.). Statistično analizo likovnih izdelkov smo opravili glede na 

določene kriterije, podrobnejše opisane v poglavju 3.2.2. 

Da bi čim objektivnejše ugotovili učenčevo stopnjo znanja in razumevanja likovnih 

pojmov in vsebin, so učenci 2. in 4. razreda reševali preizkus znanja. Učence smo z istim 

preizkusom testirali dvakrat, in sicer pred začetkom pedagoškega eksperimenta oziroma 

izvajanja slikarskih nalog in takoj po končnem izvajanju vseh petih slikarskih nalog. Na 

štirih šolah smo tako učence prvič testirali v oktobru leta 2011, drugič pa v februarju 

(kontrolna skupina) in juniju (eksperimentalna skupina) leta 2012. Izpolnjevanje preizkusa 

je trajalo 10–20 minut. Testiranja učencev so izvedli učitelji razrednega pouka v 

določenem razredu. Preizkusi so bili zasnovani na tipu zaprtih vprašanj. Vprašanja so se 

nanašala na likovne pojme ter poznavanje likovnih tehnik na področju slikarstva. Na 

začetku šolskega leta so bile nekatere likovne vsebine učencem seveda neznane; s 

preizkusom na začetku in ob koncu šolskega leta smo želeli pri učencih ugotoviti stopnjo 

znanja in razumevanja likovnih pojmov oziroma to, katera skupina bo ob koncu šolskega 

leta izkazala boljše rezultate kot na začetku. Statistično obdelavo smo delali posebej za 2. 

razred in 4. razred (preizkusi so podani v Prilogah 5 in 6). 

 

3.3.2.1. ANALIZA MERSKIH KARAKTERISTIK UPORABLJENEGA INSTRUMENTA 

3.3.2.1.1. Likovni izdelki učencev 

Zanesljivost instrumentarija 

Za ugotavljanje zanesljivosti instrumenta, na temelju katerega so trije neodvisni 

ocenjevalci ocenjevali likovne izdelke učencev za vsako dimenzijo in fazo ocenjevanja, 

smo uporabili koeficient interklasne korelacije. Z njegovo pomočjo smo dobili rezultat, ki 

kaže stopnjo zanesljivosti v rangiranju posameznih variabel s strani več ocenjevalcev. V 

Tabeli 38 so prikazani koeficienti za vsako od dimenzij v vsaki fazi ocenjevanja. 
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Tabela 38: Koeficienti interklasne korelacije (ICC) za vsako od dimenzij med vsako fazo ocenjevanja likovnih 

izdelkov učencev 

  Interklasni koeficient 
korelacije (ICC)  

LIK. NALOGA INIC. znanje ,931 

 uporaba likovnih materialov ,934 

 občutljivost ,871 

 elaboracija ,892 

 fleksibilnost ,921 

 fluentnost ,894 

 originalnost ,958 

 redefinicija ,908 

LIK. NALOGA 1 znanje ,995 

 uporaba likovnih materialov ,983  

 občutljivost ,995     

 elaboracija ,986    

 fleksibilnost ,989    

 fluentnost ,987    

 originalnost ,995    

 redefinicija ,995 

LIK. NALOGA 2 znanje ,996     

 uporaba likovnih materialov ,992     

 občutljivost ,991     

 elaboracija ,990      

 fleksibilnost ,996      

 fluentnost ,994      

 originalnost ,999 

 redefinicija ,997 

LIK. NALOGA 3 znanje ,998     

 uporaba likovnih materialov ,992     

 občutljivost ,993      

 elaboracija ,990      

 fleksibilnost ,895     

 fluentnost ,995     

 originalnost ,991      

 redefinicija ,989 

LIK. NALOGA 4 znanje ,997      

 uporaba likovnih materialov ,991     

 občutljivost ,993      

 elaboracija ,896     

 fleksibilnost ,995 

 fluentnost ,896     

 originalnost ,997      

 redefinicija ,995 
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Iz rezultatov je razvidno, da je vrednost koeficientov zelo visoka (presega vrednost 0,85), 

večina izmed njih pa je blizu vrednosti 1. Zelo visoka vrednost koeficientov potrjuje zelo 

visoko zanesljivost ocenjevalne lestvice. 

 

Normalnost porazdelitve rezultatov 

Normalnost porazdelitve rezultatov za vsako izmed dimenzij smo preverjali s 

Kolmogorov-Smirnovim (K-S) testom. Zatem smo za vsako posamezno likovno nalogo 

napravili deskriptivno analizo. Rezultati K-S testa in prikaz deskriptivne statistike za vsa 

merjenja in vse dimenzije so v Tabelah 39, 40, 41, 42 in 43. 

 

Tabela 39: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za inicialno likovno nalogo 

 

INICIALNA LIK. NALOGA 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

ZNANJE  ,67 3,67 1,9312 ,60159 4,372** 

UPORABA LIKOVNE TEHNIKE  1,00 3,00 1,8885 ,45099 6,439** 

 

UST 

VAR 

JALN 

 OST 

Občutljivost ,00 3,67 1,6548 ,57031 3,605** 

Elaboracija ,00 3,67 1,6548 ,57031 3,605** 

Fleksibilnost  ,67 3,33 1,8968 ,49923 5,698** 

Fluentnost  ,00 3,33 1,8624 ,56978 3,859** 

Originalnost ,00 3,33 1,8624 ,56978 3,859** 

Redefinicija ,00 3,00 1,9597 ,50548 5,932** 

           N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 

 

Tabela 40: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za prvo likovno nalogo 

 

1. LIKOVNA NALOGA 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

ZNANJE  1,00 4,00 2,5421 ,84651 4,216** 

UPORABA LIKOVNE TEHNIKE  1,00 4,00 2,4235 ,82986 3,956** 

 

UST 

VAR 

JALN 

OST 

Občutljivost ,00 4,00 2,4460 ,85609 4,257** 

Elaboracija ,00 4,00 2,4543 ,80745 4,080** 

Fleksibilnost  1,00 4,00 2,4911 ,72101 4,733** 

Fluentnost  1,00 4,00 2,4804 ,72135 4,831** 

Originalnost 1,00 4,00 2,4330 ,67521 5,235** 

Redefinicija 1,00 4,00 2,3855 ,71133 4,976** 

          N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 
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Tabela 41: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za drugo likovno nalogo 

 

2. LIKOVNA NALOGA 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

ZNANJE  1,00 4,00 2,5836 ,89010 4,179** 

UPORABA LIKOVNE TEHNIKE  1,00 4,00 2,5374 ,88477 4,452** 

 

UST 

VAR 

JALN 

OST 

Občutljivost 1,00 4,00 2,5125 ,92149 3,625** 

Elaboracija 1,00 4,00 2,4899 ,82760 4,127** 

Fleksibilnost  1,00 4,00 2,4816 ,78966 4,704** 

Fluentnost  1,00 4,00 2,4864 ,80024 4,692** 

Originalnost 1,00 4,00 2,4674 ,72636 5,306** 

Redefinicija 1,00 4,00 2,4413 ,75212 5,112** 

          N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 

 

Tabela 42: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za tretjo likovno nalogo 

 

3. LIKOVNA NALOGA 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

ZNANJE  1,00 4,00 2,7200 ,92792 4,325** 

UPORABA LIKOVNE TEHNIKE  1,00 4,00 2,6584 ,90388 4,323** 

 

UST 

VAR 

JALN 

OST 

Občutljivost 1,00 4,00 2,6370 ,93791 3,888** 

Elaboracija 1,00 4,00 2,5836 ,90206 3,715** 

Fleksibilnost  1,00 4,00 2,5706 ,82704 4,601** 

Fluentnost  1,00 4,00 2,5516 ,81541 4,529** 

Originalnost 1,00 4,00 2,5397 ,77466 4,994** 

Redefinicija 1,00 4,00 2,5184 ,81196 4,921** 

           N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 

 

Tabela 43: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za četrto likovno nalogo  

 

4. LIKOVNA NALOGA 

 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

ZNANJE  1,00 4,00 2,6667 ,95660 4,041** 

UPORABA LIKOVNE TEHNIKE  1,00 4,00 2,5955 ,88173 4,524** 

 

UST 

VAR 

JALN 

OST 

Občutljivost 1,00 4,00 2,5955 ,96222 3,800** 

Elaboracija 1,00 4,00 2,5647 ,89701 4,216** 

Fleksibilnost  1,00 4,00 2,5350 ,84072 4,432** 

Fluentnost  1,00 4,00 2,5219 ,83785 4,598** 

Originalnost 1,00 4,00 2,5089 ,78782 4,902** 

Redefinicija 1,00 4,00 2,5077 ,80131 4,775** 

          N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 
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Zaradi lažje interpretacije rezultatov so sestavljene tudi sumacijske spremenljivke za 

inicialno stanje in vsako od likovnih nalog na način, da so vse dimenzije ocenjevanja 

učencev seštete v skupni rezultat (Tabela 44). 

Tabela 44: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov za sumacijske rezultate za 

inicialno likovno nalogo in likovne naloge v finalnem stanju 

  

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečna 

ocena 

 

Standardni 

odklon 

Kolmogorov 

Smirnov Z 

Inicialna naloga ,63 3,29 1,8388 ,45428 2,001** 

Likovna naloga 1 ,75 4,00 2,4570 ,71093 2,566** 

Likovna naloga 2 ,75 4,00 2,4570 ,71093 2,566** 

Likovna naloga 3 1,00 4,00 2,5974 ,81690 2,907** 

Likovna naloga 4 1,00 4,00 2,5620 ,82903 3,105** 

               N = 285; *  p < 0,05;  ** p < 0,01 

Kot je mogoče videti v Tabelah 39, 40, 41, 42, 43 in 44, spremenljivke niso normalno 

porazdeljene in občutno odstopajo od normalne distribucije. Točneje, vrednost Z je pri 

vseh dejavnikih relativno visoka; za nobeno spremenljivko ni ugotovljena normalna 

distribucija. 

 

3.3.2.1.2. Preizkus znanja za učence 2. razreda 

V okviru statistične obdelave rezultatov preizkusa znanja v 2. razredih smo najprej 

napravili deskriptivno analizo. Prikaz deskriptivne statistike za vsako izmed posameznih 

točk v preizkusu je v Prilogi 7. 

Tabela 45: Celotni rezultati deskriptivne analize inicialnega in finalnega preizkusa za kontrolno in 

eksperimentalno skupino v 2. razredih 

 

 
 Mini

mum 

Maxi

mum Mean Std. Dev. Skewness 

 

Kurtosis 

     Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

KS Inicialno 8,00 17,00 13,1690 1,98556 -,286 ,285 -,107 ,563 

 Finalno 9,00 20,00 15,6620 2,07670 -,714 ,285 ,377 ,563 

ES Inicialno 8,00 18,00 13,0139 2,38241 -,300 ,283 -,557 ,559 

 Finalno 8,00 21,00 18,3889 2,31076 -2,506 ,283 8,302 ,559 

          

      N (KS) = 71; N (ES) =72  
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Tabela 46: Združen rezultat inicialnega in finalnega  preizkusa za kontrolno in eksperimentalno skupino v 2. 

razredih 

 

 Minimum Maximum Mean Std. D. Skewness 

 

Kurtosis 

    Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

Inicialno 8,00 18,00 13,0909 2,18802 -,314 ,203 -,342 ,403 

Finalno 8,00 21,00 17,0350 2,58221 -,945 ,203 ,962 ,403 

      N = 143 

Celotni rezultati deskriptivne statistike, tudi kot združen rezultat na inicialnem in 

finalnem preizkusu za KS in ES, so v Tabelah 45 in 46. 

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim (K-S) testom. 

Rezultat analize je sicer pokazal, da porazdelitev rezultatov celotnega preizkusa ni 

normalna porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične pomembnosti inicialnega 

preizkusa K-S(n) nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(143) =1,550; p > 0,05], pa tudi  izračunana 

vrednost statistične pomembnosti finalnega preizkusa K-S je bila nižja od omejitve p < 

0,05 [K-S(143) = 1,700, p > 0,05]. 

 

3.3.2.1.3. Preizkus znanja za učence 4. razreda 

V okviru statistične obdelave rezultatov preizkusa znanja v 4. razredih smo enako kot pri 

2. razredih najprej naredili deskriptivno analizo. Prikaz deskriptivne statistike za vsako 

izmed posameznih točk v preizkusu je v Prilogi 7. 

Tabela 47: Celotni rezultati deskriptivne analize inicialnega in finalnega preizkusa za kontrolno in  

eksperimentalno skupino v 4. razredih 

 

 
 Mini

mum 

Maxi

mum Mean Std. Dev. Skewness 

 

Kurtosis 

     Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

KS Inicialno 4,00 16,00 12,1029 2,66060 -1,143 ,291 1,580 ,574 

 Finalno 8,00 17,00 13,8824 1,74945 -,711 ,291 1,295 ,574 

ES Inicialno 4,00 17,00 12,1233 2,26658 -,819 ,281 1,261 ,555 

 Finalno 12,00 19,00 16,3243 1,71303 -,356 ,279 -,498 ,552 

     N (KS) = 68; N (ES) =74 

Tabela 48: Združen rezultat inicialnega in finalnega preizkusa za kontrolno in eksperimentalno skupino v 4. 

razredih 

 

 Minimum Maximum Mean Std.D. Skewness 

 

Kurtosis 

    Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

Inicialno 4,00 17,00 12,1135 2,45558 -1,014 ,204 1,485 ,406 

Finalno 8,00 19,00 15,1549 2,11478 -,325 ,203 ,191 ,404 

       N = 142 
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Celotni rezultati deskriptivne statistike, tudi kot združen rezultat na inicialnem in 

finalnem preizkusu za KS in ES, so v Tabelah 47 in 48. 

Normalnost porazdelitve rezultatov smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim (K-S) testom. 

Rezultat analize je sicer pokazal, da je porazdelitev rezultatov inicialnega preizkusa 

normalna porazdelitev, saj je bila izračunana vrednost statistične pomembnosti 

inicialnega preizkusa K-S(n) nižja od omejitve p < 0,05 [K-S(142) =1,716; p > 0,05]. 

Izračunana vrednost statistične pomembnosti finalnega preizkusa K-S tudi izkazuje 

normalno porazdelitev, saj je izračunana vrednost statistične pomembnosti K-S nižja od 

omejitve p < 0,05 [K-S(142) = 1,187, p > 0,05]. 

 

3.3.2.2. INICIALNO STANJE 

 

3.3.2.2.1. Likovni izdelki učencev 

Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine v inicialnem stanju 

Tabela 49: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave skupin po posameznih spremenljivkah in 

sumacijski rezultat v inicialnem stanju v KS in ES 

 KS ES 

 

Mann-Whitn U Wilcoxon W Z p 

Median Median 

ZNANJE 9698,500 20138,500 -,263 ,793 2,00 2,00 

UPORABA LIK. MATERIALOV  9805,000 20245,000 -,106 ,915 2,00 2,00 

 

UST 

VAR 

JAL 

NO 

ST 

Občutljivost 9270,000 19710,000 -,911 ,362 2,00 1,67 

Elaboracija 9270,000 19710,000 -,911 ,362 2,00 1,67 

Fleksibilnost  9088,000 18541,000 -1,320 ,187 2,00 2,00 

Fluentnost  9703,000 19156,000 -,249 ,804 2,00 2,00 

Originalnost 9703,000 19156,000 -,249 ,804 2,00 2,00 

Redefinicija 9545,500 18998,500 -,570 ,569 2,00 2,00 

INICIALNA LIK. NALOGA  9832,000 20272,000 -,047 ,962 1,88 1,92 

                       N = 285 

Zaradi nenormalnosti distribucije rezultatov smo za nadaljnjo statistično obdelavo izbrali 

neparametrične teste in spremenljivke statistično obdelali z Mann-Whitneyevim U 
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testom. S pomočjo Mann-Whitneyevega U testa smo primerjali dve skupini (kontrolno in 

eksperimentalno) na vsaki posamezni dimenziji med potekom inicialne faze in pri vsaki 

izmed štirih likovnih nalog, oziroma uporabili smo ga za oceno razlik v povprečnih 

vrednostih med dvema skupinama glede na posamezne spremenljivke: oziroma glede na 

razumevanje in poznavanje likovnih pojmov, veščine pri ravnanju z likovnimi materiali in 

pripomočki ter likovno ustvarjalnost likovnih izdelkov. 

Statistično pomembnost razlik po posameznih spremenljivkah smo preverjali zato, da bi 

imeli čimbolj usklajeno strukturo med primerjalnimi skupinami. Analiza rezultatov je 

pokazala, da med ES in KS v inicialnem stanju za vse spremenljivke ni statistično 

pomembnih razlik oziroma da se ES in KS na področju znanja in razumevanja likovnih 

pojmov, sposobnosti in veščin pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki ter pri 

posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti v inicialnem stanju med seboj nista 

statistično pomembno razlikovali (Tabela 49). 

 

3.3.2.2.2. Preizkus znanja za učence 2. razreda 

Tabela 50: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po izvajanju inicialnega ter 

finalnega preizkusa znanja v 2. razredih 

     KS ES 

 Mann-

Whitn U 

Wilcoxon 

W 

Z p Median Median 

Inicialno 2501,500 5129,500 -,222 ,824 13,0000 13,0000 

Finalno 695,500 3251,500 -7,579 ,000 16,0000 19,0000 

                       N = 143 

S Mann-Whitneyevim U testom pomembnosti razlike z dvema neodvisnima skupinama 

rezultatov smo ugotovili, da razlika v uspehu med učenci kontrolne in eksperimentalne 

skupine v inicialnem stanju ni statistično pomembna (Z = -,222; p > 0,05) (Tabela 50). Na 

osnovi statistične analize je mogoče razbrati, da so imeli učenci ES in KS pri prvem 

testiranju na začetku šolskega leta (pred izvedbo pedagoškega eksperimenta) izenačeno 

izhodiščno osnovo. 
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3.3.2.2.3. Preizkus znanja za učence 4. razreda 

Tabela 51: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po izvajanju inicialnega in  

finalnega preizkusa znanja v 4. razredih 

     KS ES 

 Mann-

Whitn U 

Wilcoxon W Z p Median Median 

Inicialno 2401,000 5102,000 -,338 ,736 13,0000 12,0000 

Finalno 810,500 3156,500 -7,039 ,000 14,0000 16,0000 

 

S Mann-Whitneyevim U testom pomembnosti razlike z dvema neodvisnima skupinama 

rezultatov smo ugotovili, da razlika v uspehu med učenci kontrolne in eksperimentalne 

skupine v inicialnem stanju ni statistično pomembna (Z = -,338; p > 0,05) (Tabela 51). Na 

osnovi statistične analize se lahko razbere, da so imeli učenci ES in KS pri prvem testiranju 

na začetku šolskega leta (pred izvedbo pedagoškega eksperimenta) izenačeno izhodiščno 

osnovo. 

 

3.3.2.3. FINALNO STANJE 

 

3.3.2.3.1. Likovni izdelki učencev 

Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine v finalnem stanju 

Podatki o učinkih eksperimenta so pridobljeni s pomočjo enakih instrumentov kot 

podatki za inicialno stanje. Zaradi nenormalnosti distribucije rezultatov smo enako za 

finalno stanje kot tudi za inicialno stanje v nadaljnji statistični obdelavi (raziskovanje 

razlik med KS in ES pri vseh spremenljivkah in pri vseh štirih likovnih nalogah) uporabili 

neparametrični test oziroma smo spremenljivke statistično obdelali z Mann-Whitneyevim 

U testom. 
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Tabela 52: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po posameznih 

spremenljivkah in sumacijski rezultat po izvajanju prve likovne naloge 

 KS ES 

 

Mann-Whitn U Wilcoxon W Z p 

Median Median 

ZNANJE 2417,500 11870,500 -11,602 ,000 2,00 3,00 

UPORABA LIK. MATERIALOV  2085,000 11538,000 -11,955 ,000 2,00 3,00 

 

UST 

VAR 

JAL 

NO 

ST 

Občutljivost 2494,500 11947,500 -11,482 ,000 2,00 3,00 

Elaboracija 3272,000 12725,000 -10,238 ,000 2,00 3,00 

Fleksibilnost  2986,500 12439,500 -10,927 ,000 2,00 3,00 

Fluentnost  3506,000 12959,000 -10,115 ,000 2,00 3,00 

Originalnost 3000,000 12453,000 -11,182 ,000 2,00 3,00 

Redefinicija 2569,500 12022,500 -11,735 ,000 2,00 3,00 

LIKOVNA NALOGA 1  1614,000 11067,000 -12,150 ,000 2,00 3,00 

                    N = 285 

 

Tabela 53: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po posameznih 

spremenljivkah in sumacijski rezultat po izvajanju druge likovne naloge  

 KS ES 

 

Mann-Whitn U Wilcoxon W Z p 

Median Median 

ZNANJE 2400,500 11853,500 -11,550 ,000 2,00 3,00 

UPORABA LIK. MATERIALOV  1511,500 10964,500 -12,940 ,000 2,00 3,00 

 

UST 

VAR 

JAL 

NO 

ST 

Občutljivost 1996,500 11449,500 -12,013 ,000 2,00 3,00 

Elaboracija 2169,000 11622,000 -11,948 ,000 2,00 3,00 

Fleksibilnost  2537,500 11990,500 -11,601 ,000 2,00 3,00 

Fluentnost  2576,500 12029,500 -11,508 ,000 2,00 3,00 

Originalnost 2360,000 11813,000 -12,208 ,000 2,00 3,00 

Redefinicija 2132,500 11585,500 -12,444 ,000 2,00 3,00 

LIKOVNA NALOGA 2  1368,500 10821,500 -12,536 ,000 2,00 3,00 

                    N = 285 
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Tabela 54: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po posameznih 

spremenljivkah in sumacijski rezultat po izvajanju tretje likovne naloge 

 KS ES 

 

Mann-Whitn U Wilcoxon W Z p 

Median Median 

ZNANJE 1480,500 10933,500 -12,986 ,000 2,00 4,00 

UPORABA LIK. MATERIALOV  1187,500 10640,500 -13,385 ,000 2,00 3,00 

 

UST 

VAR 

JAL 

NO 

ST 

Občutljivost 1121,500 10574,500 -13,392 ,000 2,00 3,00 

Elaboracija 1723,500 11176,500 -12,462 ,000 2,00 3,00 

Fleksibilnost  1688,500 11141,500 -12,827 ,000 2,00 3,00 

Fluentnost  1690,000 11143,000 -12,825 ,000 2,00 3,00 

Originalnost 1580,000 11033,000 -13,253 ,000 2,00 3,00 

Redefinicija 1455,500 10908,500 -13,375 ,000 2,00 3,00 

LIKOVNA NALOGA 3 792,000 10245,000 -13,396 ,000 2,00 3,25 

                    N = 285 

 

Tabela 55: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po posameznih 

spremenljivkah in sumacijski rezultat po izvajanju četrte likovne naloge 

 KS ES 

 

Mann-Whitn U Wilcoxon W Z p 

Median Median 

ZNANJE 1092,500 10545,500 -13,487 ,000 2,00 3,17 

UPORABA LIK. MATERIALOV  999,000 10452,000 -13,744 ,000 2,00 3,00 

 

UST 

VAR 

JAL 

NO 

ST 

Občutljivost 966,500 10419,500 -13,582 ,000 2,00 3,00 

Elaboracija 1738,500 11191,500 -12,584 ,000 2,00 3,00 

Fleksibilnost  1720,500 11173,500 -12,723 ,000 2,00 3,00 

Fluentnost  1776,000 11229,000 -12,696 ,000 2,00 3,00 

Originalnost 1713,000 11166,000 -12,974 ,000 2,00 3,00 

Redefinicija 1338,500 10791,500 -13,468 ,000 2,00 3,00 

LIKOVNA NALOGA 4  637,500 10090,500 -13,668 ,000 2,00 3,25 

                    N = 285 
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Analiza rezultatov je pokazala, da med ES in KS po izvajanju likovnih nalog 1, 2, 3 in 4 za 

vse spremenljivke obstajajo statistično pomembne razlike oziroma da se ES in KS na 

področju znanja in razumevanja likovnih pojmov, sposobnosti in veščin pri ravnanju z 

likovnimi materiali in pripomočki ter pri posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti v 

finalnem stanju statistično pomembno razlikujejo med seboj (Tabele 52, 53, 54 in 55). 

 

Tudi razlike v vrednostih sumacijskih spremenljivk med ES in KS za inicialno in finalno 

stanje so analizirane s pomočjo Mann-Whitneyevega U testa. 

Tabela 56: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave KS in ES na sumacijskih spremenljivkah v 

inicialnem in finalnem stanju 

 Mann-

Whitn U Wilcoxon W Z p 

KS ES 

Median Median 

INICIALNA NALOGA 9832,000 20272,000 -,047 ,962 1,88 1,92 

LIKOVNA NALOGA 1 1614,000 11067,000 -12,150 ,000 2,00 3,00 

LIKOVNA NALOGA 2 1368,500 10821,500 -12,536 ,000 2,00 3,02 

LIKOVNA NALOGA 3 792,000 10245,000 -13,396 ,000 2,00 3,25 

LIKOVNA NALOGA 4 637,500 10090,500 -13,668 ,000 2,00 3,25 

                      N = 285 

Analiza rezultatov je pokazala, da med KS in ES v inicialnem stanju v celotnem rezultatu 

za vsako likovno nalogo, ko so vse ocenjevane karakteristike učencev sumirane v en 

rezultat, ni statistično pomembne razlike, medtem ko je, pričakovano, v finalnem stanju 

pri vsaki izmed tem ugotovljena statistično pomembna razlika in to na način, da so učenci 

v ES dosegli boljše rezultate kot učenci v KS (Tabela 56). 

Razlike med likovnimi nalogami so statistično pomembne. V različnih nalogah so 

izpraševanci različno uspešni. Obstaja interakcija med uspehom v likovnih nalogah in 

vrsto skupine, kar je bilo tudi pričakovati. Med KS in ES tudi obstajajo statistično 

pomembne razlike v uspehu, ne glede na likovne naloge. Boljši rezultati so doseženi v ES 

in slabši v KS. 

Rezultati nam kažejo, da smo z optimiziranim interaktivnim modelom poučevanja in 

uporabo specifičnih (likovnih) metod dela pri pouku v eksperimentalni skupini močno 

vplivali na izboljšanje kakovosti rezultatov pouka in to na vseh področjih raziskovanja 

(znanje in razumevanje likovnih pojmov, ravnanje z likovnimi materiali in pripomočki v 

okviru načrtovanih slikarskih nalog in likovna ustvarjalnost učencev). 
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Slika I: Grafični prikaz razlik v sumacijskem rezultatu med KS in ES pri inicialnem in finalnem merjenju  

 

Iz Slike I je razvidno, da je razlika v srednji vrednosti sumacijskih rezultatov pri vseh 

nalogah v korist eksperimentalne skupine, izjema je inicialna naloga, pri kateri med 

podajanjem likovnih nalog ni bilo razlike v pristopu poučevanja in učenja. 

Glede na že navedeno statistično pomembnost K-S testa, tj. na to, da ni normalnosti 

distribucije spremenljivk, ki se nanašajo na uspešnost učencev v inicialni fazi in pri vsaki 

likovni nalogi, je neparametrični test uporabljen tudi za primerjanje rezultatov znotraj 

skupin. Da bi ugotovili, če obstajajo statistično pomembne razlike v uspešnosti učencev 

med posameznimi likovnimi nalogami v okviru eksperimentalne skupine in kontrolne 

skupine, smo kot neparametrični test za odvisne vzorce izvedli Friedmanov test, ki služi za 

primerjavo več odvisnih skupin. Znotraj vsake skupine so primerjani samo sumacijski 

rezultati. 
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Tabela 57: Rezultati deskriptivne analize primerjave rezultatov med posameznimi spremenljivkami v okviru 

kontrolne skupine 

 
Minimum Maximum Mean Std.Dev Skewness 

 

Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

INICIALNA NALOGA  ,63 3,29 1,8394 ,47825 -,012 ,207 ,340 ,411 

LIKOVNA NALOGA 1  ,75 3,38 1,9468 ,41852 -,105 ,207 2,141 ,411 

LIKOVNA NALOGA 2 1,00 3,00 1,9155 ,37520 -,321 ,207 1,610 ,411 

LIKOVNA NALOGA 3 1,00 3,17 1,9313 ,37635 -,453 ,207 2,049 ,411 

LIKOVNA NALOGA 4 1,00 3,00 1,8853 ,39223 -,698 ,207 1,376 ,411 

       N = 137 

 

Tabela  58: Rezultati deskriptivne analize primerjave rezultatov med posameznimi spremenljivkami v okviru 

eksperimentalne skupine 

 
Minimum Maximum Mean Std.Dev Skewness 

 

Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std.Error Statistic Std.Error 

INICIALNO  ,75 3,00 1,8383 ,43193 -,106 ,202 ,267 ,401 

LIKOVNA NALOGA 1  1,79 4,00 2,9424 ,57997 -,073 ,202 -,525 ,401 

LIKOVNA NALOGA 2 1,13 4,00 3,0561 ,63444 -,387 ,202 -,296 ,401 

LIKOVNA NALOGA 3 2,00 4,00 3,2312 ,58510 -,490 ,202 -,316 ,401 

LIKOVNA NALOGA 4 2,00 4,00 3,2057 ,58608 -,413 ,202 -,458 ,401 

ValidN(listwise)         

     N = 144 

 

Tabela 59: Rezultati Friedmanovega testa primerjave rezultatov v kontrolni in eksperimentalni skupini 

          

 KS ES 

 

Friedmanov test 

x
2
 10,546 337,456 

df 4 4 

P 0,032 ,000 

                                    N (KS) = 137; N (ES) = 144; *p < 0,05 

 

Iz Tabel 57, 58 in 59 je razvidno, da med rezultati uspeha učencev v posameznih likovnih 

nalogah v kontrolni in eksperimentalni skupini obstajajo statistično pomembne razlike. 

Na osnovi pridobljenih rezultatov smo izvedli Wilcoxonov test, še en neparametrični test, 

uporaben za primerjanje dveh odvisnih skupin. S pomočjo tega smo preverjali, med 

katerimi likovnimi nalogami obstaja statistično pomembna razlika v uspehu učencev 

znotraj kontrolne in znotraj eksperimentalne skupine. 
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Tabela 60: Rezultati Wilcoxonovega testa primerjave rezultatov med posameznimi likovnimi nalogami v 

okviru kontrolne skupine 

 Z p 

LIKOVNA NALOGA 1 – INICIALNA NALOGA  -2,556
a
 ,011 

LIKOVNA NALOGA 2 – INICIALNA NALOGA  -2,379a ,017 

LIKOVNA NALOGA 3 – INICIALNA NALOGA -2,594a ,009 

LIKOVNA NALOGA 4 – INICIALNA NALOGA -1,388a ,165 

LIKOVNA NALOGA 2 - LIKOVNA NALOGA 1 -,587 ,557 

LIKOVNA NALOGA 3 - LIKOVNA NALOGA 1 -,333 ,739 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 1 -1,936 ,053 

LIKOVNA NALOGA 3 - LIKOVNA NALOGA 2 -,560 ,576 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 2 -,668 ,504 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 3 -1,102 ,270 

 

Tabela 61: Rezultati Wilcoxonovega testa primerjave rezultatov med posameznimi likovnimi nalogami v 

okviru eksperimentalne skupine 

 Z P 

LIKOVNA NALOGA 1 – INICIALNA NALOGA  -10,350a ,000 

LIKOVNA NALOGA 2 – INICIALNA NALOGA  -10,325a ,000 

LIKOVNA NALOGA 3 – INICIALNA NALOGA -10,376
a
 ,000 

LIKOVNA NALOGA 4 – INICIALNA NALOGA -10,363a ,000 

LIKOVNA NALOGA 2 - LIKOVNA NALOGA 1 -4,217a ,000 

LIKOVNA NALOGA 3 - LIKOVNA NALOGA 1 -6,075a ,000 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 1 -5,014a ,000 

LIKOVNA NALOGA 3 - LIKOVNA NALOGA 2 -4,762a ,000 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 2 -3,100a ,002 

LIKOVNA NALOGA 4 - LIKOVNA NALOGA 3 -,587 ,557 

 

Na podlagi statistične analize lahko ugotovimo, da v KS obstoja statistično pomembna 

razlika v rezultatih med inicialno nalogo ter nalogo 1, nalogo 2 in nalogo 3 (Tabela 60). Z 

drugimi besedami, učenci v KS so po vsaki likovni nalogi, v primerjavi z inicialnim stanjem, 

dosegli napredek, izjema pa so rezultati, povezani s četrto likovno nalogo. Med drugimi 

spremenljivkami medsebojno statistično pomembnih razlik ni. V ES obstaja statistično 

pomembna razlika med inicialno likovno nalogo in vsemi drugimi spremenljivkami, pa 

tudi med večino drugih likovnih nalog (Tabela 61). Edina razlika, ki v eksperimentalni 

skupini ni statistično pomembna, je namreč razlika med nalogo 3 in nalogo 4. 

Ne glede na to, da je vsaka likovna naloga celota za sebe in po vsebini ni neposredno 

povezana oziroma se ne nadgrajuje na prejšnjo likovno nalogo, pa čedalje večji napredek 

v KS med pedagoškim eksperimentom pojasnjujemo kot rezultat pridobivanja vse večjega 

splošnega znanja in sposobnosti učencev na likovnem področju. Napredek je verjetno 

posledica tudi nekoliko večjega prizadevanja učiteljev (kot psihološki motivacijski 

dejavnik sodelovanja v raziskavi), pa tudi rezultat zasnovanosti likovnega problema v 
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nalogi za preverjanje inicialnega stanja, tako v 2. kot v 4. razredu, ki so se (po odzivu 

učiteljev, zlasti v 4. razredu) pokazale kot precej zahtevne v primerjavi z naslednjimi 

likovnimi nalogami. Vseeno pa je – kot je razvidno na Sliki I in tudi v Tabeli 56 – po 

velikostih vrednosti Z ta napredek v kontrolni skupini skoraj zanemarljiv v primerjavi z 

eksperimentalno skupino, v kateri je po vseh štirih likovnih nalogah prišlo do občutno 

večjega napredka. V tabelah od 52 do 55 je mogoče videti, da je velikost napredovanja v 

eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno skupino tudi statistično pomembna, ker 

so pri vsaki likovni nalogi po izvajanju tem za vsako od ocenjevanih spremenljivk 

ugotovljene razlike, izjema je le inicialno stanje. Ravno tako je mogoče opaziti, da je 

napredek, dosežen v eksperimentalni skupini, večji pri posameznih likovnih nalogah v 

primerjavi z drugimi likovnimi nalogami. Učenci iz eksperimentalne skupine so tako 

dosegli boljši rezultat pri likovnih nalogah 3 in 4 v primerjavi z likovnima nalogama 1 in 2, 

vendar so ravno tako dosegli boljši rezultat tudi pri nalogi 2 v primerjavi z nalogo 1. 

Predpostavljamo, da je ta rezultat posledica ne le že omenjenega pričakovanega 

splošnega napredka v likovnem izražanju učencev zaradi pridobitve večjega znanja in 

izkušenj, temveč tudi posledica večje sproščenosti oziroma „uigranosti“ učiteljev, ki so po 

prvih izkušnjah z izvajanjem eksperimentalnega modela in začetnih pozitivnih rezultatih 

postale bolj gotove in samozavestnejše pri svoji izvedbi pouka in tako prispevale k 

zagotavljanju kakovostnejšega pouka. 

Ker so razlike med rezultati ES in KS velike, lahko ugotovimo, da se je eksperimentalni 

model poučevanja izkazal za zelo primernega pri doseganju boljših rezultatov v ES; pri 

tem se ne sme zanemariti vloge učiteljev, ki so spremenile svoj način poučevanja, 

pokazale večjo zavzetost in se izkazale kot ključni dejavnik za ustrezno izvedbo 

eksperimentalnega modela. 

 

3.3.2.3.2. Preizkus znanja za učence 2. razreda 

Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine v finalnem stanju 

Rezultati deskriptivne analize (Priloga 7) kažejo, da so učenci v kontrolni skupini na 

inicialnem preizkusu najuspešneje reševali vprašanja, ki so se nanašala na razvrščanje 

barv na osnovne in sekundarne ter prepoznavanje toplih in hladnih barv; najslabše pa so 

odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na določanje slikarskih tehnik (najmanj točnih 

odgovorov je povezanih s prepoznavanjem tuša kot risarske tehnike (15 % točnih 

odgovorov) oziroma na prepoznavanje flomastra (tudi) kot slikarske tehnike (34 % točnih 

odgovorov). Povprečno največje število točnih odgovorov je povezano s prepoznavanjem 

vijoličaste barve kot sekundarne barve (92 %). V finalnem preizkusu je povprečno 
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največje število točnih odgovorov povezano s prepoznavanjem rumene barve kot 

osnovne barve (92%) in vijoličaste barve kot sekundarne barve (92 %); najmanjši odstotek 

točnih odgovorov je povezan s prepoznavanjem tuša kao risarske tehnike (17 %). V 

finalnem preizkusu je največji napredek v KS opažen pri prepoznavanju osnovnih in 

sekundarnih barv ter tudi pri prepoznavanju svetlih in temnih ter toplih in hladnih barv. 

Najmanjši napredek je opaziti v odgovorih, ki so se nanašali na prepoznavanje vrste 

motiva (portret). 

V eksperimentalni skupini so učenci na inicialnem preizkusu, enako tudi v kontrolni 

skupini, najuspešneje reševali vprašanja, ki so se nanašala na razvrščanje barv na osnovne 

in sekundarne. Rezultati kažejo, da so bili najmanj uspešni ravno tako pri istih vprašanjih, 

kot tudi v KS, nanašajo pa se na prepoznavanje tuša kot risarske tehnike (17 %) in 

prepoznavanje flomastra (tudi) kot slikarske tehnike (36 %). Največ točnih odgovorov je 

povezanih s pravilnim prepoznavanjem rdeče barve kot osnovne barve (92 %) in 

vijoličaste barve kot sekundarne barve (92 %). Pri finalnem preizkusu največji napredek v 

ES kažejo odgovori, ki se nanašajo na prepoznavanje svetlih in temnih barv, pravilno 

prepoznavanje tuša in voščenk kot vrst slikarskih tehnik ter na prepoznavanje vrste 

motiva (portret). Najmanjši napredek je opaziti pri prepoznavanju toplih barv ter 

slikarskih tehnik tempera in akvarel. 

Tabela 62: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po izvajanju inicialnega ter 

finalnega preizkusa znanja v 2. razredih 

     KS ES 

 Mann-

Whitn U 

Wilcoxon 

W 

Z p Median Median 

Inicialno 2501,500 5129,500 -,222 ,824 13,0000 13,0000 

Finalno 695,500 3251,500 -7,579 ,000 16,0000 19,0000 

                       N = 143 

Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine pokaže, da so učenci eksperimentalne 

skupine na inicialnem preizkusu na začetku šolskega leta skupno v poprečju dosegli 13,01 

točke, učenci kontrolne skupine pa 13,16 točke. Na zaključnem preizkusu so učenci 

eksperimentalne skupine v poprečju dosegli 18,38 točke, učenci kontrolne skupine pa 

15,66 točke. Razlika v uspehu reševanja na finalnem preizkusu med učenci ES in KS, 

izračunana z Mann-Whitneyevim U testom, je statistično pomembna (Z = -7,579; p  < 

0,01) (Tabela 62). 

Razlike v primerjavi s inicialnim preikusom so bolj očitne v ES kot KS. Tudi v KS so razlike 

pretežno v smeri izboljšanja rezultatov, čeprav manj izrazito kot v ES. Največji napredek v 

KS je pri vprašanjih, ki so zahtevala razvrščanje barv na osnovne in sekundarne, tople in 
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hladne; učenci so na tem področju pokazali tudi največ znanja. Najmanjši napredek v KS 

je viden pri vprašanjih, ki se nanašajo na prepoznavanje vrste motiva na slikah. Največji 

napredek v ES je opažen pri vprašanjih, ki se nanašajo na prepoznavanje svetlih in temnih 

barv, na pravilno prepoznavanje tuša in voščenk kot vrst slikarskih tehnik ter na 

prepoznavanje vrste motiva (portret). Najmanjši napredek v ES je opažen pri 

prepoznavanju toplih barv ter slikarskih tehnik tempera in akvarelne barve. 

Analize rezultatov kažejo, da je interaktivni model poučevanja v pedagoškem 

eksperimentu vplival na učenčevo znanje in razumevanje likovnih pojmov. Globalno lahko 

ugotovimo velik napredek v smeri izboljšanja v ES in manjši napredek v KS. 

 

3.3.2.3.3. Preizkus znanja za učence 4. razreda 

Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine v finalnem stanju 

Rezultati deskriptivne analize (Priloga 7) kažejo, da so učenci v KS na inicialnem preizkusu 

najuspešneje reševali vprašanja, ki so se nanašala na razvrščanje barv na osnovne in 

sekundarne; najslabše pa so odgovorili na vprašanja, ki so zahtevala poznavanje 

komplementarnih parov oziroma prepoznavanje komplementarnega kontrasta na sliki ter 

na vprašanje, ki se nanaša na določitev motiva na sliki. Povprečno največje število točnih 

odgovorov je povezanih s prepoznavanjem rdeče barve kot osnovne barve (100 %). 

Najmanj točnih odgovorov so učenci dali na vprašanje, ki je zahtevalo prepoznavanje 

nasprotne barve komplementarnega para za rdečo barvo (15 %) in prepoznavanje motiva 

na sliki (tihožitje – 18 %). V finalnem preizkusu so učenci največji uspeh – kot v inicialnem 

preizkusu – imeli pri vprašanjih, ki so se nanašala na razvrščanje barv na osnovne in 

sekundarne barve (rdeča – 100 %, oranžna – 98 %, rumena – 97 % točnih odgovorov). 

Največji napredek v primerjavi z inicialnim testom znotraj KS je opažen pri prepoznavanju 

modre barve kot osnovne barve, razumevanju tonske lestvice barv in tudi pri 

prepoznavanju kontrasta svetlih in temnih ter toplih in hladnih barv. Najmanjši napredek 

v primerjavi z inicialnim testom je pri finalnem preizkusu (pa tudi najmanjši odstotek 

točnih odgovorov učencev) opažen pri odgovorih, ki so se nanašali na prepoznavanje 

vrste motiva na sliki in prepoznavanje komplementarnega para rdeče barve (zelena). Pri 

teh odgovorih je ravno zabeležen najmanjši odstotek točnih odgovorov (na prvo 

navedeno vprašanje je odgovorilo 17 %, na drugo pa 22 % učencev). 

Na inicialnem preizkusu so učenci v ES, enako kot tudi v KS, najuspešneje reševali 

vprašanja, ki so se nanašala na razvrščanje barv na osnovne in sekundarne. Največ točnih 

odgovorov je povezanih s pravilnim prepoznavanjem rdeče barve (97 %) in rumene barve 
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(96 %) kot osnovnih barv. Rezultati kažejo, da je najmanj uspešnih odgovorov pri istih 

vprašanjih, kot tudi v KS (prepoznavanje komplementarnega para – 12 %, prepoznavanje 

motiva na sliki 22 % točnih odgovorov). Povprečno najvišji odstotek točnih odgovorov je 

povezan s prepoznavanjem rdeče in rumene barve kot osnovnih barv (99 %), najmanjši pa 

s prepoznavanjem komplementarnega kontrasta na sliki (65 %). Pri finalnem preizkusu je 

največji napredek znotraj ES viden ravno pri odgovorih, pri katerih so pri inicialnem 

preizkusu imeli povprečno najmanj točnih odgovorov, to je prepoznavanje 

komplementarnega para in motiva (tihožitje) na sliki; večji napredek je opažen tudi pri 

prepoznavanju akromatskih in kromatskih barv. Najmanjši napredek je viden pri 

prepoznavanju živega oziroma umirjenega ritma in toplo-hladnega kontrasta. 

Tabela 63: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa primerjave stanja v KS in ES po izvajanju inicialnega in  

finalnega preizkusa znanja v 4. razredih 

     KS ES 

 Mann-

Whitn U 

Wilcoxon W Z p Median Median 

Inicialno 2401,000 5102,000 -,338 ,736 13,0000 12,0000 

Finalno 810,500 3156,500 -7,039 ,000 14,0000 16,0000 

 

Primerjava eksperimentalne in kontrolne skupine pokaže, da so učenci eksperimentalne 

skupine na inicialnem preizkusu na začetku šolskega leta v poprečju skupno dosegli 12,10 

točk, učenci kontrolne skupine pa 12,12 točk. Na zaključnem preizkusu so učenci 

eksperimentalne skupine dosegli v poprečju 16,32 točk, učenci kontrolne skupine pa 

13,88 točk. Razlika v uspehu reševanja na finalnem preizkusu med učenci ES in KS, 

izračunana z Mann-Whitneyevim U testom, je statistično pomembna (Z = -7,039; p  < 

0,01) (Tabela 61). 

Razlike v primerjavi s inicialnim testom so očitnejše v ES kot v KS. V KS so razlike tudi 

pretežno v smeri izboljšanja rezultatov, čeprav manj izrazito kot v ES. Največji napredek v 

KS je viden pri vprašanjih, ki so zahtevala razvrščanje barv na osnovne in sekundarne 

barve, tople in hladne barve; učenci so na tem področju pokazali tudi  največ znanja. 

Najmanjši napredek v KS je viden pri vprašanjih, ki se nanašajo na prepoznavanje vrste 

motiva na slikah. Največji napredek v KS je v vprašanjih, ki so se nanašala na 

prepoznavanje akromatskih in kromatskih barv ter kontrasta svetlih in temnih barv. 

Najmanjši napredek je opaziti pri prepoznavanju živega oziroma umirjenega ritma ter 

toplo-hladnega kontrasta. 
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Problemsko zasnovan pouk likovne vzgoje s poudarkom na usvajanju in razumevanju 

likovnih pojmov, v povezavi z ustvarjalno igro, afektivnimi doživljaji in motorično 

dejavnostjo je za rezultat prinesel boljše in globlje razumevanje učne snovi. Način dela s 

poudarjeno interakcijo med učiteljicami in učenci, s katero so učiteljice na načrtovan in 

osmišljen način z uporabo specifičnih (likovnih) metod podajale likovno vsebino in 

spodbujale učenčevo dejavnost – enakomerno na kognitivnem, afektivnem in 

motoričnem področju –, je na področju znanja in razumevanja likovnih pojmov in vsebin, 

sposobnosti ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki ter ustvarjalnosti učencev 

rezultiral tudi z boljšimi rezultati v ES v primerjavi s KS. 

 

3.3.2.4. KVALITATIVNA ANALIZA POTEKA PEDAGOŠKEGA EKSPERIMENTA 

3.3.2.4.1. Potek učnega procesa v kontrolni in eksperimentalni skupini 

V raziskavi je sodelovalo osem oddelkov drugega in osem oddelkov četrtega razreda. 

Med osmimi razredi obeh starosti so štirje razredi vključeni v kontrolno, štirje pa v 

eksperimentalno skupino. Pouk v posameznih razredih so vodili učitelji, ki sicer poučujejo 

v teh razredih. Učitelji imajo podobno pedagoško izobrazbo, njihov pedagoški staž pa se 

giblje od 12 do 30 let. Likovne naloge so najprej potekale v razredih kontrolne skupine, da 

nanje ne bi vplivali rezultati v eksperimentalnih razredih. Učitelji v KS so vodili pouk 

likovne vzgoje na ustaljen način, brez stranskega vpliva na način njihovega dela.Po 

končanem delu v kontrolni skupini se je začelo delo v eksperimentalni skupini. Učitelji v 

ES so pred tem opravili izobraževanje o značilnostih interaktivnega pristopa poučevanja 

in učenja, o značilnostih in načinih kombiniranja splošnih in specifičnih metod dela ter 

njihovem usklajevanju z ostalimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost poučevanja in učenja 

pri pouku likovne vzgoje. 

 

Delo v kontrolni skupini 

Učitelji v KS so dobili formalna navodila za izvedbo likovnih nalog; pristop poučevanja, 

načine in metode dela ter druge elemente učne priprave pa so oblikovali samostojno. 

Primerjave priprav za izvajanje pouka v KS ni bilo mogoče realizirati, ker jih nekateri 

učitelji niso želeli posredovati (posledica lastne odločitve oziroma odločitve ravnatelja 

šole), s pojasnilom, da ni njihova dolžnost odobriti uvid v omenjeno. Informacije o 

pripravi za izvajanje pouka so zato zbrane ustno, od učiteljev, ki so bili pripravljeni 

posredovati informacije o tem.  
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Na podlagi analize ustnih opisov poteka učnih ur smo ugotovili, da je učni proces v KS 

potekal v glavnem po predvidenem načinu, z uporabo ustaljenih načinov in metod dela. 

Učna ura se je praviloma začela s frontalno obliko dela oziroma z metodo ustne razlage 

ter z metodo pogovora/vprašanja in odgovora. Na ta način so se učenci motivirali za 

osrednji del učne ure. Način izvajanja pouka je bil v večji meri prilagojen učiteljevemu 

stilu poučevanja, manj pa je bila pozornost namenjena različnim stilom učenja učencev. 

Večina učiteljev je dala prednost verbalnim metodam dela, določeni učitelji so, odvisno 

od učnih tem, kombinirali verbalne in vizualne metode – metodo razlage, metodo 

pogovora ter (v nekoliko manjši meri) metodo demonstracije (pri čemer so v glavnem 

uporabljale obstoječe plakate v razredu) –, medtem ko sta le dva učitelja – izmed skupno 

osmih – pri določenih učnih temah občasno uporabljali tudi različne slikovne prikaze 

(reprodukcije umetniških del, posnetke iz okolja in narave). Učbenika niso nikjer 

uporabljali, ravno tako ne multimedije, izjema so le četrti razredi pri izvajanju likovne 

naloge Slikanje nevizualnega motiva po domišljiji, v harmoničnih barvah, v okviru katere 

so učenci slikali likovne izdelke ob poslušanje glasbe. Igra kot didaktična oblika dela se je 

uporabljala v manjši meri. Tudi učna sredstva in pripomočki so bili slabo uporabljani. Pri 

likovnem izražanju so učenci samostojno reševali posredovani likovni problem, pri čemer 

so njihovo delo učitelji občasno pregledovali in jih z individualnim pristopom napotovali 

in usmerjali. Ob koncu dela so učitelji likovne izdelke učencev vrednotili na običajne 

načine, s samostojnim ocenjevanjem, medtem ko so v nekaterih razredih evalvacijo 

opravili tudi v pogovoru z učenci. 

Na podlagi rečenega je mogoče ugotoviti, da je poglavitna pomanjkljivost pri izvedbi 

pouka v KS na ustaljeni način nezadostna zastopanost odprtega pogovora med učiteljem 

in učenci oziroma izmenjave informacij, misli, idej, ki zadevajo obravnavano likovno 

vsebino oziroma likovno nalogo. Uvodni del učne ure je bil v glavnem namenjen ustnemu 

seznanjanju učencev z novimi likovnimi pojmi oziroma likovnim  problemom, pri čemer so 

bili učenci v bolj ali manj pasivni vlogi poslušalca; pogovor med udeleženci učnega 

procesa je bil v glavnem strnjen v postavljanje vprašanj učencem s strani učiteljev, pri 

čemer so bila vprašanja pogosto zaprtega tipa ali z že predvidenim tipom odgovora. 

Druga pomanjkljivost je slaba uporaba slikovnih prilog (reprodukcij umetniških del, 

izvirnih umetniških del, posnetkov iz narave in okolja), s katerimi bi učenci bolje spoznali 

učno gradivo oziroma določen likovni problem ter razvijali lastni likovno-estetski posluh 

za likovne pojave; učitelji nasploh ne uporabljajo učnih sredstev in pripomočkov v 

zadostni meri. Tretja pomanjkljivost zadeva slabo zastopanost ustvarjalne igre oziroma 

vaj, s pomočjo katerih bi učenci na svobodnejši, dejavnejši in ustvarjalnejši način odkrivali 

in usvajali učno gradivo. 
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Delo v eksperimentalni skupini 

Izvajanje učnih ur v ES je potekalo po seznanitvi učiteljev z interaktivnim pristopom 

poučevanja in učenja ter s splošnimi in specifičnimi likovnimi metodami dela, kar je bilo 

temelj načrtovanja posameznih enot. Na skupnem sestanku, ki so se ga udeležili vsi 

učitelji v ES, je bil predstavljen splošen opis modela poučevanja, tudi teoretičen opis 

njegovega ozadja oziroma pojasnjeni so bili namen, cilji in prednosti interaktivnega 

pristopa poučevanja in učenja ter pomembnost uporabe specifičnih metod dela pri pouku 

likovne vzgoje. Gradivo v okviru učnih nalog je bilo podrobno predstavljeno in učitelji so 

bili podrobno seznanjeni z vsemi koraki izvedbe posamezne učne enote. Poseben 

poudarek pri tem je bil na načinu izvajanja pouka oziroma interakciji učiteljev z učenci, 

kar zahteva dejavnejši pristop do učnih vsebin, aktiviranje učencev s postavljanjem 

odprtih vprašanj in medsebojno dinamično izmenjavo misli, idej in izkušenj učiteljev in 

učencev, povezovanje likovnih vsebin s kontekstom (življenjskim okoljem), vključevanje 

številnih in različnih učnih sredstev in pripomočkov v učni proces ter uporabo 

skupinskega dela in igralnih dejavnosti. Učitelji so prejeli dodatna navodila o značilnostih 

in nujnosti upoštevanja različnih kognitivnih tipov učencev, stili poučevanja pa so 

vključevali uporabo in aktivacijo čim več različnih načinov percepcije stvarnosti. Posebna 

pozornost je bila namenjena seznanjanju učiteljev z značilnostmi, s cilji in z nameni 

uporabe specifičnih metod dela oziroma s konkretno uporabo štirih specifičnih metod, ki 

smo jih uporabili v raziskavi in katerih učinke smo preverjali (metoda estetske 

komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metoda 

transponiranja in alternative, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Na temelju vprašanj in opomb učiteljev med 

pedagoškim eksperimentom so bile opravljene korekcije predlaganega modela 

poučevanja, v glavnem glede na dolžino trajanja in obseg učne vsebine. Nadaljnje 

konzultacije z učiteljimi so potekale posamično z vsako izmed njih in to pred izvedbo 

vsake naslednje likovne naloge. 

V uvodnem delu učne ure so učitelji motivirali učence k dejavnemu sodelovanju v učnem 

procesu prek pogovora, demonstracije učnih vsebin ter ustvarjalne igre. Z različnimi 

dejavnostmi se je od vsakdanjih in občih vsebin prišlo do usvajanja likovnih vsebin 

(likovnih pojmov), ki so se s pomočjo prezentacije PPT in številnih slikovnih primerov 

(umetniških izvirnih del in reprodukcij, posnetkov, plakatov ...) povezovale z obstoječimi 

izkušnjami učencev. S pogovorom in gledanjem slikovnih primerov, kar je spodbujalo 

opažanje in ozaveščanje o povezanostih in razlikah, so učenci prihajali do lastnih asociacij, 

idej, misli in zaključkov. Učitelji so splošne metode dela pri tem kombinirali s specifičnimi 

likovnimi metodami dela (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja 
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likovnih senzibilnosti), ki so vplivale na boljše in globlje dojemanje likovnih vsebin in 

ozaveščanje likovno-estetskih vrednot. Skupinska oblika dela je bila uporabljena 

večinoma pri izvajanju igralnih dejavnosti. Z njo so se učenci navajali na medsebojno 

komunikacijo in pogovor (učitelj – učenec; učenec – učenec). Pri posredovanju likovnega 

motiva so se učitelji z učenci pogovorili o njegovih posebnostih in možnostih upodobitve. 

Na ta način so bili učenci čustveno angažirani in motivirani za izbor lastnega načina 

prikazovanja izbranega motiva (metoda transponiranja in alternativ). Individualno 

spremljanje in spodbujanje učencev je potekalo na posreden način, s postavljanjem 

posrednih vprašanj, ki so učence napotila k dodatnemu aktiviranju razmišljanja in 

domišljije ter mogočim alternativnim rešitvam (na primer: Kaj še ima lahko ptica na sebi? 

S katerimi barvami bi to še lahko prikazal?), pa tudi s pozitivnimi komentarji (na primer: 

Tvoja ptica se zdi, kot da bo vsak čas vzletela! Sestavil/a si zelo skladno barvno 

kombinacijo.). Pri učnih pripravah je bila velika pozornost namenjena načinu izvedbe 

slikarskih tehnik in njihovemu kombiniranju. Učitelji so bili seznanjeni z različnimi načini 

dela z likovnimi materiali in njihovimi kombinacijami ter so med delom pazili, da učenci 

pravilno in ustvarjalno uporabljajo likovne materiale in z njimi eksperimentirajo. Pred 

začetkom praktičnega dela so bile učencem ponazorjene določene možnosti za izvedbo 

likovnih tehnik. Likovne naloge so učenci reševali samostojno, učitelj je z individualnim 

pristopom, na posreden način vsakega izmed njih spodbujal pri delu, prizadevajoč si 

opogumiti jih pri njihovem individualnem izražanju, načinu dela in samostojni uporabi 

likovnih materialov (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje). Ob koncu posamezne učne enote so bili likovni izdelki 

razstavljeni na tabli ali tleh, učenci so si jih skupaj z učiteljem ogledali in izrekali svoje 

komentarje. Kriteriji vrednotenja so bili povezani z izvedbo naloge. Učitelj je s pogovorom 

in postavljanjem vprašanj učence spodbujal k razmišljanju o likovnem problemu (ali je 

realiziran, na kateri način, kakšne so variacije rešitev) in opazovanju ustvarjalnih rešitev 

(Kateri izdelki so zanimivi, nenavadni? Zakaj?), v določenih primerih in če je čas 

dovoljeval, pa so likovne izdelke učencev primerjali z umetniškimi deli slikarjev. 

 

Razlike v rezultatih – te so ponazarjali likovni izdelki učencev – med kontrolno in 

eksperimentalno skupino določenih šol so bile precej opazne, v nekaterih primerih 

izrazito velike, in to po vseh kriterijih za primerjavo rezultatov skupin. Učenci v ES so bili 

pri reševanju likovnih nalog uspešnejši kot učenci v KS. Na izdelkih v ES je vidna boljša in 

doslednejša uporaba pridobljenega likovnega znanja, kot v KS. Izdelki izkazujejo znanje 

učencev in razumevanje likovnih pojmov, vidno v dojemanju likovnega problema, 
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prvilnimi postopki slikanja z določenimi slikarskimi materiali in pripomočki ter zmožnosti 

povezovanja novih likovnih znanj z že usvojenim. 

Očitne razlike med likovnimi izdelki KS in ES so vidne tudi v izvedbi likovnih tehnik. V ES so 

bili učitelji podrobno seznanjeni z načini in možnostmi uporabe likovnih materialov in 

pripomočkov ter so večjo pozornost namenili njihovi pravilni in ustvarjalni uporabi s 

strani učencev. Posledično so učenci svobodneje uporabljali likovne materiale, bili bolj 

sproščeni in se lotevali več izraznih možnosti materialov. To je bilo najbolj opaziti pri 

izvedbi tehnik tempere, voščenke in lepljenka. Pri delu v tehniki lepljenka učitelji v KS niso 

napotili učencev na zapolnjevanje papirnate podlage, kar opozarja na prevladujočo 

prakso, po kateri je tehnika lepljenka dojeta kot medij, primeren za izrezovanje oblik, in 

ne kot tehnika, ki ponuja vso izraznost in možnost kombiniranja na ravnini, enako kot tudi  

druge slikarske tehnike. Učenci v KS so tehniko tempera pogosto uporabljali neustrezno, 

podobno načinu, na katerega se slika z akvarelnimi barvami (prevelika količina vode v 

barvi) ter ravno tako brez navodil za popolno prekrivanje slikarske podlage. Na podoben 

način so uporabljali tudi tehniko voščenke in s prešibkim pritiskom, zato so dela delovala 

bledo, slikarska podlaga pa neizpolnjeno. V ES so večjo pozornost posvetili ustrezni 

uporabi likovnih materialov, učenci pa so se motivirali tudi za dodatno eksperimentiranje 

z materiali, njihovimi kombinacijami in različnimi načini njihovega nanašanja na papir. 

Rezultati so pokazali, da so likovno povprečna dela pogosto zgolj rezultat premajhne 

pozornosti pravilnemu učenju uporabe likovnih materialov, zaradi česar so učenci 

prikrajšani za seznanitev z načini ustvarjalnega in kakovostnega prenosa lastnih idej v 

likovni medij. To dejstvo je v glavnem posledica ustaljenih pristopov k delu, napačnih 

predpostavk, da večina učencev 'ne zmore bolje', ali nezadostne usposobljenosti učitelja, 

kar zadeva poznavanje in rokovanje z likovnimi materiali. Toda usposabljanje učiteljev v 

ES je med drugim, tudi za izvedbo likovnih tehnik in za možnosti njihovega medsebojnega 

kombiniranja prek praktične demonstracije, imelo za rezultat njihovo večjo sposobnost, 

da z interakcijo in individualnim pristopom opozorijo učence na primerno in ustvarjalno 

uporabo likovnih materialov in pripomočkov. 

Na izdelkih v ES je vidna večja ustvarjalnost v likovnih rešitvah, kot v KS. Izdelki izkazujejo 

boljše opažanje učencev in posluh za likovne vrednote, občutljivost za likovni problem ter 

različne pristope v iskanju likovnih rešitev. Večina likovnih izdelkov učencev v ES pokazuje 

bogastvo različnih idej oziroma nenavadne, domišljijske in izvirne rešitve. Likovna 

občutljivost učencev je na izdelkih je izkazana v izvirnosti upodobitve motiva, množici 

detajlov in zanimivimi načinimi uporabe likovnih materialov. Pri reševanju likovnih nalog 

so učenci izkazali produciranje velikega števila likovnih idej, sposobnost prilagoditve 
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motiva lastni izrazni interpretaciji, navdušenje in željo za eksperimentiranjem, kar je 

rezultiralo z izvirnimi oblikovnimi in barvnimi rešitvami. 

 

3.3.2.4.2. Stališča in mnenja učiteljev o eksperimentalnem interaktivnem modelu 

poučevanja 

Po izvedenem pedagoškem eksperimentu smo z učiteljimi iz ES opravili nestrukturirani 

intervju. Z njim smo se želeli seznaniti z mnenjem in vtisi učiteljev o tem, kje so prednosti 

in težave, povezane s potekom eksperimentalnega modela v okviru resničnih šolskih 

razmer. Na podlagi pogovora z učitelji smo oblikovali ugotovitve, ki kažejo, da učitelji 

vidijo značilnosti eksperimentalnega modela. Na temelju svojih izkušenj so navedli 

prednosti in pomanjkljivosti posameznih delov eksperimenta ter ugotovili uspešnost 

oziroma neuspešnost izvedbe posameznih likovnih nalog. 

Večina učiteljev je zaneseno krenila v izvedbo eksperimentalnega modela, kljub temu da 

je bilo nekatere malo strah, bili so zadržani, zaskrbljeni ali negotovi glede svoje izvedbe 

pri prehodu z običajnega načina dela na nov način, toda ta negotovost je že po prvi 

likovni nalogi, izvedeni po eksperimentalnem modelu, izginila; pozitivni rezultati, vidni v 

kakovostnejših likovnih izdelkih in boljši motiviranosti učencev, so spodbujevalno delovali 

tudi na motivacijo in samozavest učiteljev. 

 

Pomanjkljivosti modela po mnenju učiteljev 

Potek eksperimentalnega modela poučevanja je pokazal nekaj težav. Ena izmed njih je 

zadevala večjo ali manjšo spretnost učiteljev pri načinu podajanja učnih vsebin. Pri 

realizaciji eksperimentalnega modela je bilo pri učiteljih opaziti manjše nedoslednosti, ker 

so nekateri izmed njih na začetku slabše sledili pripravljenim navodilom in imeli težave s 

prilagajanjem novim razmeram v razredu (več pogovora z učenci, manj strukturirana 

oblika pouka, večja dinamičnost v razredu). Izvedba učnih ur je v nekaterih oddelkih zato 

zahtevala več časa, več kot dve šolski uri, predvideni za obdelavo posameznih učnih enot. 

Posledično so nekatere učitelji kot oteževalno okoliščino omenili pomanjkanje časa za 

realizacijo predvidenih eksperimentalnih učnih ur (čeravno je planiranje učnih enot 

upoštevalo dejavnik časa). To dejstvo pojasnjujemo s tem, da drugačne metode dela 

zahtevajo vaje in izkušnje za njihovo izvajanje, kar omogoča večjo hitrost in veščino 

njihovega kombiniranja in menjavanja. Zato velja znova poudariti potrebo po 

organiziranju strokovnega izpopolnjevanja, ki bi učiteljem v simuliranih razrednih 

situacijah ali s primeri dobre prakse omogočilo praktično vadbo uporabe sodobnih metod 

in ostale možnosti posodabljanja učnega procesa. S tem problemom so se lažje soočali 
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učitelji, ki delajo v razredih, zasnovanih na načelu celodnevnega bivanja (učenci po pouku 

določen čas ostanejo v šoli in ga preživljajo v prostih dejavnostih). Ti so pouk likovne 

vzgoje organizirali v zadnjih urah pouka in so ga izvajali bolj sproščeno, ker jih ni 

obremenjevalo časovno preseganje pouka. Pri tem velja omeniti, da na ravni uresničitve 

rezultatov razlike med izdelki učencev celodnevnega bivanja in rednih razredov niso bile 

navzoče. 

Druga oteževalna okoliščina pri izvedbi eksperimentalnega modela poučevanja je bila 

organizacijske narave. Izvedba učnih enot je namreč zahtevala predhodno pripravo 

učilnic (razpored klopi) in pripravo informatične opreme (LCD projektorja, računalnika in 

platna), ker imajo šole v glavnem le po en projektor in ga po potrebi prenašajo po 

učilnicah, vsaka uporaba pa zahteva posebno pripravo. Lahko rečemo, da imajo hrvaške 

šole še vedno pomanjkljivo materialno-tehnično opremo, kar ravno tako otežuje uporabo 

sodobnih pristopov poučevanja in učenja.  

Kot tretjo oteževalno okoliščino so učitelji navedli potencialno zahtevnost priprav učnih 

enot po eksperimentalnem modelu v smislu zagotovitve raznovrstnih učnih sredstev in 

pripomočkov ter zadosti vizualnih primerov, izdelave prezentacij PPT, materialov, ki 

spremljajo ustvarjalne igre ipd. Pri izvajanju eksperimentalnih učnih ur je vse 

spremljajoče materiale zagotovila vodja pedagoškega eksperimenta. Del učiteljev je ob 

tem izrazil dvom oziroma nezaupanje v lastne zmogljivosti (to je skoraj v vseh primerih 

zadevalo pomanjkanje časa) glede priprave morebitnih učnih ur pri pouku likovne vzgoje 

v šolski praksi v prihodnje. Ta vrsta bojazni pa je običajna in normalna za večino 

sprememb, ki prihajajo v ustaljen, rutinski način dela. Če začnejo učitelji svojo učno 

prakso spreminjati z malimi koraki, potem sčasoma pridobijo večjo gotovost in veščino pri 

uporabi novih pristopov, vsebin in sredstev. Poleg tega jim je, potem ko si enkrat 

zagotovijo zadosten repertoar učnih sredstev in pripomočkov, preprosteje organizirati 

učne ure z že pripravljenimi materiali, ki se, glede na vrsto likovnih nalog in ciljev pouka, 

lahko uporabljajo v različnih situacijah in starostnih skupinah. 

 

Prednosti modela po mnenju učiteljev 

Pozitivni učinki dela v eksperimentalni skupini so se pokazali z večjo zainteresiranostjo  

učiteljev za pouk likovne vzgoje; njihovi komentarji so v tem pogledu zadevali zanimivost 

koncipiranja učne ure, večjo motiviranost učencev za delo, večjo dinamiko in živost 

učnega procesa, boljšo povezanost in večjo komunikacijo med učiteljem in učenci ter 

učenci medsebojno, daljšo koncentracijo učencev pri učni dejavnosti in boljše 

sodelovanje bolj pasivnih učencev pri pouku. Učitelji so kot občutno razliko ravno tako 
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opazili boljšo komunikacijo in živahnejši dialog med vsemi udeleženci v razredu, čeprav so 

nekateri izmed njih na začetku imeli težave z občutkom svoje gotovosti in samozavesti pri 

izvedbi drugačnega pristopa poučevanja in učenja, bodisi zaradi strahu pred 

nezadovoljivim uspehom učne ure bodisi zaradi večje razredne dinamike, ki je porajala 

občutek, da položaj ni pod nadzorom. 

Na podlagi pogovora z učenci in vtisov, posredovanih med poukom, učitelji menijo, da je 

najpozitivnejši pomik izvedbe modela v odnosu do motivacije in pozitivne reakcije 

učencev uvajanje prezentacije PPT v pouk in uporaba ustvarjalnih didaktičnih iger. 

Prezentacija PPT se je pokazala kot medij, ki je učencem blizu in zanimiv, saj so na 

konkretnih slikovnih primerih lahko gledali, opažali, analizirali in komentirali likovne 

vsebine ter jih primerjali z objekti in pojavi v naravi in svojem okolju, kar jim je pomagalo 

bolje razumeti stvarno življenje in se z njim povezati. Po izvedbi eksperimentalnega 

modela so učitelji menili, da učenci z opazovanjem vizualnih primerov med poukom lažje 

povezujejo pridobljeno znanje z resničnimi življenjskimi situacijami in bolj pomnijo 

usvojene likovne pojme.  

Pripravljene likovne naloge so učiteljem ravno tako pomagale pri lastnem boljšem 

dojemanju likovnega gradiva in kakovostnejšem podajanju likovnih vsebin. Večja 

interakcija z učenci jim je omogočila, da lažje in bolje uvidijo sposobnost in napredek 

učencev pri opažanju likovnih odnosov, razumevanju likovnih pojmov in zakonitosti ter 

občutku za likovne vrednote. Pri tem jim je posebej pomagala uporaba specifičnih metod 

dela, ki so učencem omogočile večje poglabljanje v likovno problematiko, opažanje 

likovno-estetskih odnosov, lažje dojemanje učne snovi in spodbujanje ustvarjalnega 

mišljenja. Med pogovorom so učenci, kot odgovore na spodbujevalna vprašanja učiteljev, 

likovne vsebine pogosto povezovali z vsakdanom in lastnimi izkušnjami, kar je posledica 

afektivnega doživljanja in vživljanja v učno situacijo. Učitelji so pri učencih opazili tudi 

večjo motiviranost in samostojnost pri delu, kar je, predpostavljamo, posledica 

obsežnejše obravnave učne vsebine na različne načine ter aktiviranja kognitivnih, 

afektivnih in motoričnih potencialov učencev med učnim procesom. 

Z uporabo metode estetske komunikacije in metode širjenja in elaboriranja likovnih 

senzibilnosti so učitelji spoznali, da analiziranje likovnega jezika in povezovanje likovnih 

vrednot z okoljem v odprtem pogovoru z učenci prispeva k boljšemu dojemanju učne 

snovi in boljšemu doživljanju likovno-estetskih vsebin in vrednot, tako pa tudi k večji 

likovni ustvarjalnosti učencev. To stališče podpira našo predpostavko, da je za uspešno 

učenje ter obvladovanje in usvajanje likovnih vsebin in izgrajevanje estetskih vrednot 

nujno potrebno pridobiti čim večje vizualno izkustvo, ki se dosega z opazovanjem 
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umetniških del ter ozaveščanjem likovnega jezika in likovne sintakse z verbalno 

komunikacijo. Učitelji so kot eno izmed prednosti izvedbe modela omenili večji poudarek 

na pravilnem obvladovanju uporabe likovnih materialov in njihovi ustvarjalni uporabi z 

uporabo metode samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 

izkušnje. Po njihovih izkušnjah so bili učenci nasploh motivirani in zainteresirani za 

uporabo novih načinov dela z likovnimi materiali (kombinirana tehnika) in pri praktičnem 

delu bolj zavzeti, samostojnejši in ustvarjalnejši. S pomočjo metode transponiranja in 

alternativ so učitelji učence spodbujali k samostojnemu in izvirnemu likovnemu izražanju, 

kar se kaže v iskanju alternativnih idej oziroma transponiranju vizualnega izkustva v 

nenavadne in izvirne upodobitve. Učitelji so po poteku eksperimentalnega modela 

mnenja, da uporaba specifičnih metod dela in njihova kombinacija s splošnimi metodami 

daje boljše učne rezultate kot pa uporaba zgolj splošnih učnih metod. 

Nov način poučevanja je tudi pri učiteljih zbudil večjo motivacijo za poučevanje in željo po 

nadaljnji kakovostnejši pripravi pouka likovne vzgoje. Večina jih je izrazila željo po 

zagotavljanju boljših materialno-tehničnih pogojev, da bi pri pouku tudi v prihodnje 

nadaljevali z uporabo prezentacije PPT. Možnosti, ki so se jim odprle z uporabo 

interaktivnega modela poučevanja, so kot rezultat prinesle tudi spodbudo (željo), da 

nadaljujejo izobraževanje na likovnem področju oziroma da si izboljšajo lastne pristope k 

poučevanju pri pouku likovne vzgoje. Lahko ugotovimo, da je med učitelji v ES prišlo do 

pozitivnih premikov v razmišljanju o vsebini, načinu izvedbe in namenu pouka likovne 

vzgoje. 

 

3.3.2.4.3. Izvedba slikarskih nalog  

V okviru raziskave smo izvedli po eno likovno nalogo za preverjanje inicialnega stanja ter 

v času trajanja eksperimenta po štiri likovne naloge na področju slikarstva v 2. in 4. 

razredih. Povzete so po učnem načrtu (Nastavni plan i program za osnovnu školu, str. 54–

57), ki v 2. razredu na področju slikarstva predvideva tri obvezne učne teme na leto 

(čistost barve; kontrast svetlo-temno; kontrast toplo-hladno) ter v 4. razredu dve  obvezni 

učni temi na leto (kompozicija in toni barv; teksture, optično mešanje barv). Po NPiP 

predvideva tudi izbirne učne teme; v 2. razredu ni teme, ki naj bi zadevala slikarsko 

področje, medtem ko sta v 4. razredu dve izbirni temi, ki lahko zadevata (tudi) področje 

slikarstva: 1. ravnina – enotnost barv, oblika, velikost ... (harmonija) in 2. barva – kontrast 

dominacije barv, oblik, velikosti. Iz navedenih učnih tem je mogoče izpeljati več 

posameznih likovnih nalog.  
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3.3.2.4.3.1. Ugotavljanje inicialnega stanja 

2. RAZRED 

Likovna naloga – slikanje motiva po domišljiji v primarnih in sekundarnih barvah 

Likovna naloga, namenjena preverjanju inicialnega stanja, je omogočila primerjavo razlik 

med KS in ES. Izobraževalni dosežki, navedeni za to likovno nalogo v NPiP-u, so naslednji: 

vizualno razlikovati, imenovati in se izražati z različnimi barvami; z mešanjem dveh 

osnovnih barv dobiti izvedeno barvo. Učitelji so izvajali nalogo po lastnem načinu dela, le 

likovni motiv in likovna tehnika sta bila podana. Likovni motiv je bil po domišljiji, Metulj, 

učenci pa so izvedli tehniko kolaž. 

4. RAZRED 

Likovna naloga – slikanje motiva po spominu z uporabo optičnega mešanja barv 

Likovna naloga, namenjena preverjanju inicialnega stanja, je, tako kot tudi v 2. razredih, 

omogočala primerjanje razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino. Učitelji so bili 

samostojni tudi pri izvajanju naloge po lastnem načinu dela, z izjemo motiva in likovne 

tehnike, ki sta bila vnaprej določena. Izobraževalni dosežki, navedeni za to likovno nalogo 

v NPiP-u, so naslednji: opažati, raziskovati in izražati optično mešanje barv s točkami 

osnovnih barv. Likovni motiv so učenci upodobili po spominu, imenoval se je Pokrajina, ki 

jo imam rad, učenci pa so ga izvedli v tehniki flomaster. 

Likovni izdelki učencev so se vrednotili po enakih merilih in to po naslednjih kategorijah: 

razumevanje in znanje likovnih pojmov, veščine ob ravnanju z likovnimi materiali in 

likovna ustvarjalnost (Priloga 8). Po teh kategorijah so se vrednotili vsi ostali likovni 

izdelki. Rezultati so pokazali, da sta skupini primerljivi po vseh kriterijih. 

 

3.3.2.4.3.2. Izvedba pedagoškega eksperimenta 

2. RAZRED 

1. likovna naloga – slikanje motiva po spominu v svetlo-temnem kontrastu 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: opazovati, 

primerjati in izražati kontrast svetlih in temnih barv. Drugi cilji so bili osvojiti likovne 

pojme svetla in temna barva ter kontrast svetlo-temno; poiskati in spoznati svetle in 

temne barve v okolju in naravi ter v reprodukcijah umetniških del prepoznati likovni 

tehniki voščenke in akvarel, razvrstiti voščenke in akvarelne barve po svetlosti barv, 

spoznati razlike med suhimi in tekočimi slikarskimi materiali, graditi lastno sliko od risbe 
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do poslikave ploskev papirja, razvijati likovno domišljijo. Likovni motiv Živali se igrajo je 

bil določen po spominu, pri izvedbi pa so učenci uporabili kombinacijo voščenk in 

akvarelnih barv. Učenci naj bi pri slikanju upoštevali uporabo svetlih in temnih barv in 

njihovih kontrastov. 

2. likovna naloga – slikanje motiva po domišljiji v toplo-hladnem kontrastu 

Izobraževalna dosežka za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, sta opaziti in izražati 

kontrast toplih in hladnih barv. Drugi cilji so bili spoznati pojme topla barva, hladna barva, 

kontrast, kontrast toplo-hladno; spoznati lastnosti barv, da delujejo „toplo“ oziroma 

„hladno“; poiskati, razlikovati, prepoznati tople in hladne barve v okolju, naravi in v 

umetniških delih; z natrganimi kosi barvnega papirja na papirnati podlagi ustvariti toplo-

hladni kontrast barv; raziskovati lastnosti barv in materialov s kombiniranjem dveh 

slikarskih materialov; razvijati likovno domišljijo. Likovni motiv se je imenoval Nenavadna 

ptica, učenci pa so jo upodobili s kombinacijo dveh slikarskih tehnik (kolaž in voščenke). 

Učenci naj bi iskali primere toplih in hladnih barv, nasprotja med njimi in kombinacije. Pri 

upodobitvi motiva naj bi bili čim bolj domiselni, iskali različne nenavadne načine 

prikazovanja posameznih elementov in celote motiva. 

3. likovna naloga – slikanje motiva po spominu v svetlostnih tonih barv 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: opazovati, 

primerjati in izražati kontraste svetlih in temnih tonov barv. Drugi cilji so bili spoznati 

pojme svetla barva, temna barva, svetlostni toni barv, kromatske in akromatske barve; 

poiskati primere svetlostnih tonov barv v okolju, naravi in v umetniških delih ter na njih 

določati najsvetlejši in najtemnejši ton določene barve; razporediti barvne lističe 

določene barve po zaporedju svetlostnih odtenkov; raziskovati lastnosti tempere kot 

tekočega slikarskega materiala in raziskovati posebnosti mešanja barv s črno in z belo 

barvo; graditi lastno sliko s pomočjo različnih tonov kromatskih in akromatskih barv; 

razvijati likovni spomin in domišljijo. Učenci so likovni motiv Dežniki na oblačnem nebu 

slikali po spominu in izvedli tehniko tempera. 

4. likovna naloga – slikanje motiva po spominu, v čistih in mešanih barvah (v barvnih 

odtenkih) 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: razlikovati, 

imenovati in upodabljati žive in umirjene barve. Drugi cilji so bili spoznati pojme čista in 

mešana (živa in umirjena) barva in barvni odtenki, poiskati primere čistih in mešanih barv 

v okolju in razvijati sposobnost njihovega opazovanja v vsakdanjem življenju, naravi in 

umetniških delih, razvrščati barvne lističe na čiste/žive in mešane/umirjene barve, med 
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eksperimentom poimenovati barve, ki jih učitelj med seboj meša, in poimenovati 

dobljene barve, raziskovati lastnosti barvnega papirja kot slikarskega materiala in 

posebnosti nastanka slike, ki nastane z lepljenjem večjih in manjših kosov barvnega 

papirja, ter razvijati likovno domišljijo. Likovni motiv je bil Listje, učenci pa so izvedli 

tehniko kolaž. Učenci naj bi opazovali značilnosti in učinek živih in umirjenih barv, razvijali 

občutek za kompozicijo in čim samostojnejše oblikovali likovni izdelek. 

 

4. RAZRED 

1. likovna naloga – slikanje ritmičnih zaporedij v toplih in hladnih barvah  

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: opažati, 

raziskovati in izražati ritem barv, oblik in velikosti. Drugi cilji so bili spoznati/ponoviti 

pojme topla in hladna barva, kompozicija, ritem; v naravi in reprodukcijah umetniških del 

prepoznati in primerjati barve in oblike, ki se ponavljajo, ter dojemati način dobivanja 

ritmičnih vzorcev na tkaninah; s kombiniranjem dveh slikarskih materialov raziskovati 

lastnosti barv in materialov, razvijati likovno domišljijo. Učenci so upodabljali likovni 

motiv Vzorec na tkanini in izvedli kombinacijo tehnik voščenke in kolaž. Ob opazovanju 

različnih ornamentov in ritmov toplih in hladnih barv na fotografijah in reprodukcijah 

umetniških del naj bi razmišljali tudi o kompoziciji likovnega dela. Problem naj bi reševali 

po domišljiji na motivu Vzorec na tkanini. 

2. likovna naloga – slikanje motiva po domišljiji z uporabo različnih slikarskih tekstur 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: opažati, 

raziskovati in izražati teksturo barv. Drugi cilji so bili spoznati pojme tekstura barv, 

slikarski rokopis, lazurni namaz, pastozni namaz; poiskati, opazovati in razlikovati teksture 

predmetov v okolju in v naravi; poiskati, opazovati in razlikovati teksture barv v 

umetniških delih; spoznati teksture barv in slikarske rokopise na reprodukcijah 

umetniških del; raziskovati lastnosti barv in likovnega materiala; razvijati likovno 

domišljijo. Učenci so likovni motiv Nenavadna rastlina upodabljali po domišljiji. Pri tem so 

izvedli likovno tehniko tempera. Likovni motiv naj bi učence napotil k razmišljanju o 

različnih možnostih upodobitve nenavadne rastline in njenih delov. Pri tem naj bi spoznali 

različne uporabne možnosti tehnike tempera oziroma nanašanja barve v debelih 

(impasto) in redkih nanosih. 
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3. likovna naloga – slikanje motiva po spominu v čistih in mešanih (degradiranih) 

barvah 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: raziskovati  

niansiranje barv z mešanjem (vrsta, ton, čistost). Drugi cilji so bili: spoznati pojme čista in 

mešana barva ter barvni odtenki, razlikovati med mešanimi in nemešanimi barvami; iskati 

primere čistih in mešanih (degradiranih) barv v okolju in razvijati sposobnost njihovega 

opazovanja v vsakdanjem življenju, naravi in umetniških delih; med eksperimentom 

imenovati barve, ki jih učitelj med seboj meša, in poimenovati dobljene barve; se 

seznaniti s tehniko gvaš; razvijati likovno domišljijo. Učenci so motiv Nevihta na morju 

upodobili v tehniki gvaš. Ob usvajanju tehnike gvaš naj bi eksperimentirali s svetlitvijo in 

temnitvijo določene barve, ugotovili tudi, da z mešanjem dobimo veliko različnih barv, ter 

ob likovnem izražanju uporabljali veliko barvnih in svetlostnih odtenkov določenih barv. 

Likovni motiv naj bi upodobili na ekspresiven, dinamičen način. 

4. likovna naloga – slikanje nevizualnega motiva po domišljiji v harmoničnih barvah 

Izobraževalni dosežki za to likovno nalogo, kot predvideva NPiP, so naslednji: opažati, 

raziskovati in izražati posamezne odnose (barva, oblika, velikost) v celoti in njihovo 

medsebojno povezanost. Drugi cilji so bili: spoznati pojme kompozicija, harmonične 

barve ter enotnost barv, oblik in velikosti; iskati, opazovati, imenovati in razlikovati 

harmonične barve; opažati kompozicijo in enotnost njenih del na različnih področjih 

(glasba, likovnost ...); iskati primere kompozicij in harmoničnih barv v naravi in 

umetniških delih; spoznati in prepoznati kompozicijo, harmonične odnose barv ter 

enotnost barv, oblik in velikosti na reprodukcijah umetniških del; razvrščati barvne lističe 

v harmonične skupine barv; ustvarjati harmonične nianse barv; razvijati likovno 

domišljijo. Učenci so ob poslušanju glasbe po domišljiji upodabljali nevizualni likovni 

motiv z naslovom Občutki. Pri poslušanju glasbe naj bi povezovali pojem harmonije z 

drugimi umetniškimi oblikami in v sebi vzpostavili čustven odnos do glasbene spodbude. 

Z izvedbo tehnike voščenke naj bi upodobili različne kombinacije harmoničnih barv in 

opazovali njihov učinek ter povezavo z občutki. Pri tem pa naj bi oblikovali skladno 

kompozicijo. 

 

3.3.2.4.4. Kriteriji uspešnosti nastalih likovnih izdelkov 

Na osnovi analize nastalih likovnih izdelkov v KS in ES smo primerjavo njihove uspešnosti 

opravili po naslednjih merilih: razumevanje in poznavanje likovnih pojmov (njihovo 

vgrajevanje v likovno izražanje), sposobnosti ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki 
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ter likovna ustvarjalnost pri upodobitvi motiva in uporabi slikarskih materialov in 

pripomočkov.  

Analiza likovnih izdelkov je pokazala velike razlike. Lahko rečemo, da so likovni izdelki v ES 

nasploh pokazali večjo stopnjo uspešnosti pri vgrajevanju likovnih znanj v likovno 

izražanje, izvedbi slikarskih tehnik in likovni ustvarjalnosti. Prepričani smo, da so na 

rezultate vplivali alternativni pristopi k delu oziroma uporaba več splošnih in specifičnih 

(likovnih) metod dela in njihove kombinacije. Zaradi prezentacije likovnih vsebin na 

različne načine so imeli učenci v ES možnost, da jih – glede na svoje učne stile – 

interpretirajo v okviru podane likovne naloge. Dinamičnost učnih ur je kot rezultat 

prinesla večjo dejavnost učencev. Motivacija za delo je bila večja, to je pokazala 

uspešnost likovnega izražanja. Rezultat so bili izvirnejši likovni izdelki, ki kažejo tudi boljše 

razumevanje likovnih pojmov, uspešnejše reševanje likovnih problemov ter večjo 

tehnično spretnost in veščino pri uporabi likovnih materialov in pripomočkov. 

 

Kriteriji za primerjavo rezultatov skupin: 

Vsaka slika učenca, nastala v ES in KS, je bila ovrednotena po naslednjih kriterijih: 

Sposobnost ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki – obsega spretno ravnanje z  

likovnimi materialimi in pripomočki, s katerimi se obvladuje postopke izvedbe likovnih 

tehnik ter njihovo ustrezno in ustvarjalno uporabo pri reševanju likovnih nalog. 

Znanje in razumevanje likovnih pojmov – vključuje poznavanje in razumevanje likovnega 

jezika (likovnih in kompozicijskih elementov), razumevanje značilnosti likovnih pojmov in 

njihovo vgrajevanje v reševanje likovnih nalog. 

Ustvarjalnost pri reševanju likovnih problemov – vključuje šest kategorij: 

• občutljivost za likovne probleme – to so sposobnost opažanja posebnosti in 

likovnih vrednot na objektih in v pojavih, doživljanje likovnega problema in posluh 

za skladnost med likovnimi komponentami; 

• elaboracija, ki obsega estetsko planiranje in organizacijo likovnega izraza ter 

idejno miselno elaboracijo; kaže jo uspešna likovna kompozicija; 

• fleksibilnost, vidna je v elastičnem mišljenju in novih načinih reševanja likovnih 

nalog, iskanju več enakovrednih likovnih rešitev ter gladki prilagoditvi, doseženi z 

izraznimi sredstvimi in postopki pri delu; 

• fluentnost, ki jo tvorijo sposobnost produciranja velikega števila likovnih idej in 

asociacij ter likovno-tehnične sposobnosti za realizacijo novih idej; kaže se v 

zanimivih, novih in bogatih likovnih idejah; 



191 

 

• originalnost, ki se kaže z nenavadnimi, domišljijskimi in izvirnimi rešitvami v 

likovni produkciji ter uporabi likovnih materialov in pripomočkov; 

• redefinicija, ki zadeva sposobnost transponiranja vizualnega/likovnega materiala 

ter pretanjeno opažanje likovnih elementov in njihovih medsebojnih razmerij, ki 

jih je mogoče transponirati. 

 

Vsakega izmed kriterijev je bilo mogoče ovrednotiti s točkami od 0 do 4. 

Točke za prvi kriterij – sposobnost ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki: 

0 – učenec ne obvlada ravnanja z likovnimi materiali in je pri njihovi uporabi nespreten; 1 

– učenec v manjši meri obvlada ravnanje z likovnimi materiali in je pri njihovi uporabi 

nespreten; 2 – učenec delno obvlada ravnanje z likovnimi materiali in pri njihovi uporabi 

kaže delno spretnost; 3 – učenec obvlada ravnanje z likovnimi materiali in pri njihovi 

uporabi kaže pričakovano spretnost; 4 – učenec obvlada ravnanje z likovnimi materiali v 

celoti na ustrezen in ustvarjalen način in pri tem kaže izrazito spretnost. 

Točke za drugi kriterij – znanje in razumevanje likovnih pojmov: 

0 – učenec ne razume likovnih pojmov in usvojenega znanja ne uprablja v likovnem 

izdelku; 1 - učenec v manjši meri razume likovne pojme in usvojeno znanje v manjši meri 

uporablja pri likovnem izdelku; 2 – učenec delno  razume likovne pojme in usvojeno 

znanje delno  uporablja pri likovnem izdelku; 3 – učenec v večji meri razume likovne 

pojme in usvojeno znanje uporablja pri likovnem izdelku; 4 – učenec v celoti razume 

likovne pojme in usvojeno znanje uporablja pri likovnem izdelku. 

Točke za tretji kriterij – ustvarjalnost pri reševanju likovnih problemov: 

Občutljivost za likovni problem: 0 – učenec ne identificira likovnega problema in ne 

ugotovi njegovih značilnosti; 1 – učenec v manjši meri identificira likovni problem in v 

manjši meri ugotovi njegove značilnosti; 2 – učenec delno identificira likovni problem in 

delno ugotovi njegove značilnosti; 3 – učenec v večji meri identificira likovni problem in 

ugotovi njegove značilnosti; 4 – učenec v celoti identificira likovni problem in ugotovi 

njegove značilnosti. 

Elaboracija: 0 – učenec ne kaže sposobnosti pri organiziranju in komponiranju likovnih 

elementov; 1 – učenec v manjši meri kaže sposobnost pri organiziranju in komponiranju 

likovnih elementov; 2 – učenec kaže delno sposobnost pri organiziranju in komponiranju 

likovnih elementov; 3 – učenec v večji meri kaže sposobnost pri organiziranju in 

komponiranju likovnih elementov; 4 – učenec kaže izrazito sposobnost pri organiziranju 

in komponiranju likovnih elementov. 



192 

 

Fleksibilnost: 0 – učenec ne kaže fleksibilnega mišljenja in reševanja likovnega problema 

na nov način; 1 – učenec v manjši meri kaže  fleksibilno mišljenje in reševanje likovnega 

problema na nov način; 2 – učenec delno kaže fleksibilno mišljenje in reševanje likovnega 

problema na nov način; 3 – učenec v večji meri kaže fleksibilno mišljenje in reševanje 

likovnega problema na nov način; 4 – učenec kaže izrazito fleksibilno mišljenje in 

reševanje likovnega problema na nov način. 

Fluentnost: 0 – likovni izdelek ne kaže bogastva idej in likovnih izraznih sredstev; 1 – 

likovni izdelek v manjši meri kaže bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; 2 – likovni 

izdelek delno kaže bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; 3 – likovni izdelek v večji 

meri kaže bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev; 4 – likovni izdelek kaže izrazito 

bogastvo idej in likovnih izraznih sredstev. 

Originalnost: 0 – likovni izdelek ne kaže nenavadnih idej, realizacija likovne naloge je 

izrazito slaba; 1 – likovni izdelek v manjši meri kaže nenavadne ideje in nenavadno 

realizacijo likovne naloge; 2 – likovni izdelek delno kaže nenavadne ideje in delno kaže 

nenavadno realizacijo likovne naloge; 3 – likovni izdelek v večji meri kaže nenavadne 

ideje in nenavadno realizacijo likovne naloge; 4 – likovni izdelek kaže izrazito nenavadne 

ideje in nenavadno realizacijo likovne naloge. 

Redefinicija: 0 - učenec ne povezuje predhodnih likovnih izkušenj v novo likovno vsebino; 

1 – učenec v manjši meri povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; 2 

– učenec delno povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; 3 – učenec v 

večji meri povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino; 4 – učenec 

izrazito dobro povezuje predhodne likovne izkušnje v novo likovno vsebino. 

 

3.3.2.4.5. Analiza rezultatov primerjalnih skupin 

Kvalitativna analiza likovnih izdelkov učencev je podana po vrstnem redu likovnih nalog. 

Obsega interpretacijo likovnih izdelkov, nastalih v KS in ES, in to po kriterijih uporabe 

znanja in razumevanja likovnih pojmov in likovnih vsebin (razumevanje likovnega 

problema), sposobnosti ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki in likovne 

ustvarjalnosti učencev (kriteriji so podrobno opisani v prejšnjem poglavju). Pod opisno 

analizo so slikovni primeri likovnih izdelkov učencev, po dva iz vsake šole (označeni so z 

oznako skupine – KS ali ES – ter številko šole, v kateri so bili narejeni, torej 1, 2, 3 ali 4; 

črki a in b označujeta prvi oziroma drugi izdelek, nastal v posameznem oddelku). 
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3.3.2.4.5.1. Analiza likovnih izdelkov učencev 2. razreda 

NALOGA 1: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU V SVETLO-TEMNEM KONTRASTU 

MOTIV: ŽIVALI SE IGRAJO 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (AKVARELNE BARVE IN VOŠČENKE) 

Kontrolna skupina 

Večina izdelkov kaže, da so učenci v KS likovno nalogo (kombiniranje svetlih in temnih 

barv) slabo ali delno razumeli. Svetlo-temni kontrast je na nekaterih izdelkih bolj, na 

drugih manj viden. Slike dajejo vtis, da je svetlo-temni kontrast barv bolj posledica 

naključne izbire barv kot pa razmišljanja o njihovem kombiniranju, kar je vidno tudi v 

neenakomerni razporeditvi svetlih in temnih ploskev (sliki 1, 7). Toda na večini izdelkov je 

le vidna uporaba svetlih in temnih barv, barve so reducirane in običajne (slike 1, 3, 5).  

Likovni motiv je na večini izdelkov naslikan z uporabo lokalnih barv, ki niso v večjem 

nasprotju glede na svojo svetlobo. Učenci so sicer največ pozornosti namenili prikazu 

likovnega motiva (slike 2, 3, 7), vendar so prikazi živali na nekaterih izdelki premajhni 

(sliki 4, 6). Motiv je na večini izdelkov upodobljen na običajen in precej šablonski način, 

brez individualnega in ustvarjalnega pristopa pri interpretaciji posameznih elementov.  

Najslabše so bili izdelki realizirani na področju izvedbe likovne tehnike, ta za učence ni 

bila večji ustvarjalni izziv. Učenci v glavnem niso izrabili izraznih možnosti kombinacije 

voščenk in akvarelnih barv oziroma niso pokazali poznavanja postopkov uporabe likovnih 

materialov. Voščenke so uporabljali na način, ki je ustaljen v likovnem izražanju učencev 

na razredni stopnji, s prešibkim pritiskom na papir, katerega podlaga preseva in izdelki 

delujejo bledo in brezizrazno. Akvarelne barve so uporabljali za zapolnjevanje večjih 

ploskev v ozadju, ki ni bilo obarvano z voščenkami (sliki 4, 5) in na risarski način (črte, ki 

nakazujejo travo in rob travnika, slika 1). Na izdelkih je ravno tako navzoč tudi nasproten 

pojav, izpolnjevanje večine površine papirja z voščenkami, medtem ko so bili manjši deli 

pobarvani z akvarelnimi barvami (slika 1). Slabo poznavanje postopka izvedbe slikarskih 

tehnik je vidno tudi v neposlikovanju celotne podlage papirja (sliki 2, 6). 

Eksperimentiranja z drugačnimi načini uporabe likovnih materialov (plastenje, 

preslikovanje) ni bilo. Tehniki voščenke in akvarelne barve sta bili uporabljeni sukcesivno, 

vtis je, da ju učenci niso namerno kombinirali. Na izdelkih ni vidno, da bi iskali izrazne 

karakteristike. Preverjanje možnosti njihovega mešanja in preslikovanja je bilo navzoče 

zgolj v enem izmed oddelkov (sliki 7, 8). 

Z redkimi izjemami, izdelki kažejo povprečno vživetost, trud in koncentacijo. Pri likovnem 

izražanju je bilo navdušenje kratkotrajno in opazno v glavnem pri upodabljanju motiva, 
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manj pa pri uporabi likovnih materialov in reševanju likovnega problema. Izdelki ne 

kažejo posebne motivacije, čeprav je bil likovni motiv za to starost privlačen. Večina 

izdelkov je podobna drug drugemu, ne kažejo inovacije pri upodabljanju motiva, uporabi 

likovne tehnike in v likovni izraznosti. Na podlagi likovnih izdelkov ni mogoče reči, da so 

bile pri pouku v uporabi specifične (likovne) metode dela, ki naj bi pozornost učencev 

usmerjale v posebnosti svetlih in temnih barv, likovno-estetske vrednote in ustrezno in 

ustvarjalno uporabo likovnih tehnik ter jih pri delu spodbujale k večji motiviranosti. 

Eksperimentalna skupina 

Likovni izdelki v ES kažejo, da so učenci v vseh razredih večinoma razumeli podani likovni 

problem in v likovnem izražanju pokazali razmišljanje o uporabi svetlih in temnih barv. V 

primerjavi s KS je na izdelkih ES navzoč očiten kontrast med svetlimi in temnimi barvami. 

Učenci so uporabljali veliko barv, ki niso posnemale barv v okolju, temveč so jih učenci 

izbrali sami, po lastni domišljiji. Njihova pozornost je bila usmerjena enako v motiv kot 

tudi idejo o izpolnjevanju ploskev papirja z določenimi svetlimi in temnimi barvami. 

Večina izdelkov kaže domiselno uporabo različnih svetlih in temnih barvnih ploskev, ki so 

povezane v pestro in dinamično celoto. 

Likovni motiv je na večini izdelkov upodobljen na zanimiv, samostojen in ustvarjalen 

način kot rezultat osebnega doživljanja podane naloge. Na večini likovnih izdelkov živali 

zavzemajo večji del podlage papirja in v kompoziciji dominirajo, ne glede na to, ali jih je 

na papirju prikazanih več (slike 11, 12, 15, 16) ali manj (slike 9, 10, 14). Upodobitev 

likovnega motiva ni povezana z realistično podobo stvarne situacije, temveč je rezultat 

osebnega izraza, spodbujanega z ustrezno motivacijo s strani učitelja. Ustrezna 

kombinacija splošnih in specifičnih metod dela pri pouku je rezultirala z večjo 

ustvarjalnostjo učencev, ki je, v primerjavi z KS, očitna v večji občutljivosti za likovni 

problem, uspešnejšimi likovnimi kompozicijami, večjem bogastvu nenavadnih idej, 

boljšem transponiranju vizualnega materiala v nenavadne, likovno zanimive rešitve. V 

vseh eksperimentalnih oddelkih je na večini izdelkov opaziti razmišljanje o likovnem 

problemu ter navdušenje in zavzetost učencev za reševanje likovne naloge.  

Navdušenje je opaziti tudi nad izvedbo likovne tehnike. Učitelji so pojasnjevali in 

ponazorili vse možnosti uporabe voščenk in akvarelnih barv ter možnosti za njihovo 

medsebojno mešanje. Rezultat so bile vidne, različne individualne rešitve kot odraz 

lastnih interpretacij in iskanja nenavadnih kombinacij materialov (metoda samostojnega 

dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Na izdelkih lahko 

opazimo svobodno ravnanje z materiali in preslikovanje voščenk z akvarelnimi barvami; 

načini dela kažejo, da so bili učenci bolj pripravljeni in motivirani za delo kot v KS in da so 
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se zelo vživeli v likovno tehniko. Na izdelkih je očitnih več variant kombiniranja dveh 

tehnik. Na slikah 9, 10, 13 in 14 so živali najprej narisali s svetlimi barvami in z uporabo 

voščenk. Zatem so ploskve poslikali z akvarelnimi barvami, upoštevajoč pravilo, da naj bo 

barva, ki prekriva voščenko, temnejša kot črte. Na ta način je prišlo do dinamične in 

pestre igre svetlih in temnih barv. Risba je izrazita in rezultat doživetega podanega 

motiva. Na slikah 9, 10, 15 in 16 je videti prekrivanje večjih ploskev z voščenkami (oblika 

živali) tudi z akvarelnimi barvami (podlaga), pri čemer so učenci likovni material 

uporabljali in ga kombinirali na samostojen in ustvarjalen način, eksperimentirajoč tudi z 

izraznimi možnostmi (plastenje, preslikava). Likovna spretnost in izraznost likovnih 

izdelkov sta rezultat usvajanja likovnih vsebin in likovne tehnike na igriv način 

(ustvarjalna igra) oziroma posledica uporabe specifičnih učnih metod v učnem procesu.  

Likovni izdelki v ES – primerjavi z likovnimi izdelki v KS – kažejo večjo zbranost učencev pri 

delu in lastni likovni interpretaciji podane naloge. Z uporabo specifičnih metod dela so 

učitelji usmerjali pozornost učencev v različne možnosti reševanja podanega likovnega 

problema, od opazovanja primerov v naravi do umetniških del slikarjev, jih navajali na 

opažanje likovno-estetskih elementov, razvijanje čuta za slikarske vrednote in spodbujali 

k individualnemu iskanju lastnih rešitev. 
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Slika 1: KS1a 

 
Slika 2: KS1b 

 
Slika 3: KS2a 

 
Slika 4: KS2b 

 
Slika 5: KS3a 

 
Slika 6: KS3b 

 
Slika 7: KS4a 

 
Slika 8: KS4b 
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NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI V TOPLO-HLADNEM KONTRASTU 

MOTIV: NENAVADNA PTICA 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (LEPLJENKA IN VOŠČENKE) 

Kontrolna skupina 

Večina učencev v KS je podani likovni problem dobro razumela, pristopi k reševanju 

likovne naloge pa so bili v posameznih razredih različni. V večini razredov je bila naloga 

rešena tako, da je bila ptica naslikana s toplimi, podloga pa hladnimi barvami ali obratno 

(slike 17, 18, 21, 22, 23, 24), medtem ko v enem izmed razredov ni bilo posega na 

podlago papirja in je ta ostala nepobarvana/neizpolnjena (sliki 19, 20). Na večini izdelkov 

je razbrati razumevanje toplo-hladnega kontrasta, njegove značilnosti pa so na določenih 

izdelkih premalo izrabljene, ker so učenci uporabljali premajhen spekter toplih in hladnih 

barv (slike 17, 18, 22). 

Likovni motiv je upodobljen različno uspešno. Na nekaterih izdelkih so učenci pokazali 

vživetost v upodobitev motiva in mu pomembnost pripisali z velikostjo oblik in osrednjim 

položajem na slikarski podlagi (sliki 19, 20), na drugih pa je motiv upodabljan brez 

posebnega navdušenja in z oblikami v manjših dimenzijah, splošno, brez detajlov in na 

ravni običajnega upodabljanja oziroma precej neizrazito (slike 17, 18, 22). 

Veliko različnih rešitev je očitnih tudi pri uporabljanju likovnih materialov. Izdelki kažejo, 

da je bila pozornost pri postopku izvedbe likovne tehnike slabša in da so učenci premalo 

učinkovito izkoristili izrazne možnosti kombinacije voščenk in barvnega papirja. Podobne 

upodobitve likovnega motiva so reševali na podoben način. Večinoma so za upodabljanje 

ptice uporabljali kolaž papir, podlago pa barvali z voščenkami (slike 17, 18, 21, 22). 

Čeprav so učenci na likovnih izdelkih uporabljali voščenke in lepljenko, pa posebnosti 

njihovega kombiniranja (mešanje, plastenje, preslikovanje) večinoma niso razumeli in 

izrabili, kar kaže na njihovo neustvarjalno uporabo oziroma na nedovolj vloženega truda v 

pojasnjevanje možnosti kombiniranja tehnik s strani učiteljev. Izpolnjene ploskve ozadja 

slik z voščenkami delujejo površno in na ravni zapolnjevanja „prazne“ podlage, s 

prešibkim pritiskom na podlago in barva izgublja svojo intenziteto in živost. Pri večini 

izdelkov so papir v barvah uporabili za delno upodobitev ptice in ozadja; druge ploskve so 

obarvali z uporabo tehnike voščenke na precej običajen, neizrazit in neustrezen način 

(redki nanosi barve, skozi katere preseva podlaga belega papirja; brez kombiniranja, kot 

sta preslikovanje in plastenje z barvnim papirjem) (sliki 18, 22). Kombinacija likovnih 

tehnik deluje nepovezano in neizrazno. Nekoliko boljši rezultati so zabeleženi v primerih, 

v katerih so voščenke uporabili kot dodatek kolaž papirju (sliki 19, 20). V enem izmed 
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oddelkov so učenci bolj ustvarjalno izvedli likovno tehniko in samostojnejše kombinirali 

materiale (sliki 23, 24). 

Nasploh pa je vtis, da so se učenci preslabo znašli pri kombiniranju omenjenih dveh 

materialov in da tehnika zanje ni bila večji ustvarjalni izziv. Več pozornosti so namenili 

upodobitvi likovnega motiva, manj pa uporabi likovne tehnike. Izdelki ne kažejo, da so 

bile pri delu v uporabi specifične metode, s pomočjo katerih naj bi učitelji vzpodbujali 

ustvarjalnost pri učencih, pojasnjevali likovni problem, usmerjali pozornost k likovnim 

zakonitostim, napotovali učence k nenavadnim rešitvam motiva in kompozicije ter 

ustvarjalni uporabi likovne tehnike.  

Eksperimentalna skupina 

Učenci v ES so dobro razumeli značilnosti toplo-hladnega kontrasta in ga v likovnih 

izdelkih večinoma uspešno realizirali. V primerjavi s KS je opaziti večjo ustvarjalnost 

izdelkov, torej v večji nenavadnosti upodobljenega likovnega motiva, večji pozornosti, 

usmerjeni v vse elemente kompozicije, bogastvu različnih domišljijskih rešitev in 

uspešnejši uporabi likovnih materialov. Razlika v primerjavi s KS skupino je očitna tudi pri 

obravnavi celotnega slikovnega formata kot ene celote, na kateri so vsi deli (motiv, 

podlaga) enako pomembni. 

Učenci so se z učiteljimi pogovarjali o mogočih načinih upodobitve likovnega motiva in 

možnostih uporabe likovnih materialov. Na nekaterih izdelkih je očitno ločevanje toplih in 

hladnih barv (podlaga je izdelana v hladnih, motiv v toplih barvah ali nasprotno – slike 25, 

30, 31), na drugih pa so – pri upodobitvi motiva (sliki 27, 28) – ploskve toplih in hladnih 

barv enakopravno navzoče. Motiv je na večini izdelkov upodobljen na zanimiv in 

svojstven način. Učenci so večinoma razumeli posebnosti postopkov posredovane likovne 

tehnike oziroma posebnosti gradnje slike od celote k detajlom. Podlago papirja so najprej 

zapolnili z večjimi in manjšimi kosi barvnega papirja, zatem tudi v tehniki lepljenka 

upodobili oblike in jih dopolnili s slikanjem z voščenkami. Na ta način so upoštevali 

značilnosti likovnih tehnik in oblikovali pestre in dinamične kompozicije. Večina izdelkov 

kaže občutek za kombiniranje barv in skladno kompozicijo. Ustvarjalnost večine 

učencevje očitna v upodabljanju likovnega motiva, saj ga upodobijo na nenavaden in 

zanimiv način oziroma v izvirnimi oblikovnimi rešitvami. Z uporabo specifičnih metod dela 

so učitelji uspeli vzpodbuditi individualni način izražanja učencev, to je pa dovelo do 

izvirnih rešitev likovne naloge.  

V izvedbi tehnike so učenci pri ravnanju z likovnim materialom pokazali zavzetost, 

motorično spretnost in ustvarjalni pristop. Tehniko voščenke so v glavnem uporabili za 



200 

 

preslikovanje posameznih delov, urejenih z lepljenko (slike 27, 28, 30, 31) in za 

zapolnjevanje posameznih ploskev na podlagi (slike 25, 30, 31). Izbrane slike učencev 

kažejo na ustvarjalno povezovanje med usvojenim znanjem in uporabljenimi likovnimi 

materiali in pripomočki. 

Na večini izdelkov so očitni razumevanje likovnega problema, razmišljanje o urejanju 

celotne kompozicije in občutljivost za barvne ploskve in njihove odnose kot posledica 

uporabe specifičnih metod v učnem procesu. S pomočjo specifičnih likovnih metod so 

učitelji učencem uspešno približali likovni problem, značilnosti nenavadne upodobitve 

likovnega motiva in ustvarjalno izvedbo likovne tehnike. Z uporabo metode širjenja in 

elaboriranja likovnih senzibilnosti oziroma z opazovanjem večjega števila slikovnih 

primerov so učenci pridobili določeno likovno izkušnjo in jo na domislen, zanimiv in 

ustvarjalen način uporabili pri lastnih likovnih izdelkih. Učitelji so z uporabo metode 

transponiranja in alternative – s postavljanjem odprtih vprašanj, ki zadevajo likovno 

nalogo, z namenom spodbujanja dejavnosti, ustvarjalnega mišljenja, preoblikovanja 

vizualnih vtisov učencev na lasten, izviren način ter iskanja novih rešitev pri upodobitvi 

likovnega motiva, uporabi slikarskih materialov in kombinaciji barv – spodbujali 

ustvarjalnost in izvirnost učencev pri izvedbi likovne naloge. Likovni elementi so 

kombinirani na nov in zanimiv način, kompozicije pa kažejo smisel za ravnotežje in odnos 

med barvami.  
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NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU V SVETLOSTNIH TONIH BARV 

MOTIV: DEŽNIKI NA OBLAČNEM NEBU 

TEHNIKA: TEMPERA 

Kontrolna skupina 

Izdelki KS kažejo, da so učenci likovno nalogo oziroma posebnosti svetlostnih tonov 

deloma razumeli. Zanimivo je, da je večina učencev dobro razumela in realizirala mešanje 

akromatskih barv, čeprav je na nekaterih izdelkih vidna skromna skala sivih tonov ozadja 

(slike 33, 34, 38); kromatske svetlostne tone pa je uporabljalo veliko manj učencev, 

večinoma so uporabljali barve po lastni želji oziroma niso upoštevali načina slikanja z 

večjim številom svetlostnih tonov barv. Dežnike so večinoma upodabljali z manjšim 

navdušenjem, kar se odraža v na hitro in površno naslikanih oblikah. Na njih ni videti 

posameznih barv oziroma so posamezni deli (rebra) dežnikov večinoma naslikani z 

različnimi čistimi barvami namesto z njihovimi svetlostnimi toni, kar opozarja na dejstvo, 

da učenci likovnega problema niso zadovoljivo razumeli. 

Motiv Dežniki je večina učencev upodabljala na ravni običajnega upodabljanja, na 

ustaljen in poenostavljen način. Na večini izdelkov ne opazimo posebnih interpretacij 

dežnikov, upodobljenih z različnih perspektiv, v različnih oblikah, različno odprtih itn. 

Upodobljeni dežniki zato delujejo preprosto in neizrazno. Ni videti posebnega 

vzpodbujanja ustvarjalnosti oziroma izvirnih rešitev likovne nanloge s strani učiteljev. 

Nekateri učenci so več pozornosti usmerjali v upodobitev motiva – dežniki so različnih 

velikosti, oblik (sliki 37, 38), naslikani pa so v različnih čistih barvah, brez prikaza njihovih 

svetlostnih tonov. 

Tehniko tempera so učenci večinoma uporabljali brez upoštevanja temeljnih pravil – 

barvo so v glavnem redčili s preveč vode, zato večina izdelkov v tehniki tempera bolj 

spominja na tehniko akvarelne barve ali gvaš (slike 33, 34, 36). Učenci so celotno podlago 

papirja večinoma najprej pokrili z akromatskimi barvami in zatem na to podlago naslikali 

dežnike, skozi njihove oblike pa zaradi lazurnega nanosa barve preseva siva podlaga. Na 

določenih izdelkih so posamezni deli ostali neposlikani (sliki 35, 37), zaradi česar izdelki 

delujejo neurejeno. Iz tega lahko sklepamo, da učenci niso v celoti izkoristili posebnosti 

tehnike tempera oziroma ne opazimo njene ustvarjalne izvedbe. 

Na podlagi likovnih izdelkov ni mogoče reči, da so bile pri pouku uporabljene specifične 

metode dela, ki naj bi omogočale učencem razumevanje in upodabljanje značilnosti 

svetlostnih tonov barv. Ne moremo razbrati usmerjanja pozornosti v značilnosti likovnega 

materiala in možnosti izvedbe likovne tehnike, pa tudi ne posebnega prizadevanja 
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učiteljev za pojasnjevanje in poudarjanje pomembnosti ustrezne uporabe likovnih 

materialov. 

Eksperimentalna skupina 

V ES so učenci večinoma razumeli in upoštevali značilnosti svetlostnih tonov barv, ki so 

vidni pri slikanju podlage v akromatskih tonih, pa tudi pri slikanju dežnikov v kromatskih 

tonih. Večina učencev je pokazala razumevanje in občutek za podani likovni problem ter 

ga upodobila na zanimiv način. Zaradi obilice različnih kromatskih in akromatskih tonov 

kompozicije delujejo pestro, živo in zanimivo. Na izdelkih so vidni različni toni sive barve, 

od najsvetlejših do najtemnejših, kar kompoziciji daje dinamiko. Velika razlika v 

primerjavi s KS je v prikazovanju kromatskih svetlostnih tonov na dežnikih, pri čemer so 

bili učenci v ES veliko uspešnejši. 

V ES so motiv upodabljali z večjo pozornostjo, zavzetostjo in navdušenjem kot v KS, to se 

odraža v doslednejšem upodabljanju oblik, različnih velikostih, perspektivah, odprtih in 

zaprtih oblikah dežnikov. Dežniki so na podlagi papirja vešče razporejeni v isti (slike 41, 

46, 47) ali različni smeri (slike 43, 44, 45). Na enem izmed izdelkov je upodobljen zgolj en 

sam dežnik (slika 42) in učenka ga je naslikala z doživeto in svojevrstno liriko, izkazujoč pri 

tem veliko likovno občutljivost in ekspresivnost, pa tudi individualni pristop k reševanju 

likovne naloge.  

Velika razlika med KS in ES je vidna pri izvedbi likovne tehnike tempera. V ES je očitno 

doslednejše poznavanje posebnosti materialov oziroma njihovih izraznih možnosti. 

Učenci v ES so, v primerjavi z učenci v KS, barve uporabljali bolj spretno in ekspresivno ter 

bolj ustvarjalno. Ustvarjalni pristop k izvedbi slikarske tehnike je očiten v domišljijski in 

zanimivi uporabi likovnih materialov in pripomočkov. Učenci so izrabili različne možnosti 

uporabe materiala, tako poteze s čopičem ponekod delujejo kot črte (sliki 43, 47), drugod 

pa kot madeži (sliki 42, 44); včasih so očitni gosti nanosi barv, plastenje in preslikovanje 

(slika 42), drugič pa mehkejši način slikanja, z manj poudarjenimi potezami (slika 48). 

Učenci so pri večini izdelkov pokazali spretno mešanje barv (svetlostnih tonov) in veščino 

pri izvajanju tehnike tempera. Na veliki večini izdelkov je podlaga papirja v celoti 

izpolnjena z barvami. Izdelki zato v tehničnem pogledu delujejo bolj dodelani, v 

slikarskem pa učinkovitejši. Likovni izraz je prilagojen slikarski tehniki in kaže obvladano 

rokovanje z likovnimi materiali in pripomočki. Učenci so enako dobro realizirali 

poslikavanje podlage z akromatskimi barvami kot tudi upodabljanje dežnikov v 

kromatskih tonih. Pri delu so upoštevali razlago in demonstracijo učitelja ter iskali načine 

medsebojnega mešanja barv, njihovega nanosa na podlago in druge izrazne možnosti 

materiala (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo 
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lastne izkušnje). Izdelki so rezultat osebne in samosvoje ustvarjalne interpretacije 

podanega likovnega motiva in likovne tehnike. Lahko rečemo, da so izrazne možnosti 

tehnike tempera učenci v večini izdelkov popolnoma izrabili. 

Poudarek, ki so ga učitelji pripisali približevanju značilnosti likovne tehnike in načina 

njene uporabe, je kot rezultat prinesel večje navdušenje in zainteresiranost učencev za 

eksperimentiranje in mešanje svetlostnih tonov. Likovni izdelki kažejo, da so učitelji z 

interaktivnim pristopom in uporabo specifičnih metod dela pri posredovanju likovnih 

vsebin med učenci uspeli zbuditi pozornost in kot rezultat tega doseči dobro razumevanje 

likovnega problema, spretno ravnanje z likovnimi materiali in orodji ter ustvarjalno 

reševanje podane likovne naloge. 
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207 

 

 
Slika 41: ES1a 

 
Slika 42: ES1b 

 
Slika 43: ES2a 

 
Slika 44: ES2b 

 
Slika 45: ES3a 

 
Slika 46: ES3b 

 
Slika 47: ES4a 

 
Slika 48: ES4b 

 



208 

 

NALOGA 4: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI V ŽIVIH IN UMIRJENIH BARVAH 

MOTIV: LISTJE 

TEHNIKA: LEPLJENKA 

Kontrolna skupina 

Likovni izdelki, nastali v KS, kažejo, da učenci večinoma niso razumeli značilnosti živih in 

umirjenih barv in da so si jih razlagali po svoje. Na izdelkih ni videti zavestnega in 

namernega kombiniranja živih in umirjenih barv. Prepričani smo, da je to deloma 

posledica nerazumevanja likovne naloge, deloma pa pomanjkanje zadovoljive količine 

različnega barvnega papirja oziroma da učitelji niso predvideli omejitve količine barvnega 

papirja, ki ga imajo učenci, zato je bilo pri delu na izbiro manj različnih barv. Zaporedje 

listja in barv na večini izdelkov deluje kot naključna kombinacija, brez razmišljanja o 

značilnostih posameznih barv. Motiv Listje je upodobljen na različne načine. Nekateri 

izdelki kažejo manjšo zavzetost učencev, likovni motiv pa je upodobljen na običajen, 

neustvarjalen način, kar se odraža v podobni in posplošeni obliki listja, brez večje 

raznovrstnosti v oblikah, velikostih in smereh (slike 50, 51, 52). Na nekaterih izdelkih je 

vidna izrazitejša vživetost v upodabljanje likovnega motiva, listje zavzema večino podlage 

in je upodobljeno v raznovrstnih oblikah in smereh (slike 49, 55, 56). 

Pri izvedbi tehnike lepljenka so učenci premalo učinkovito izkoristili možnosti uporabe 

likovnih materialov. Pozornost učencev je vidna v glavnem pri upodabljanju likovnega 

motiva, medtem ko likovna tehnika ni predstavljala večjega ustvarjalnega izziva. Podlage 

nasploh niso obdelovali z lepljenjem kosov barvnega papirja, ostala je bela oziroma ni bila 

tretirana kot del likovne celote, zaradi česar izdelki delujejo nedokončano in neizrazno. V 

eni izmed skupin so likovni izdelki nastali na rjavem ovojnem papirju in je rezultat 

uspešnejši (sliki 51, 52). Barvni papir so v glavnem rezali, medtem ko so nekatere izdelke 

oblikovali s trganjem manjših kosov papirja na način tehnike mozaik (kar je pogost, toda 

neustrezen način uporabe tehnike lepljenka, sliki 55, 56). Z uporabo hkratne kombinacije 

trganja in rezanja papirja izdelki dajejo vtis negotovosti pri izvedbi tehnike in 

nekonzistentnosti pri delu, opozarjajo pa tudi na negotovost učiteljev in njihovo 

nepoznavanje temeljnih zakonitosti izvedbe te likovne tehnike (sliki 50, 56). 

Zavzetost učencev je bila kratkotrajna, podlaga papirja je na večini izdelkov ostala 

premalo izpolnjena. Rezultati kažejo, da učitelji niso uporabljali specifičnih metod dela, s 

pomočjo katerih bi likovni problem učencem približali na učinkovitejši način. 
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Eksperimentalna skupina 

Likovni izdelki v ES kažejo, da so učenci razumeli značilnosti živih in umirjenih barv. Izdelki 

delujejo pestro, dinamično in v slikarskem pogledu prepričljivo. Vsebujejo veliko več živih 

in umirjenih barv kot izdelki v KS in dajejo vtis, da so učenci barve razvrščali premišljeno, 

upoštevajoč njihove vrste in zaporedje. Na temelju tega lahko ugotovimo, da je večina 

učencev razumela likovni problem in ga upodobila na svojstven in ustvarjalen način. 

Likovni motiv so učenci upodabljali na različne načine. Na nekaterih izdelkih je videti listje 

preprostih oblik, slike pa kot celota delujejo skladno in zanimivo (sliki 57, 63). Drugi 

učenci so uporabljali različne oblike listov in tako v kompoziciji dosegli dinamiko (sliki 59, 

62). Na izdelkih učencev je očitno izvirno izpolnjevanje podlage papirja z pomočjo 

različnih kosov barvnega papirja. Izrazito individualen pristop k reševanju naloge odraža 

izdelek na sliki 61, zanj je značilen pisan „okvir“ iz listja, s katerim je učenka obdala in na 

samosvoj način rešila likovno kompozicijo. 

Učitelji so posebno pozornost namenili pojasnjevanju možnosti za izvedbo tehnike 

lepljenka na ustvarjalen način. Na primeru lepljenja na dve različni podlagi, ene v živi in  

druge v umirjeni barvi, so razložili tudi značilnosti in razlike med barvami oziroma podani 

likovni problem. Učitelji so učencem ponazorili še dodatno možnost oblikovanja s 

papirjem, s katerim se pri rezanju ali trganju v njem ustvarjajo „luknje“ oziroma praznine 

v obliki listov. Učenci so likovni motiv upodabljali na različne načine in ga prilagajali 

lastnim izraznim posebnostim. K reševanju naloge so pristopili z opaznim navdušenjem in 

zanimanjem. Nov način izvedbe tehnike je bil zanje izziv, pa tudi možnost za 

eksperimentiranje z oblikami, barvami in s ploskvami. Učenci so na različne načine izvedli 

tehniko lepljenka (trganje, rezanje večjih oziroma manjših kosov papirja). Izdelki kažejo 

izvirne oblikovne in barvne rešitve ter zanimive kompozicije. Posebnost izvedbe likovne 

tehnike na nekaterih izdelkih kaže večkratno plastenje kosov barvnega papirja, s čimer je 

dosežena zanimivost kompozicije (slika 62). Znanje in veščino izvedbe tehnike so učenci 

usvajali v igri, ki jih je popeljala v lastne kombinacije in odkritja (metoda samostojnega 

dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Pri oblikovanju 

lepljenke je večina učencev pokazala spretnost pri trganju kosov papirja in urejenost pri 

njihovem lepljenju. 

Izdelki kažejo, da so interaktivni model pouka in uporabljene specifične metode dela v 

učnem procesu dali pozitiven učinek na uresničitev rezultata in pri učencih močno vplivali 

k boljšemu razumevanju, ustvarjalnemu izražanju in motivaciji pri delu. 
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3.3.2.4.5.2. Analiza likovnih izdelkov učencev 4. razreda 

NALOGA 1: SLIKANJE RITMIČNIH ZAPOREDIJ V TOPLIH IN HLADNIH BARVAH 

MOTIV: VZOREC ZA TKANINO 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (LEPLJENKA IN VOŠČENKE) 

Kontrolna skupina 

Značilnosti podanega likovnega problema večina učencev ni popolnoma razumela. Na 

večjem delu izdelkov je sicer navzoč ritem oblik, toda očitno so bili manj pozorni pri 

zavestni uporabi toplih in hladnih barv ter ustvarjanju enotne kompozicije. Oblike 

pogosto delujejo nepovezano in naključno razporejene. Na nekaterih izdelkih je vidno 

razumevanje toplo-hladnega kontrasta, a učenci kljub temu pri reševanju likovnega 

problema niso pokazali večjega razumevanja likovnega problema, kar bi se odrazilo v 

smiselnem kombiniranju ritmičnega zaporedja toplih in hladnih barv. Učenci so na večini 

izdelkov skušali izraziti ritem, toda slike kot celota delujejo precej neurejeno in likovno 

nedorečeno. Vtis je, da se učenci niso dovolj vživeli v likovno izražanje oziroma da so 

izdelke naredili na hitro in površno. Tudi na podlagi določenih izdelkov ne moremo reči, 

da so učenci razumeli značilnosti ornamentov in njihovega ritmičnega zaporedja, ker 

oblike zavzemajo manjše površine in so razporejene brez smiselnega reda oziroma so 

medsebojno nepovezane (slike 66, 68, 70). Oblike na sliki 71, ki so izdelane v barvnem 

papirju in jih obkrožajo okviri v tehniki voščenke, kažejo zgolj željo učencev po izdelavi 

ornamenta, ne pa tudi domiselnosti, ki bi jih medsebojno povezala v jasno likovno celoto. 

Izdelki tudi kažejo, da učenci likovnega motiva niso posebej ustvarjalno doživeli. Likovni 

motiv je upodobljen precej neizrazno in brez razmišljanja o ritmičnih zaporedjih barv in 

ploskev. Na izdelkih ni razvidno, da bi učenci razmišljali o likovno-estetski komponenti 

dela: oblike so pogosto zalepljene na podlago brez posebnega razmišljanja o njihovem 

zaporedju, kompozicija pa je v glavnem rezultat naključnosti, manj pa posledica 

planiranja končne podobe izdelka. 

Tudi pri kombiniranju materialov voščenke in lepljenka se učenci niso najbolje znašli. Na 

nekaterih izdelkih so očitno površno uporabili likovne materiale in niso pazili na urejenost 

pri rezanju kosov papirja in njihovi kombinaciji na papirju (sliki 67, 68). Materiale so 

uporabljali sukcesivno: iz barvnega papirja so izrezovali oblike, z voščenkami pa v 

glavnem zapolnjevali ploskve ozadja slike. Pri tem so voščenke uporabljali na povprečen 

način, s slabim pritiskom na papirnato podlago, izdelki pa delujejo neizrazno in 

neizstopajoče (sliki 70, 72). Niso uporabljali postopkov, kot sta plastenje in preslikava itn. 

Čeprav so učenci izvedli kombinacijo dveh likovnih tehnik, njunega stvarnega prežemanja 
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na izdelkih ni videti, niti ne izrabe vseh možnosti kombiniranja likovnega materiala, ki so 

ga v glavnem uporabljali na običajen in neustvarjalen način. 

Na izdelkih nasploh ni opaziti posebnega navdušenja in zainteresiranosti za likovno 

nalogo. Ni razbrati postopkov dela, ki bi vključevali uporabo specifičnih likovnih metod 

oziroma interakcijo med učitelji in učenci s ciljem boljšega razumevanja značilnosti 

ritmičnih zaporedij v toplih in hladnih barvah, likovno-estetskih značilnosti kompozicije 

ter ustrezne in ustvarjalne uporabe likovnih materialov. 

Eksperimentalna skupina 

Ritmično zaporedje v toplih in hladnih barvah kot likovni problem so učenci v ES dobro 

razumeli in ga v likovnem pogledu ustvarjalno izrazili. Upoštevali so posebnosti likovne 

naloge ter izkazali občutljivost za likovni problem oziroma prikazali ritmične izmenjave 

različnih oblik, ki so ritem ponazorile tudi z izmenjavo toplih in hladnih barv. V ES so 

kompozicije bolj urejene in likovno prepričljivejše kot v KS in pri upodobitvi likovnega 

motiva izkazujejo večje razmišljanje. Lahko rečemo, da so učenci razumeli likovni problem 

in ga realizirali z razmišljanjem o ritmičnih zaporedjih posameznih oblik. Barve in oblike 

so razporejene dinamično, pa tudi uravnoteženo, so ustrezno in zanimivo izbrane in 

kombinirane. Oblike so kombinirane na nov in zanimiv način (metoda transponiranja in 

alternativ). 

Učenci v ES so likovni motiv upodobili bolj ustvarjalno kot učenci v KS. Opaziti je veliko 

več pozornosti pri upodabljanju oblik in ritmičnih zaporedij kot v izdelkih KS. Večina 

izdelkov je upodobljena s premišljeno kombinacijo nasprotnih barv in ploskev. Zanimive 

in likovno bogate rešitve so vidne na slikah 75 in 76, kjer so učenci tehniko voščenke 

uporabili za risanje natančnih in domišljijsko polnih ornamentov na oblikah, izrezanih iz 

papirja za kolaž. Na nekaterih izdelkih je opazen tudi velik trud pri upodobitvi zapletenih 

prikazov oblik in odnosov med njimi, nastalih z večkratnim plastenjem posameznih 

ploskev barvnega papirja (slike 73, 75, 76). Bogastvo nenavadnih in likovno zanimivih 

rešitev je rezultat ustvarjalnega pristopa k reševanju likovne naloge. 

Poleg tega so učenci v ES bolj ustvarjalno izkoristili likovne materiale oziroma kombinirali 

voščenke in lepljenko kot pa učenci v KS. Pri tem so uporabljali postopke, kot sta 

plastenje in preslikovanje, ter tako upodabljali zelo zanimive, pestre, dinamične in 

ustvarjalne rešitve (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje). Voščenke so uporabljali za poslikavanje/zapolnjevanje 

posameznih ploskev (na slikarski način) in za okraševanje ploskev barvnega papirja z 

različnimi ornamenti (na risarski način). Z uporabo večkratnega plastenja barvnega 
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papirja v toplih in hladnih barvah so učenci v nekaterih oddelkih oblikovali pestre ploskve 

– ornamente, s katerimi so dosegli dinamičen ritem in zanimivo kompozicijo. Pri 

oblikovanju izdelka so nekateri učenci zelo domišljeno prepletli raznolike ploskve 

barvnega papirja in to dopolnili z linijami v tehniki voščenke. Na sliki 73 se vidi zelo 

zanimivo reševanje posameznih plasti slike oziroma postopna delitev podlage papirja s 

trakovi barvnega papirja na manjše dele (ob sočasni intervenciji v tehniki voščenke), kar 

se v drugi fazi plastenja v novi smeri znova deli na manjše ter nastaja zanimiva igra z 

zaporedjem večjih in manjših kvadratnih ploskev v toplih in hladnih barvah. 

Likovni izdelki kažejo, da so učenci razumeli likovni problem in ga rešili na ustvarjalen 

način. Učenci so izkazali interes pri iskanju novih izraznih načinov in načinov kombiniranja 

likovnih elementov. Rezultat pa so slike pestrih vzorcev, ki so nastale s spretno izvedbo 

likovne tehnike in z izražanjem svojstvenega doživljanja motiva. Izdelki nam tudi kažejo, 

da so učenci pri izdelovanju slike pokazali navdušenje, koncentracijo in veliko 

prizadevanja in prepričani smo, da so ti rezultat uporabe interaktivnega načina pouka in 

specifičnih metod v učnem procesu oziroma rezultat dela s poudarkom na izmenjavi 

ustvarjalnih idej, misli in asociacij med učiteljimi in učenci ter na ustvarjalnih načinih 

uporabe likovnih materialov. 
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NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI Z UPORABO RAZLIČNIH SLIKARSKIH TEKSTUR 

MOTIV: NENAVADNA RASTLINA 

TEHNIKA: TEMPERA 

Kontrolna skupina 

Značilnosti slikarskih tekstur je večina učencev v KS deloma ali v večji meri razumela. Na 

večini izdelkov so očitno navzoči lazurni in pastuozni namazi barv. Rezultati so kljub temu 

le deloma zadovoljivi zaradi slabše rešenih likovnih motivov oziroma manj ustrezne 

izvedbe likovne tehnike. Likovna tehnika in motiv sta uporabljena zelo različno. Nekateri 

izdelki sicer kažejo ustrezno uporabo likovne tehnike, toda motiv upodabljajo na 

povprečen, neinventiven način (sliki 83, 84). Na nekaterih izdelkih je opaziti več 

navdušenja in uspeh pri upodabljanju motiva, vendar značilnosti likovne tehnike niso 

zadosti izrabljene (sliki 85, 86). Na skoraj vseh likovnih izdelkih (z izjemo izdelkov, nastalih 

v enem izmed oddelkov) je namreč navzoč pogost pojav neposlikana podlaga papirja, ki 

ostaja bela. Izdelki zato delujejo nedokončano in likovno manj izrazno. 

Likovni motiv so učenci upodabljali na zelo različne načine. V nekaterih oddelkih niso 

namenjali posebne pozornosti osebni upodobitvi podanega likovnega motiva oziroma 

motiva niso posebej ustvarjalno doživeli. Motiv je upodobljen precej neizrazno in 

shematizirano (sliki 83, 84). Na nekaterih izdelkih je očitno, da so učenci želeli upodobiti 

likovni motiv na nenavaden način, vendar se upodobitev opira na običajne in 

shematizirane prikaze (antropomorfni detajli, oči, usta, slike 82, 85, 87). Domnevamo, da 

v nekaterih oddelkih učitelji niso namenili posebnega poudarka pomembnosti osebne 

interpretacije podanega motiva. 

Kar veliko učencev pa je razumelo značilnosti slikarskih tekstur in te so dobro upodobili, 

niso pa v celoti izrabili izraznih možnosti tehnike tempera. Nekateri učenci so uporabili 

skromno paleto barv, brez medsebojnega mešanja (slike 81, 82, 87); poleg tega ozadje na 

večini slik ni prekrito z barvo, kar opozarja na nepoznavanje postopkov izvedbe slikarske 

tehnike. 

Rezultati kažejo, da učitelji pri pouku niso uporabili vseh možnosti podajanja likovnih 

vsebin, kar bi vplivalo na boljše razumevanje likovnega problema, ustvarjalnejšo 

upodobitev motiva in ustreznejšo izvedbo likovne tehnike. 

Eksperimentalna skupina 

Likovne rešitve v ES so zelo raznolike. Učenci so likovni problem večinoma dobro razumeli 

in ga ustvarjalno likovno izrazili. Na večini izdelkih je razvidna osebna in ustvarjalna 
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interpretacija likovne naloge. Podana likovna naloga je od učencev zahtevala precej 

prizadevanja in strpnosti, njihova zavzetost pa do konca dela ni popustila. Rezultat so 

zanimivi in dinamično rešeni likovni izdelki s številnimi detajli, z bogatimi teksturami, v 

ustvarjalno izvedenimi tehnikami in skladno razporejeni oblikami. 

Večino izdelkov karakterizira doživeta in dinamična interpretacija, v kateri so oblike in 

ozadje slike enakomerno pomembni. Na izdelkih je posebej opazno navdušenje učencev 

za nenavadno rešitev likovnega motiva. Likovna ustvarjalnost na izdelkih je izkazana v 

izvirnosti upodobitve motiva, množici detajlov in ravnanju z likovnim materialom. 

Nenavadne in izvirne rešitve motiva kažejo, da so učenci razmišljali in imeli številne 

asociacije o mogočih načinih upodabljanja podanega motiva. Učitelji so na interaktiven 

način motivirali učence za razmišljanje, zamišljanje in doživetje likovnega motiva, pa tudi 

likovnega problema. Z uporabo metode pogovora na interaktiven način in uporabo 

specifičnih metod so senzibilizirali učence za likovno-estetske značilnosti/vrednote v 

likovnih vsebinah, delih in materialih. 

Slikarske teksture so na nekaterih izdelkih vidne bolj (slike 90, 93, 95), na drugih pa manj 

(slika 89). Na sliki 91 večje razlike med tanjšimi in debelejšimi potezami ne moremo 

določiti, učenka pa je občutek za različne teksture nadomestila z raznovrstno uporabo 

čopiča (različen pritisk na podlago) in veliko likovno občutljivostjo za slikarski metier. 

Uporaba barv na večini izdelkov opozarja na dobro razumevanje načina in možnosti v 

izvedbi tehnike tempera ter poznavanje posebnosti materiala, kar kažejo vešče poteze s 

čopičem in mešanje številnih tonov in barvnih odtenkov. Zanimiva in svojstvena je 

uporaba barv, ki so na večini izdelkov raznovrstne in pestre. Na izdelku na sliki 89 je viden 

zelo zanimiv razpored barv, ki so na cvetu pestre in žive, na ozadju pa že umirjene in 

degradirane. Učenka je na ta način dosegla vtis obstoja dveh prostorskih planov in 

upodobila likovno učinkovit, oseben in ustvarjalen izdelek. Večina učencev je izkazala 

spretnost pri prikazovanju različnih slikarskih tekstur ter mešanju in kombiniranju barv.  

Prepričani smo, da so očitno navdušenje in čustvena zavzetost, tehnična spretnost in 

ustvarjalna upodobitev motiva rezultat uporabe interaktivnega načina dela ter specifičnih 

metod v učnem procesu. 
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NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU V ČISTIH IN MEŠANIH (DEGRADIRANIH) 

BARVAH 

MOTIV: NEVIHTA NA MORJU 

TEHNIKA: GVAŠ 

Kontrolna skupina 

Učenci so z realizacijo podanega likovnega problema imeli precej težav. Na večini izdelkov 

ni opaziti popolnega razumevanja značilnosti degradacije barv, kar govori o tem, da so 

učenci le deloma razumeli likovni problem. V nekaterih oddelkih učenci niso upoštevali 

posebnosti mešanja degradiranih barv; na izdelkih so vidni svetlostni toni modre barve, 

medtem ko degradiranih tonov in barvnih odtenkov ni (sliki 103, 104). To pomeni, da tudi 

učitelji verjetno ne poznajo dovolj značilnosti degradacije barv in likovnega problema 

učencem niso mogle ustrezno pojasniti. Po drugi strani izdelki, na katerih je vidna 

uporaba degradiranih barv, ne izkazujejo zadostnega razmišljanja in doživetja, ki bi 

pripeljali do izrazne in likovno močne kompozicije (sliki 97, 98). 

Likovni motiv je upodobljen na različne načine. Nekateri izdelki kažejo, da njegovi 

upodobitvi učenci niso namenili velike pozornosti. Oblike so na večini izdelkov 

upodobljen na precej običajen, podoben način, brez globljega razmišljanja o njihovi 

upodobitvi. Nemirno morje upodablja nekaj valovitih potez s čopičem, vendar večjega 

kombiniranja in eksperimentiranja z uporabo likovnega materiala in orodij ni videti (slike 

97, 101, 103). Na nekaterih izdelkih je motiv upodobljen na ekspresiven način, vendar je 

kljub temu premalo prepričljivega izraza v likovnem smislu (sliki 99, 100). 

Učenci so različno izvedli tudi likovno tehniko gvaš. Na nekaterih izdelkih je razvidna 

nepravilna izvedba te slikarske tehnike; namesto gvaš so učenci izvedli v tehniki  tempera 

(sliki 103, 104). Izraznih možnosti medsebojnega mešanja različnih barv niso izrabili v 

celoti. Čeprav je likovni motiv (Nevihta na morju) ponujal raznolike načine uporabe 

likovnih materialov, na izdelkih ni videti posebnega vživljanja v upodabljanje likovnega 

motiva oziroma ustvarjalne uporabe likovne tehnike in raziskovanja drugačnih načinov 

njene uporabe. Na izdelku ni vidnega izrazitejšega mešanja in preslikovanja barv. Na 

nekaterih izdelkih so posamezni deli slik (večinoma robna področja) ostali neprekriti z 

barvo, kar pomeni slabo poznavanje izvedbe likovne tehnike. 

Na podlagi izdelkov lahko ugotovimo, da učitelji niso dali večjega poudarka  pojasnjevanju 

izvedbe tehnike gvaš, značilnostim degradacije barv ter ustvarjalnem načinu reševanja 

likovne naloge. 
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Eksperimentalna skupina 

Izdelki v ES kažejo, da so učenci dobro razumeli pojem degradacije barv, značilnosti 

izvajanja posameznih degradiranih tonov in možnosti medsebojnega mešanja različnih 

barv in tonov. Rezultat so tako zanimivi in ustvarjalni likovni izdelki, z različnimi 

slikarskimi rokopisi oziroma načini nanašanja barv na podlago papirja. 

V podani likovni nalogi je bil motiv povod za številne kombinacije barv, tonov in barvnih 

odtenkov. Na večini izdelkov je motiv upodobljen živo in izražen kot osebno doživetje  

domišljenega prizora. Ustvarjalnost se kaže v občutljivosti učencev za likovni problem, 

posluhu za skladnost med likovnimi komponentami (barve, tekstura barv, barvni 

odtenki), zanimivimi, novimi načinimi uporabe likovnih materialov in pripomočkov ter 

likovno zanimivimi upodobitvami. 

Na izdelkih so vidni tudi veliko navdušenje, svoboda in zavzetost učencev za slikanje v 

tehniki gvaš. Značilnosti in možnosti izvedbe tehnike so učitelji podali s ponazoritvijo, ki je 

na učence delovala zelo motivirajoče in jim zbudila željo po eksperimentiranju, plastenju, 

preslikovanju, škropljenju in doseganju učinka dinamike na podlagi. Podlaga papirja je 

poslikana v celoti, vidne so različne kakovosti barvnih nanosov, redkejših in gostejših 

namazov kot posledice močne čustvene zavzetosti oziroma vživetosti učencev (slike 105, 

108, 112). Vidna sta tudi veščina ravnanja z likovnimi materiali ter razmišljanje o načinih 

slikanja pri ustvarjalnem delu. Izdelki kažejo bogastvo barv, različnih tekstur, ploskev, 

različnih načinov uporabe čopiča, kar pomeni, da so učenci radi eksperimentirali z 

uporabo materialov in orodij in tako uspeli izraziti lastno slikarsko senzibilnost. Tehniko 

gvaš so izvedli skladno z njenimi posebnostmi (različna gostota barv, mešanje). Na večini 

izdelkov so v celoti izrabili izrazne značilnosti slikarskih materialov in postopkov obdelave 

(mešanje, preslikovanje, plastenje, škropljenje). Uporaba metode samostojnega 

dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje je imela za rezultat 

ustrezno in ustvarjalno izvedbo slikarske tehnike ter ekspresivnost izraza. 

Spretna uporaba bogate palete degradiranih barv in razumevanje likovnega problema 

pričata o ustreznem spodbujanju likovne senzibilnosti učencev s pomočjo interaktivnega 

načina dela in z uporabo specifičnih metod dela pri pouku. Učitelji so tako pri učencih 

zbudili motivacijo za delo in interes za specifičnosti likovnih vsebin, kar je vidno v likovno 

močnih in čustveno pretresljivih likovnih izdelkih. 
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NALOGA 4: SLIKANJE NEVIZUALNEGA MOTIVA PO DOMIŠLJIJI V HARMONIČNIH BARVAH 

MOTIV: OBČUTKI 

TEHNIKA: VOŠČENKE 

Kontrolna skupina 

Reševanje likovne naloge so učenci v KS slabo razumeli. Večina učencev ni razumela 

značilnosti harmonije barv ter likovnega izražanja s pomočjo barvne ploskve kot 

likovnega elementa (nevizualni motiv). Učitelji so tudi imeli težave pri približevanju 

likovne vsebine, ker niti sami niso bile prepričani, kako realizirati to nalogo. Učenci v 

nekaterih oddelkih niso upoštevali uporabe harmoničnih barv, temveč so si kombinacije 

barv razlagali po svoje (sliki 117, 118). V drugih pa so učenci uporabljali le svetlostne tone 

ene ali dveh barv (slike 115, 116, 119, 120); učenci so verjetno zamešali pojma podobno 

in harmonično oziroma jim je učitelj pojem harmonija barv tolmačil na neustrezen način. 

Rezultati dela kažejo, da so imeli učitelji največ težav s pojasnjevanjem likovnega motiva 

oziroma pojasnjevanjem, na kateri način ga upodobiti. Upodobitev likovnega motiva je na 

večini izdelkov površna, ne opazimo bogastva idej in samosvoje domišljijske 

interpretacije. Slikanje je potekalo ob posebej izbrani glasbi kot pobudi, na temelju katere 

bi morali učenci prikazati lastna čustva, porojena z njenim poslušanjem. Učenci so 

upodabljali zgodbo posamezne glasbene kompozicije (npr. pri poslušanju kompozicije 

Štirje letni časi Vivaldija so učenci upodabljali motive jeseni, zime, pomladi in poletja ter 

slikali snežinke, sankanje, listje ipd.). To lahko opozarja na to, da so nevizualne spodbude 

pri delu redke oziroma na dejstvo, da je prevelik poudarek v likovni vzgoji namenjen 

upodabljanju motivov, pogosto na račun reševanja likovno-teoretičnega problema 

oziroma učenja in ozaveščanja likovnih pojmov, njihovih odnosov in likovno-estetskih 

vrednot v likovnih delih. Motiv je bil v vseh oddelkih upodobljen na neustrezen način. Na 

slikah 117 in 118 ne opazimo lastnih občutkov učencev pri poslušanju glasbe, temveč so 

prikazali instrumente, na katerih se ta izvaja. To pa pomeni, da učenci niso doživeli 

nevizualnega motiva oziroma da likovne naloge niso razumeli. Iz izdelkov tudi ni razvidno 

razumevanje postopkov za izvedbo likovne tehnike voščenke. Tudi na drugih slikah je 

motiv upodobljen na neustrezen način, z upodobitvijo naziva oziroma vsebine glasbene 

kompozicije namesto občutkov, ki jih določena kompozicija zbuja. Učence je pri izražanju 

pritegnila predvsem vsebina glasbene kompozicije, ki so jo poslušali. 

Na večini izdelkov tehnika voščenke ni bila izvedena skladno s svojimi posebnostmi. 

Učenci so likovno tehniko izvajali na ustaljen način, brez ustreznega zapolnjevanja 

ploskev z barvo, brez medsebojnega mešanja barv in preslikovanja ter s slabim pritiskom 

voščenk na podlago papirja. Zaradi tega, običajnega načina uporabe materiala so izdelki 
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povprečni in neizrazni. Na sliki 118 je očitna uporaba likovnega materiala bolj na risarski 

način, pri čemer ploskev papirja izpolnjuje premajhna gostota barve, zato se vidi bela 

podlaga papirja. Dosežel je povprečen, opazimo preveč likovno neizraznih izdelkov. Na 

nekaterih izdelkih ozadje ni obravnavano kot enako pomemben del slike, je ostalo 

nepobarvano (sliki 119, 120). 

Rezultati dela kažejo, da učitelji niso namenili posebne pozornosti likovno-estetskim 

komponentam v komponiranju z likovnimi elementi in njihovimi odnosi, pa tudi ne 

tehnični izvedbi oziroma izrabi izraznih možnosti voščenk. Ravno tako niso poudarili 

pomena ustreznega načina upodobitve motiva. 

Eksperimentalna skupina 

Učenci v ES so podani likovni problem reševali na različne načine. V primerjavi s KS je na 

likovnih izdelkih ES opaziti večjo čustveno odzivnost, tehnično spretnost in domiselnost 

oziroma ustvarjalnost. Pri večini izdelkov so učenci likovni problem rešili na zanimiv in 

ustvarjalen način. Podana likovna naloga se je pri približevanju učencem in realizaciji 

pokazala kot najtežja. Domnevamo, da je razlog redka uporaba nevizualne spodbude za 

likovno izražanje (lahko rečemo, da imajo zaradi neustreznega pristopa poučevanja in 

učenja učenci pri pouku likovne vzgoje nasploh največ težav z upodobitvijo nevizualnega 

motiva oziroma likovnim izražanjem, ki vključuje le komponiranje z likovnimi elementi in 

njihovimi odnosi). 

Učenci so likovni motiv upodabljali v glavnem na ustrezen način. Na večini izdelkov je 

vidna upodobitev motiva na živ in ekspresiven način. Osebno doživetje glasbene 

kompozicije zaznamujeta čustveno razgibano in izvirno izražanje ter premišljena in izvirna 

izpolnitev barvnih ploskev. Pri tem je na večini izdelkov barva uporabljena občuteno in 

samostojno. Učenci so izkazali razumevanje in občutek za izbiro in kombiniranje 

harmoničnih barv. S premišljeno, pa tudi intuitivno izbrano razporeditvijo različno 

obarvanih ploskev so učenci dosegali ravnotežje v kompoziciji. 

Učenci so tehniko voščenke večinoma izvedli na ustrezen in ustvarjalen način. S pomočjo 

učitelja so iskali nove in drugačne načine uporabe likovnega materiala. Pri upodabljanju 

so uporabili možnosti plastenja, medsebojnega mešanja barv in prekrivanja (sliki 121, 

127). Z ustrezno izvedbo tehnike voščenke so dobro izkoristili njene izrazne možnosti. 

Podlago papirja so zapolnili v celoti. Izdelki kažejo na suvereno, ustrezno in izrazno 

uporabo likovnega materiala, zato so v likovnem pogledu slikarsko močni, dinamični in 

likovno prepričljivi.  
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Iz likovnih izdelkov je razbrati drugačen, učinkovitejši pristop poučevanja in učenja, ki 

vključuje uporabo specifičnih metod in se kaže v tem, da je večina učencev upoštevala 

likovne zakonitosti podane likovne naloge oziroma je uporabila harmonične kombinacije 

barv, upodobila motiv na izviren način in izvedla likovno tehniko na bolj izrazen in likovno 

zanimivejši način. 
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3.3.3. POTRDITEV HIPOTEZ 

 

V okviru rezultatov dobljenih z anketnim vprašalnikom za učitelje lahko zaključimo 

naslednje: 

• Glede na rezultat Spearmanovega testa hipoteza H1 (Izbor metod dela in stilov 

poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku likovne vzgoje se razlikuje 

glede na delovno dobo učiteljev.) ni potrjena, ker je statistično pomembna povezava 

med delovno dobo učiteljev in metodami dela, ki jih uporabljajo, ugotovljena le pri 

treh spremenljivkah od štirinajstih. 

• Glede na rezultat Spearmanovega testa hipoteza H2 (Izbor metod dela in stilov 

poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku likovne vzgoje se razlikuje 

glede na prepričanje učiteljev o pomembnosti učnega predmeta likovna vzgoja.) je 

potrjena, ker je statistično pomembna povezava med percepcijo učiteljev o 

pomembnosti predmeta likovna vzgoja in metodami dela, ki jih uporabljajo, 

ugotovljena pri skoraj vseh spremenljivkah, izjema so metoda razlage, metoda 

pogovora in metoda estetske komunikacije. 

• Glede na rezultat Spearmanovega testa hipoteza H3 (Izbor metod dela in stilov 

poučevanja na razredni stopnji osnovne šole pri pouku likovne vzgoje se razlikuje 

glede na zavedanje učiteljev o svoji lastni avtonomiji.) ni potrjena, ker je statistično 

pomembna povezava med percepcijo učiteljev o lastni avtonomiji in metodami dela, 

ki jih uporabljajo, ugotovljena pri pet spremenljivkah od štirinajstih. 

Rezultati pedagoškega eksperimenta pokazujejo naslednje: 

• Rezultati raziskave opozarjajo na to, da se je uporaba eksperimentalnega modela 

poučevanja pri pouku likovne vzgoje pozitivno odrazila in močno vplivala na rezultate 

učenja, pa tudi na prepričanje učiteljev o pomembnosti načina poučevanja. Lahko 

ugotovimo, da je potrjena hipoteza H4, da se bodo stališča učiteljev do pristopov k 

poučevanju likovne vzgoje in izbire metod dela spremenila v smeri celostnega 

poučevanja in učenja. 

• Analiza rezultatov je pokazala, da v finalnem stanju med ES in KS na področju likovnih 

sposobnosti in veščin v uporabi likovnih materialov in pripomočkov obstajajo 

statistično pomembne razlike, kar pomeni, da so učenci v ES pri ravnanju z likovnimi 

materiali in pripomočki v okviru načrtovanih slikarskih nalog izkazali boljše likovne 

sposobnosti in veščine kot učenci v KS. Na ta način je hipoteza H5 potrjena. 
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• Analiza rezultatov je tudi pokazala, da v finalnem stanju med ES in KS na področju 

znanja in razumevanja likovnih pojmov obstajajo statistično pomembne razlike, kar 

pomeni, da so učenci v ES pokazali kakovostnejše razumevanje in poznavanje pojmov 

kot v KS. Na ta način je hipoteza H6 potrjena. 

• Analiza rezultatov nadalje kaže, da v finalnem stanju med ES in KS na področju likovne 

ustvarjalnosti v vseh spremenljivkah (občutljivost za likovne probleme, elaboracija, 

fleksibilnost, fluentnost, originalnost, redefinicija) obstajajo statistično pomembne 

razlike, kar pomeni, da so  učenci v ES pri reševanju slikarskih problemov izkazali večjo 

ustvarjalnost kot učenci v KS. Na ta način je hipoteza H7 potrjena. 

 

 

3.3.4. ZAKLJUČNA ANALIZA EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

 

Osnovni namen empiričnega dela doktorske disertacije je bil raziskati in analizirati 

učiteljevo polje znanj, izkušenj, prepričanj in ravnanj v okviru pouka likovne vzgoje ter 

ugotoviti vzroke prevladovanja ustaljenega, tradicionalnega pristopa poučevanja in 

učenja likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole; določiti stopnjo znanja in 

razumevanja likovnih pojmov in vsebin, sposobnosti in veščin pri uporabi likovnih 

materialov in pripomočkov ter likovne ustvarjalnosti učencev 2. in 4. razreda v KS in ES na 

podlagi likovnih izdelkov učencev ter preizkusa znanja; ugotoviti, ali eksperimentalni 

model poučevanja vpliva na stopnjo doseženega znanja in razumevanja likovnih pojmov, 

sposobnosti in veščin pri izvajanju likovnih tehnik in likovne ustvarjalnosti učencev na 

področju slikarstva.  

Empirični del raziskave je obsegal dva dela. V prvem delu smo med učitelji razrednega 

pouka izvedli anketo z vprašalnikom, s katerim smo ugotavljali njihova stališča in mnenja 

o pomembnosti likovne vzgoje v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti, lastni avtonomiji v 

okviru pouka likovne vzgoje, zunanjih/materialno-tehničnih pogojih dela pri pouku 

likovne vzgoje, načinu izvajanja pouka likovne vzgoje, uporabi posameznih učnih metod, 

učnih sredstev in pripomočkov ter o upoštevanju kognitivnih tipov učencev pri pouku 

likovne vzgoje. V drugem delu smo izvedli pedagoški eksperiment, ki je imel cilj v praksi 

preveriti odnos med ustaljenim tradicionalnim in sodobnim interaktivnim pristopom 

poučevanja in učenja ter s primerjavo ovrednotiti rezultate, nastale z uporabo obeh 

pristopov in to na treh področjih: na področju znanja in razumevanja likovnih pojmov in 

vsebin, ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki ter likovne ustvarjalnosti učencev. 

Skladno s tem je bil oblikovan model poučevanja, pri katerem je bil poudarek na 



232 

 

interaktivni komunikaciji med vsemi subjekti učnega procesa in uporabi specifičnih 

(likovnih) metod dela. Z namenom preverjanja znanja in razumevanja likovnih pojmov in 

vsebin smo na začetku in koncu pedagoškega eksperimenta opravili tudi preizkus znanja 

za učence 2. in 4. razreda. Pred izvedbo pouka v ES so učitelji seznanjeni z načinom 

podajanja učnih vsebin. Na osnovi konzultacij z vodjo raziskave in pripravljenih učnih 

priprav so dojeli nove možnosti za podajanje učnih vsebin in organiziranje učnega 

procesa. Ob koncu raziskave smo z učiteljimi eksperimentalne skupine opravili 

nestrukturiran intervju, s pomočjo katerega smo ugotovili njihova mnenja in vtise o 

prednostih in težavah, povezanih z izvedbo eksperimentalnega modela v okviru šolskih 

pogojev. 

 

Iz analize anketnega vprašalnika za učitelje lahko izpeljemo več globalnih ugotovitev. 

Rezultati kažejo, da imajo učitelji o pomembnosti predmeta likovna vzgoja večinoma 

pozitivno mnenje, saj več kot 4/5 anketirancev izpostavlja njegov veliko ali zelo veliko 

pomembnost (Tabela 13). Čeprav poudarjajo njegovo pomembnost v kontekstu učnega 

načrta in programa, pa večina učiteljev še vedno meni, da je predmet likovna vzgoja 

'nekognitivne' narave in da gre predvsem za praktičen predmet, pri katerem je 

najpomembneje razvijati ustvarjalnost in domišljijo ter motorične sposobnosti (Tabela 

16); temu v korist je tudi dejstvo, da četrtina anketirancev vlaga manj truda v pripravo 

učnih enot za pouk likovne vzgoje v primerjavi z drugimi predmeti (Tabela 14). 

Marginaliziranje položaja predmeta likovna vzgoja v primerjavi z drugimi predmeti Tanay 

(2001) vidi v donedavno prevladujočem mnenju o likovni vzgoji kot predmetu, katerega 

vsebine se ne da naučiti, temveč jo je mogoče zgolj obvladati z vajo, oziroma v 

negotovosti učiteljev na razredni stopnji, ki menijo, da pouk likovne vzgoje temelji na 

nagnjenosti (talentu) za to področje in čustvih. Problem je mogoče identificirati tudi na 

področju strokovne usposobljenosti za učinkovito poučevanje likovne vzgoje, ki je zaradi 

zanemarjanja poglavitnih komponent tega predmeta – kot so razvoj sposobnosti 

opazovanja, vizualne analize, opažanja likovno-estetskih vrednot likovnih del – pogosto 

pomanjkljiva. Kot kažejo raziskave, imajo učitelji dovolj t. i. predmetnega strokovnega 

znanja s področij vsebin, ki jih poučujejo, vendar pa razmeroma malo znanja o pouku, 

učenju in učencih (pedagoško-psihološka znanja) ter malo specialnodidaktičnih znanj 

(Marentič Požarnik, 2004b). Pomanjkanje specialnodidaktičnih znanj je deloma posledica 

izobraževalnega programa na pedagoških fakultetah, ki zagotavljajo premalo časa šolski 

praksi v okviru posameznih predmetov. Strokovno izpopolnjevanje učiteljev na področju 

likovne vzgoje mora zajeti spoznavanje sodobnih konceptov pedagoških teorij in njihovo 
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implementacijo v pouk likovne vzgoje ter demonstracijo praktičnih primerov dobre 

prakse. Končni cilj izobraževanja učiteljev so spreminjanje stališča do lastne vloge v 

učnem procesu in tudi večja stopnja ozaveščenosti lastne odgovornosti za kakovost 

pouka ter zavest o nujnosti spreminjanja zastarelih pristopov poučevanja in učenja. 

Večina učiteljev meni, da je sedanje število ur, po učnem programu (NPiP) predvidenih za 

likovno vzgojo, premajhno in da v tem obsegu ni mogoče zadovoljiti ciljev pouka in tudi 

ne izvajati kakovostnega pouka, kar nakazuje potrebo po revidiranju obstoječe 

izobraževalne politike v smislu vrnitve števila ur na 70 ur (dve uri tedensko) namesto 

sedanjih 35 ur.  

Učitelji pri pouku likovne vzgoje najpogosteje uporabljajo splošne metode dela; poleg 

metode pogovora in metode demonstracije je ena izmed najpogosteje uporabljenih tudi 

metoda razlage, kar kaže še vedno močno zakoreninjenost frontalnega načina dela pri 

pouku likovne vzgoje (Tabela 22); sodobne splošne metode dela (metoda reševanja 

likovnih problemov, izkustveno učenje) se uporabljajo veliko manj, čeprav se večji del 

učiteljev zaveda njihove učinkovitosti pri uresničevanju ciljev likovne vzgoje. V manjši 

meri so v uporabi tudi specifične metode; čeprav so učitelji navedli, da nekatere metode, 

kot metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, uporabljajo pogosteje, je 

vprašljivo, koliko se te metode uporabljajo na ustrezen oziroma strokoven način, z 

razumevanjem vseh njihovih značilnosti. Da imajo učitelji slab vpogled v obstoj in načine 

uporabe specifičnih (likovnih) metod dela ter da – v primerjavi z metodami, povezanimi z 

likovnovzgojnim delom – prednost dajejo uporabi posameznih splošnih in ustaljenih 

metod, kot sta metoda pogovora in metoda demonstracije, potrjuje tudi raziskava 

Županić Benićeve (2011). Slabo uporabo sodobnih metod dela pa po eni strani lahko 

tolmačimo z nezadostnim poznavanjem in usposobljenostjo za njihovo uporabo v praksi, 

po drugi strani pa s strahom pred neuspehom. Pogosto namreč prihaja do tega (to je 

pokazala tudi naša raziskava), da se pri učiteljih, če uporabijo določene nove načine dela, 

pojavi strah pred tveganjem in možnim občutkom nezadostne uspešnosti. Problem 

predstavlja tudi pomanjkanje refleksivnega pristopa k lastnemu delu, premišljanje o 

problemih, iskanje novih načinov in rešitev. Pri odmiku od ustaljenih načinov pouka 

likovne vzgoje, ki zadovoljujejo zgolj formalno, so učiteljem lahko v pomoč strokovna 

usposabljanja in tudi spodbujevalno, odprto šolsko ozračje, v katerem obstaja 

senzibiliziranost za prednosti sodobnih pristopov poučevanja in učenja. 

Ko gre za kognitivne tipe učencev, učitelji nimajo dovolj jasne predstave o tem pojmu in 

njegovem pomenu, zato se upoštevanje različnosti kognitivnih tipov učencev prek 

uporabe različnih metod dela v glavnem spoštuje glede na lastne občutke in subjektivna 
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stališča, brez sistemskega načrtovanja pri pisanju učnih priprav v smislu skrbno določene 

uporabe posameznih učnih metod in postopkov, učnih sredstev in pripomočkov, načinov 

in oblik dela itd. 

Večina učiteljev šteje praktično delo za najpomembnejši del pouka likovne vzgoje (Tabela 

30) in tako potrjuje, da razumevanje pomena in namena predmeta likovna vzgoja v šolski 

praksi prvenstveno še vedno velja praktičnemu izražanju učencev in razvoju ročnih 

spretnosti. Razvoj kognitivnih sposobnosti (usvajanje likovnih pojmov in vsebin, verbalno 

izražanje in interpretacija znanj in izkustev na področju likovnosti, razvijanje likovno-

estetskih sodb) se še vedno premalo spodbuja in vrednoti. 

V raziskavi smo tudi ugotovili povezavo med delovno dobo učiteljev, njihovo percepcijo 

pomembnosti pouka likovne vzgoje in percepcijo pomembnosti lastne avtonomije ter 

uporabo učnih metod. Ugotavljanje povezave med delovno dobo učiteljev in uporabo 

učnih metod pri pouku likovne vzgoje je statistično pokazalo, da izmed štirinajstih 

navedenih metod dela statistično pomembna povezava obstaja samo med delovno dobo 

in metodo uporabe različnih medijev in multimedijev, metodo transponiranja in 

alternativ ter metodo uporabe učbenika. Pokazalo se je, da učitelji s krajšo delovno dobo 

pogosteje uporabljajo metodo uporabe različnih medijev in multimedijev, kar je tudi bilo 

pričakovati, ker so ta sredstva v veliki meri del njihovega vsakdanjega življenja tudi zunaj 

šole, medtem ko učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje uporabljajo metodo 

transponiranja in alternativ ter metodo uporabe učbenika (Tabela 35). Predpostavljamo, 

da so učitelji z daljšo delovno dobo bolj usmerjeni k tradicionalnemu pojmovanju pouka, 

z manjšo uporabo različnih načinov in metod dela ter da jim učbeniki olajšujejo pouk v 

smislu zagotovljenih slikovnih primerov in boljše strukturiranosti učne ure. Lahko se 

opremo na trditve Dimića (2005), da so učitelji z 10 in 20 let delovne dobe ustvarjalnejši v 

primerjavi z učitelji, ki imajo več kot 20 in 30 let delovne dobe in čedalje bolj zapadajo v 

rutino in povprečje. Po drugi strani jim izkustvo, ki ga imajo, pomaga, da pri učencih 

uvidijo individualne potrebe in sposobnosti ter jih upoštevajo, pa na ta način pri tej 

starostni skupini tolmačimo pogostejšo uporabo metode transponiranja in alternativ. 

Glede na to, da je statistično pomembna korelacija med delovno dobo učiteljev in 

uporabo učnih metod potrjena le za tri spremenljivke, hipoteza H1, da se izbor metod 

dela in stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole 

razlikuje glede na delovno dobo učiteljev in izkušnje pri poučevanju likovne vzgoje, ni 

potrjena. 

V raziskavi je ugotovljena povezava med percepcijo pomembnosti pouka likovne vzgoje 

učiteljev in uporabo učnih metod. Statistično pomembne korelacijske povezave so 
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ugotovljene le za tri od skupno štirinajstih metod: metodo razlage, metodo pogovora in 

metodo estetske komunikacije (Tabela 36). Z izjemo slednje metode je ta podatek tudi 

pričakovan, ker sta prvi dve metodi najpogosteje uporabljeni tudi pri pouku vseh drugih 

predmetov. Rezultati navajajo na ugotovitev, da zavest o pomembnosti predmeta likovna 

vzgoja pri učiteljih vpliva na boljšo informiranost o njegovih vsebinah in ciljih, pa tudi na 

boljše poznavanje njegovih specifičnosti; to dejstvo pa tudi opozarja na možnost 

obratnega procesa sklepanja, kjer ima boljša strokovno-profesionalna oziroma 

metodično-didaktična usposobljenost učitelja za rezultat tudi pozitivnejši odnos oziroma 

upoštevanje pomembnosti posameznih učnih predmetov. Na ta način je potrjena 

hipoteza H2, da se izbor metod dela in stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje na 

razredni stopnji osnovne šole razlikuje glede na prepričanje učiteljev o pomembnosti 

učnega predmeta likovna vzgoja. 

Z raziskovanjem povezanosti med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in 

uporabo učnih metod pri pouku likovne vzgoje smo ugotovili statistično pomembno 

pozitivno povezavo med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo 

štirih specifičnih likovnih metod dela (izmed skupno sedmih, navedenih v Tabeli 37) ter 

negativno povezanost z uporabo metode pogovora. Pozitivno povezanost lahko 

razlagamo na način, da imajo učitelji, ki cenijo lastno avtonomijo, tudi boljše stališče 

oziroma odnos do lastne profesionalne usposobljenosti, kar si prizadevajo upravičiti s čim 

boljšim izvajanjem pouka ter z uporabo različnih metod in načinov dela, prilagojenih 

specifičnostim pouka likovne vzgoje. Po drugi strani pa statistično pomembna negativna 

povezanost med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in uporabo metode 

pogovora lahko navaja na ugotovitev, da se učitelji, ki jim lastna avtonomija ni 

pomembna, manj zatekajo k iskanju novih načinov oziroma 'širitvi meja' v načinu 

izvajanja pouka ter se najpogosteje odločajo za uporabo ustaljenih pristopov oziroma 

splošnih metod dela, kot je metoda pogovora (ta metoda je poleg metode demonstracije 

in metode razlage sicer ena izmed največkrat navedenih v različnih priročnikih za likovno 

vzgojo, ki ponujajo gotove rešitve za učne enote in ki jih nekateri učitelji uporabljajo brez 

kriterijev in lastnega ustvarjalnega deleža). Ker je statistično pomembna korelacija 

ugotovljena med percepcijo pomembnosti lastne avtonomije učiteljev in petimi od 

skupno štirinajstih metod dela, hipoteza H3, da se izbor metod dela in stilov poučevanja 

pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole razlikuje glede na zavedanje 

učiteljev o svoji lastni avtonomiji, ni potrjena. 
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Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje daje poudarek večji 

komunikaciji med vsemi subjekti vzgojno-izobraževalnega procesa in uporabi učnih 

strategij, ki zagotavljajo večjo dejavnost učencev, to pa so problemsko zasnovan pouk, 

učenje z igro, dejavno učenje, učenje z lastno izkušnjo. Raziskave kažejo, da so rezultati 

na področju motivacije, pomnjenja in sposobnosti ločevanja bistvenega od nebistvenega 

občutno večji pri interaktivnem pouku kot pri tradicionalno usmerjenem pouku (Suzić, 

2002). Eden izmed ključnih dejavnikov, ki določajo uspešnost izvajanja pouka nasploh, 

tako tudi pouka likovne vzgoje, so učne metode; pri pouku likovne vzgoje je treba 

uporabljati tiste metode, ki omogočajo primerjave, pobude, vprašanja, analogije, 

metode, ki spodbujajo razmišljanje in kritičnost, razvijajo senzibilnost ter usmerjajo 

učence v motivacijo in nove izkušnje (Tomšič Čerkez, 2011). Zaradi upoštevanja 

specifičnosti učnega predmeta likovna vzgoja je treba pri pouku likovne vzgoje 

uporabljati tudi specifične (likovne) metode dela. Večjo učinkovitost pouka z uporabo 

specifičnih metod dela v primerjavi s poukom, pri katerem se uporabljajo samo splošne 

učne metode, dokazujejo tudi nekatere raziskave (Berce Golob, 1990). Čeprav je sodobna 

pedagoška misel veliko pozornosti namenila strategijam, načinom in metodam 

posodobitve učnega procesa, na področju likovne didaktike na Hrvaškem na tem 

področju ni pomembnejšega napredka niti v teoretičnem niti praktičnem pogledu. Redke 

so tudi raziskave, ki proučujejo problematiko posodobitve učnega procesa likovne vzgoje 

na Hrvaškem, predvsem na področju primarnega izobraževanja. Specifične (likovne) 

metode dela so teoretsko sicer obravnavali nekateri likovni strokovnjaki (Karlavaris, 

Kraguljac, 1981; Karlavaris, 1987; Berce Golob, 1990), toda njihova uporaba v šolski praksi 

še vedno ni zaživela na ustrezen način. V svoji raziskavi smo se omejili na štiri specifične 

metode dela, ki smo jih ocenili kot najustreznejše za uporabo na slikarskem področju na 

razredni stopnji osnovne šole oziroma v 2. in 4. razredu. To so metoda estetskega 

komuniciranja, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, metoda 

transponiranja in alternativ ter metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje. 

Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembne razlike med ustaljenim in 

interaktivnim modelom poučevanja in učenja. Statistična obdelava podatkov, enako za 2. 

kot tudi 4. razrede, kaže velik napredek eksperimentalne skupine v primerjavi s 

kontrolnimi v smislu izboljšanja kakovosti rezultatov pouka in to na vseh področjih 

raziskovanja (reševanje likovnih tehnik v okviru načrtovanih slikarskih nalog, znanje in 

razumevanje likovnih pojmov in likovna ustvarjalnost učencev) (Tabele 52, 53, 54 in 55). 

Čeprav so učenci v KS in ES v finalnem stanju napredovali glede na inicialno stanje, pa je 

ta napredek v ES veliko večji (Tabela 56). Na podlagi rezultatov, dobljenih s statistično 
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analizo, lahko potrdimo hipotezo H5, da bodo v eksperimentalni skupini učenci pri 

reševanju likovnih tehnik v okviru načrtovanih slikarskih nalog izkazali boljše likovne 

sposobnosti in veščine kot učenci v kontrolni skupini, hipotezo H6, da bodo v 

eksperimentalni skupini učenci izkazali večje razumevanje in poznavanje likovnih pojmov 

kot učenci v kontrolni skupini in hipotezo H7, da bodo v eksperimentalni skupini učenci 

izkazali večjo ustvarjalnost pri reševanju slikarskih problemov kot učenci v kontrolni 

skupini. 

Na področju znanja in razumevanja likovnih pojmov je ES v primerjavi s KS najbolj 

napredovala pri nalogi 4 in zatem pri nalogi 3. Predpostavljamo, da je ta rezultat 

posledica večje dejavnosti in motivacije učencev v ES, ki sta sledili začetnemu prilagajanju 

(nalogi 1 in 2) novemu načinu dela. Največji napredek ES v primerjavi s KS je na področju 

ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki dosežen pri nalogi 4. Razlog za to je verjetno 

v poudarku, ki so ga pri vsaki likovni nalogi učitelji namenili ustrezni uporabi materialov in 

orodij ter posledično boljši veščini in svobodi učencev pri rokovanju z materialom kot 

posledici uporabe metode samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje pri prejšnjih treh nalogah. Pogoj za svobodnejšo in zanesljivejšo 

uporabo likovnih materialov in pripomočkov je poznavanje njihovih temeljnih značilnosti, 

tako so učenci sposobni na ustrezen način sami določati postopke za njihovo nadaljnjo 

uporabo in medsebojno kombiniranje. Na področju likovne ustvarjalnosti so – glede na 

posamezne kategorije ustvarjalnosti, pa tudi sumarno – učenci v ES v primerjavi z učenci 

v KS najbolj napredovali pri likovnih nalogah 3 in 4. Predpostavljamo, da je razlog za to 

podoben, kot tudi v prejšnjih kategorijah: zahvaljujoč boljši interakciji vseh udeležencev 

pouka, ki je od naloge do naloge postajala bolj vse bolj sproščena in dinamična, 

vzpodbujanju pogovora z ustvarjanjem asociacij in novih idej ter vzpodbujanju dejavnosti 

in samostojnosti učencev z uporabo specifičnih likovnih učnih metod je praktično delo 

večine učencev rezultiralo z zanimivimi in izvirnimi likovnimi rešitvami. 

Tudi v drugem delu raziskave so učenci 2. in 4. razreda opravili preizkus poznavanja 

likovnih pojmov in vsebin. Učenci so isti preizkus reševali na začetku in na koncu 

pedagoškega eksperimenta. Statistična analiza je pokazala, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med rezultati preizkusa na začetku in na koncu pedagoškega 

eksperimenta. Znanje na vzorcu učencev KS je po preteku polletja doseglo višjo raven, 

vendar je to razmerje občutno manjše kot v ES. Razlika v uspehu reševanja na finalnem 

preizkusu med učenci ES in KS, izračunana z Mann-Whitneyevim U testom, je statistično 

pomembna enako v 2. razredih (Tabela 62) kot tudi 4. razredih (Tabela 63). To pomeni, 

da je optimiziran model poučevanja pozitivno vplival na doseženo znanje in razumevanje 

likovnih pojmov učencev, izkazani pri reševanju preizkusa znanja. 
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Predpostavka je, da je boljši uspeh predlaganega modela poučevanja v ES v primerjavi z 

rezultati ustaljenega pristopa poučevanja v KS posledica zasnovanosti likovnih nalog na 

način, ki omogoča spodbudnejšo komunikacijo med učenci in učitelji ter posledično boljše 

razumevanje in poznavanje likovnih vsebin pri učencih; ravno tako je z uporabo 

specifičnih metod dela učna snov posredovana v skladu s specifičnimi likovnimi problemi 

na področju slikarstva in z upoštevanjem likovno-estetskih komponent posamezne 

naloge, kar pomeni, da so se učenci z učno snovjo seznanili na ustreznejši, poglobljen in 

zanimivejši način. Pristop poučevanja in učenja je bil prilagojen različnim kognitivnim 

tipom oziroma stilom učenja in starosti učencev; učna snov je bila namreč podana na 

način, ki je vključeval različne senzorne doživljaje, učna sredstva in pripomočke, 

induktivne in deduktivne načine sklepanja in bolj ali manj strukturirane učne situacije. 

Magajna (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995) navaja Dunnovo (1990), ki se je 

najbolj sistematično ukvarjala z analiziranjem in ugotavljanjem teh povezav in dokazala, 

da se je pri uporabi učnih metod, ki so bile usklajene s posameznikovim stilom učenja, 

učinkovitost izboljšala, v primeru neusklajenosti pa poslabšala. Optimalno razvijanje 

sposobnosti učenja omogoča tudi čim večja uporaba učnih sredstev in pripomočkov. Za 

delo v eksperimentalni skupini smo zato predvideli uporabo številnih in raznovrstnih 

učnih sredstev in pripomočkov, uporabljenih pri podajanju učnih vsebin in tudi izvajanju 

vaj oziroma ustvarjalnih iger. Kot posebej uspešna se je izkazala uporaba prezentacije PPT 

s slikovnimi primeri iz narave in okolja ter s primeri umetniških del, ki je bila po besedah 

učiteljev v ES za učence izrazito zanimiva in spodbujevalna ter dober posrednik pri 

razvijanju opažanja, analiziranja in razumevanja likovnih vsebin, pa tudi estetskega 

doživljaja in vizualnega mišljenja nasploh. Uporaba medijev in multimedijev se je pri 

sodobnem pouku pokazala kot primerno sredstvo za posredovanje učnih vsebin na hiter, 

preprost in zanimiv način; Berk (2009) kot rezultat vključevanja integriranih multimedijev 

v pouk navaja večje zanimanje in pozornost učencev. Uporaba prezentacije PPT je pri 

učencih povzročila večjo kognitivno in čustveno dejavnost, rezultat tega pa je bilo 

ustvarjanje novih, izvirnih likovnih rešitev. Ta način prezentacije učnih/likovnih vsebin bi 

zato moral biti pogosteje v uporabi in postati del učne prakse v prihodnje. 

Uporabljene so bile tudi strategije poučevanja, ki so z osmišljenim pogovorom o estetsko-

likovnih komponentah likovnih del v povezavi z vsakdanjim življenjem, ustvarjalno igro in 

sodelovalnim učenjem spodbujale motiviranost in dejavno udeležbo učencev. Uporaba 

interaktivnega pristopa poučevanja in učenja je učencem omogočila, da razmišljajo, 

doživljajo in likovno izrazijo likovni problem na sebi lasten, izviren in ustvarjalen način. 

V KS so bile največje težave pri ustrezni uporabi likovnih tehnik, približevanju posameznih 

likovnih motivov in vzpodbujanju učencev k samostojnim in izvirnim  likovnim rešitvam 
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(dela so si bila pogosto medsebojno podobna in neinventivna), kar lahko opozarja na 

nezadostno razvite strokovne kompetence, premajhno zavzetost učiteljev v učnem 

procesu, skromno uporabo učnih sredstev in pripomočkov ter uporabo ustaljenih, 

neraznovrstnih učnih metod. 

Učinkovitost eksperimentalnega modela smo preverjali tudi na temelju nestrukturiranega 

intervjuja z učiteljimi. Kvalitativna analiza njihovih odgovorov je pokazala, da je pri 

učiteljih, ki so sodelovali v ES, prišlo do spremembe vzgojno-izobraževalnih stališč, kar 

pojasnjujemo z dodatnimi vsebinami, v obliki konzultacij podajanih pred izvajanjem učnih 

enot, in z zanimivejšimi in dinamičnejšimi načini dela pri obravnavi teh vsebin. Komentarji 

učiteljev omenjajo večjo motiviranost učencev za pouk, večjo dejavnost in ustvarjalnost 

učencev. Izkazalo se je tudi, da so bili za učence zanimivi pester nabor različnih načinov in 

oblik dela, pogosto spreminjanje različnih dejavnosti (pogovora, vaj, iger, praktičnega 

dela) in zlasti uporaba prezentacije PPT. Učitelji so bili zadovoljni s povečano dejavnostjo 

in motivacijo učencev za delo in v njihovih stališčih do poučevanja likovne vzgoje je prišlo 

do pozitivnih premikov oziroma ozaveščenosti potrebe po spreminjanju obstoječih 

načinov dela v korist sodobnemu, interaktivnemu pristopu poučevanja in učenja. Večina 

izmed njih je izrazila željo uporabljene načine dela nadaljevati v prihodnje. Na podlagi 

tega je potrjena hipoteza H4, da se bodo stališča učiteljev do načina pristopov 

poučevanja likovne vzgoje in izbire učnih metod dela po izobraževanju spremenila v 

smeri celostnega poučevanja in učenja. 

Ker so razlike med rezultati ES in KS velike, lahko ugotovimo, da se je eksperimentalni 

model poučevanja izkazal za zelo primernega pri doseganju boljših rezultatov v ES v vseh 

kategorijah ocenjevanja. Statistična obdelava podatkov potrjuje pozitivne učinke 

omenjenega načina dela. Na podlagi rezultatov raziskave ugotovimo, da je učinek 

izvedenega pedagoškega eksperimenta pozitiven; na ta način potrdimo tudi splošno 

hipotezo, ki z uvajanjem interaktivnega stila poučevanja in uporabo kombinacij splošnih 

in specifičnih (likovnih) metod dela v učnem procesu likovne vzgoje predvideva pozitiven 

učinek na razumevanje in poznavanje likovnih pojmov učencev, njihove likovne 

sposobnosti in veščine pri likovnem izražanju ter njihovo ustvarjalnost pri reševanju 

likovnih nalog. 
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V doktorski disertaciji smo se ukvarjali s problematiko interaktivnega pristopa poučevanja 

in učenja pri pouku likovne vzgoje, njegovih značilnosti, prednosti in možnosti uvajanja v 

šolsko prakso. Cilj raziskave je bil razviti in preverjati model poučevanja likovne vzgoje na 

razredni stopnji, ki bi vključeval interaktivni pristop poučevanja in učenja ter uporabo 

kombinacije splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela. Namen je bil izboljšati dosežke 

učencev pri reševanju likovnih nalog s področja slikanja v smislu boljšega razvoja likovnih 

sposobnosti in veščin pri likovnem izražanju, večjega razumevanja in poznavanja likovnih 

pojmov ter večje likovne ustvarjalnosti. Želeli smo tudi ugotoviti, kateri dejavniki so 

povezani z izborom metod dela in stilov poučevanja učiteljev razrednega pouka pri likovni 

vzgoji. 

V teoretičnem delu smo predstavili teorije poučevanja in učenja, ki so vplivale na 

oblikovanje sodobnih pristopov poučevanja in učenja ter tako tudi na pouk likovne 

vzgoje. Zatem smo predstavili značilnosti tradicionalnega (transmisijskega) in sodobnega 

(transformacijskega) oziroma interaktivnega pristopa poučevanja in učenja ter vlogo 

učitelja v kontekstu poučevanja likovne vzgoje. Nadalje smo navedli metode in oblike 

dela, ki se uporabljajo pri pouku likovne vzgoje, in njihove značilnosti, didaktične kriterije 

za njihovo izbiro ter značilnosti, razloge in načine uporabe specifičnih (likovnih) metod 

dela. Na koncu smo navedli osnovne značilnosti ustvarjalnosti nasploh in v kontekstu 

poučevanja likovne vzgoje. 

Empirični del raziskave sta sestavljala dva dela. V prvem delu smo z vprašalnikom 

anketirali 373 učiteljev razrednega pouka z območja Primorsko-goranske, Istrske in Liško-

senjske županije na Hrvaškem ter tako zbrali podatke o njihovih stališčih in mnenju o 

pomembnosti likovne vzgoje v primerjavi z drugimi učnimi predmeti, materialno-

tehničnih delovnih pogojih pri pouku likovne vzgoje, načinu izvajanja pouka likovne 

vzgoje, uporabi posameznih učnih metod, učnih sredstev in pripomočkov ter upoštevanju 

kognitivnih tipov učencev pri pouku likovne vzgoje. Odgovore na vprašanja o povezanosti 

delovne dobe učiteljev in njihovih stališč do pomembnosti predmeta likovna vzgoja ter 

stališč do lastne avtonomije in uporabe učnih metod pri pouku likovne vzgoje smo 

ugotavljali s korelacijskimi povezavami. Rezultati statistične analize so pokazali naslednje: 

- hipoteza H1 – izbor metod dela in stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje na 

razredni stopnji osnovne šole se razlikuje glede na delovno dobo učiteljev – ni 

potrjena. 

- hipoteza H2 – izbor metod dela in stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje na 

razredni stopnji osnovne šole se razlikuje glede na prepričanje učiteljev o 

pomembnosti učnega predmeta likovna vzgoja – je potrjena. 
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- hipoteza H3 – izbor metod dela in stilov poučevanja pri pouku likovne vzgoje na 

razredni stopnji osnovne šole se razlikuje glede na zavedanje učiteljev o svoji 

lastni avtonomiji – ni potrjena. 

V drugem delu raziskave smo v 2. in 4. razredih izvedli pedagoški eksperiment, v katerem 

so učitelji v kontrolni skupini izvajali učni proces na ustaljen način, v eksperimentalni 

skupini pa po optimiziranem modelu poučevanja. Eksperimentalni model smo zasnovali 

na interaktivnem pristopu poučevanja in učenja ter uporabi kombinacij splošnih in 

specifičnih (likovnih) metod dela. V raziskavo je bilo vključenih 285 učencev štirih 

osnovnih šol. Po eksperimentu so se na osnovi nastalih likovnih izdelkov učencev 

primerjali rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine glede na likovne sposobnosti in 

veščine pri realizaciji likovnih tehnik v okviru načrtovanih slikarskih nalog, glede na 

razumevanje in poznavanje likovnih pojmov in glede na likovno ustvarjalnost pri 

reševanju slikarskih nalog. Pri analizi likovnih izdelkov učencev smo uporabili statistično 

in kvalitativno analizo podatkov. Rezultati statistične analize so pokazali, da so razlike 

med učenci v kontrolni in eksperimentalni skupini statistično pomembne. Učenci v 

eksperimentalni skupini so na vseh področjih raziskave (razvoj likovnih sposobnosti in 

veščin učencev pri likovnem izražanju, razumevanje in poznavanje likovnih pojmov in 

likovna ustvarjalnost učencev) dosegli boljše rezultate kot učenci v kontrolni skupini. 

Globalni rezultati testov kažejo izrazit premik rezultatov eksperimentalne skupine v 

pozitivni smeri pri vseh dejavnikih, ki smo jih preverjali v raziskavi. Razlika med KS in ES je 

statistično pomembna pri p < 0,05 in p < 0,01. Rezultati raziskave so pokazali pozitiven 

učinek uporabe optimiziranega modela poučevanja, ki je upravičil naša pričakovanja. To 

dejstvo se kaže tako v kvantitativnih empiričnih podatkih kot v kvalitativni analizi likovnih 

izdelkov.  

S preizkusom znanja za učence v 2. in 4. razredih smo pisno preverjali njihovo znanje in 

razumevanje likovnih pojmov in vsebin na slikarskem področju. Za ocenjevanje razlik v 

dosežkih pri reševanju preizkusa na začetku in koncu pedagoškega eksperimenta je bil 

izveden Mann-Whitneyev U test. Iz rezultatov statistične obdelave podatkov lahko 

ugotovimo, da so bili učenci v KS in ES v 2. in 4. razredih na začetku eksperimenta 

izenačeni v rezultatih testa, medtem ko so ob koncu eksperimenta učenci v ES dosegli 

statistično pomembno višje rezultate kot učenci v KS, tako v 2. razredih kot tudi v 4. 

razredih.  

Pri izvedbi optimiziranega modela v šoli so učitelji, ki so sodelovali v ES, upoštevali 

predpisane dejavnosti in opravljale zahtevane naloge, pri čemer so navajali, da jim je 

takšen pristop zanimiv ter v strokovnem, profesionalnem in osebnem smislu 

spodbujevalen. To je razvidno iz njihovih odgovorov na vprašanja nestrukturiranega 
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intervjuja. Zahvaljujoč izvedbi optimiziranega modela poučevanja je v njihovih stališčih do 

poučevanja pri likovni vzgoji prišlo do pozitivnih premikov oziroma do ozaveščanja 

potrebe po spreminjanju obstoječih načinov dela v korist sodobnega, interaktivnega 

pristopa poučevanja in učenja. Na podlagi kvantitativne in kvalitativne analize lahko 

ugotovimo naslednje: 

- hipoteza H5 – v eksperimentalni skupini bodo učenci pri reševanju likovnih tehnik 

v okviru načrtovanih slikarskih nalog izkazali boljše likovne sposobnosti in veščine 

kot učenci v kontrolni skupini – je potrjena. 

- hipoteza H6 – v eksperimentalni skupini bodo učenci izkazali večje razumevanje in 

poznavanje likovnih pojmov kot učenci v kontrolni skupini – je potrjena. 

- hipoteza H7 – v eksperimentalni skupini bodo učenci izkazali večjo ustvarjalnost 

pri reševanju slikarskih problemov kot učenci v kontrolni skupini – je potrjena. 

- hipoteza H4 – stališča učiteljev do načina pristopov poučevanja likovne vzgoje in 

izbire učnih metod dela se bodo po izobraževanju spremenila v smeri celostnega 

poučevanja in učenja – je potrjena.  

Na podlagi rezultatov raziskave ugotovimo, da je učinek izvedenega pedagoškega 

eksperimenta pozitiven; skladno z time lahko zaključimo naslednje: 

- splošna hipoteza – z uvajanjem interaktivnega stila poučevanja in uporabo 

kombinacij splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela v učnem procesu likovne 

vzgoje se bo povečalo razumevanje in poznavanje likovnih pojmov učencev, 

njihove likovne sposobnosti in veščine pri likovnem izražanju ter njihova 

ustvarjalnost pri rešavanju likovnih nalog – je potrjena. 

 

Izsledki raziskave so pokazali, da učenci eksperimentalne skupine v večji meri sodelujejo v 

pogovoru z učiteljimi, lažje izražajo lastna mnenja in ideje, ki jim omogočajo boljše 

razumevanje obravnavanih učnih vsebin in boljše rezultate v likovnem izražanju, 

dejavnejši so v učnem procesu in ustvarjalnejši v likovnem izražanju. Rezultati raziskave 

odpirajo možnosti nadaljnjih raziskav, ki bi lahko potekale v več smereh. Za 

likovnopedagoško prakso bi bilo zanimivo preverjati uporabljen model poučevanja tudi 

na drugih področjih likovnega oblikovanja (risanje, tridimenzionalno oblikovanje, grafika). 

Poleg uporabljenih štirih specifičnih metod dela bi morali preverjati učinkovitost ostalih 

specifičnih metod dela in tudi njihove različne medsebojne kombinacije ter poiskati 

najučinkovitejše modele za določena likovna področja, likovne probleme in starost 

učencev. Ravno tako bi v nadaljnje raziskave veljalo vključiti tudi druge starostne skupine 

učencev (do 8. razreda osnovne šole). Med zahtevnejše naloge spadata razvoj in 
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dopolnitev predlaganega modela poučevanja, ki bi obsegala raziskovanje optimalnih 

kombinacij splošnih in specifičnih metod dela za vsako likovno področje, likovni problem 

in starost učencev. Ker so se v raziskavi nekatera učna sredstva in pripomočki ter uporaba 

PPT prezentacije v kombinaciji s specifičnimi metodami dela pokazali kot zelo močno 

sredstvo za vzpodbujanje in razvijanje opažanja ter lažje razumevanje učnih vsebin pri 

učencih, bi bilo zanimivo raziskati, ali obstaja povezanost med uporabo določenih učnih 

sredstev in pripomočkov ter uporabljenih metod dela glede na uspešnost obvladovanja 

učnega gradiva oziroma večjo likovno ustvarjalnost učencev. 

Poglaviten znanstveni prispevek disertacije se kaže v oblikovanju smernic za čim 

učinkovitejše in uspešnejše izvajanje učnega procesa pri pouku likovne vzgoje. Raziskava 

je realizirana s ciljem, da ponudi zamisli in spodbude, ki jih je mogoče uresničiti v praksi in 

ki lahko posodobijo metodičen proces poteka pouka likovne vzgoje na razredni stopnji. 

Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji in na 

podlagi sodobnih pedagoških konceptov smo oblikovali ustreznejši model poučevanja, ki 

obsega interaktivni pristop poučevanja in učenja, uporabo sodobnih učnih strategij ter 

kombinacijo splošnih in specifičnih metod dela, prilagojenih posebnostim pouka likovne 

vzgoje. V razvoju likovne senzibilitete, likovne in splošne ustvarjalnosti učencev obstajajo 

določene zakonitosti, vendar je uporaba teh pogojena s številnimi dejavniki. Poleg metod 

dela je eden izmed najpomembnejših dejavnikov učitelj oziroma njegova vloga v vzgojno-

izobraževalnem procesu, s tem pa je povezano tudi usposabljanje za sodobno izvajanje 

pouka. Menimo, da bodo ugotovitve raziskave pomagale seznaniti učitelje razrednega 

pouka s potrebo po spremembi pristopa poučevanja in učenja k sodobnejšim, 

interaktivnim načinom izvajanja pouka. Na ta način se pouk likovne vzgoje ne bi izvajal 

zgolj na rutiniran, temveč na bolj dinamičen, dejavnejši, strokovnejši in zanimivejši način. 

V ta namen pa bi bilo treba organizirati strokovna izpopolnjevanja oziroma učiteljem 

pogosteje omogočiti srečanja s strokovnjaki, ki bi jim pomagali pri uvajanju sodobnih 

pedagoških teoretskih postavk v prakso. 

Teoretsko osmišljen model in njegova empirična aplikacija sta lahko izhodišče za 

nadaljnje proučevanje in uporabo v vzgojno-izobraževalni praksi likovne vzgoje oziroma 

ju je mogoče uporabiti pri reviziji ali snovanju učnega programa likovne vzgoje, da bi 

učiteljem tako omogočili načrtovanje optimalne kombinacije učnih metod in načinov dela 

za maksimiranje učnih rezultatov vseh učencev v razredu. Dobljeni rezultati bodo 

zapolnili vrzel manjkajočih raziskav na Hrvaškem in širše. Razrednim učiteljem z 

izkušnjami in tudi tistim, ki si izkušnje pri poučevanju in učenju mlajših učencev šele 

pridobivajo, pa bodo v pomoč pri oblikovanju učinkovitih učnih strategij, kar bi lahko 

prispevalo k razvoju znanosti na področju likovne didaktike. 
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6. PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

PRILOGA 1: Koncepcije učenja in epistemološke ravni (prirejeno po: 
Entwistle, 2000). 
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PRILOGA 2: Teorija o več inteligencah Howarda Gardnerja 

 

Gardner (1993, 1999) v svoji teoriji več inteligencah navaja naslednjih sedem vrst 

inteligenc, enako pomembnih pri doseganju znanja in sposobnosti. To so: 

Lingvistična inteligenca je povezana s sposobnostjo branja, pisanja, govorjenja in 

poslušanja ter pomeni nadarjenost za jezike. 

Logično-matematična inteligenca se uporablja pri reševanju problemov v simbolični logiki 

in abstraktni matematiki. Njene značilnosti so sistematičnost, sposobnost operiranja s 

števili in logično mišljenje. Mnogi znanstveniki v naravoslovnih znanostih so bili nadarjeni 

s to vrsto inteligence. 

Prostorska inteligenca je zaslužna za sposobnost zamišljanja prostora in različnih funkcij v 

njem. Odlikuje jo ustvarjanje notranjih predstav (videnje z 'notranjim očesom') in 

povezana je zlasti z delovanjem desne polovice možganov. 

Glasbena inteligenca pomeni sposobnost ustvarjanja in poustvarjanja glasbe ter sledenja 

ritmu. Lahko je povezana s skladanjem, petjem, z igranjem instrumenta in s samim 

razumevanjem glasbe. Tudi pri tej vrsti inteligence je pomembno angažirana desna 

polovica možganov.  

Telesno-kinestetična inteligenca je povezana s športnimi aktivnostmi, plesom in z drugimi 

telesnimi dejavnostmi, pa tudi s sestavljanjem ali z načrtovanjem ter ročno spretnostjo. 

Uporablja se tudi v vseh vrstah umetnosti in obrti.  

Medsebojna (interpersonalna) inteligenca je navzoča v komuniciranju z razumevanjem in 

v interakciji z drugimi ljudmi nasploh. Predpostavlja sposobnost dobre komunikacije in 

navezovanja stikov. Pomembna je za opažanje razlik med različnimi ljudmi ter tudi za 

opažanje razpoloženja, temperamenta, motivov, namer in drugega. Odlikuje jo 

sposobnost empatije (vživljanje v položaj drugih in sočustvovanje z njimi). Koristna je in 

nujna pri poklicih s področja psihoterapije, poučevanja, politike in z drugih, ki  vključujejo 

pogosto interakcijo z ljudmi. 

Avtorefleksivna (intrapersonalna) inteligenca se odraža v razumevanju samega sebe. 

Odlikuje jo sposobnost objektivne samoanalize, ki pomaga pri razumevanju lastnega 

vedenja in občutkov. Označuje občutljivost osebe za lastna razpoloženja, sposobnosti in 

lastnosti nasploh. Uporablja se pri načrtovanju ciljev ter presojanju uspehov in navad. 
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PRILOGA 3: Klasifikacija dejavnikov ustvarjalnosti na likovnem področju 
(prirejeno po: Karlavaris, Kraguljac, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEJAVNIKI, KI USTVARJALNOST 
SPODBUJAJO 

B DEJAVNIKI, KI USTVARJALNOST 
OMOGOČAJO 

A1 originalnost z dvema nasprotnima 
celotama: 

B1 redefinicija z dvema 
nasprotnima celotama: 

A1.1. originalna produkcija kot 
spodbujevalna celota 

B1.1. likovno transponiranje 
različnih materialov kot 
spodbujevalna celota 

A1.2. zaznavanje ter uporaba originalnih 
materialov, postopkov kot celota, ki 
omogoča 

B1.2. občutljivo zaznavanje 
elementov za transponiranje 
kot celota, ki omogoča 

A2 fleksibilnost z dvema nasprotnima 
celotama: 

B2 fluentnost z dvema 
nasprotnima celotama: 

A2.1. odkrivanje novih poti v iskanju 
rešitve kot spodbujevalna celota 

B2.1. tehnična fluentnost kot celota, 
ki omogoča 

A2.2. prilagajanje izraznim sredstvom kot 
celota, ki omogoča 

B2.2. fluentnost asocijacij ter idej 
kot spodbujevalna celota 

A3 občutljivost za probleme z dvema 
nasprotnima celotama: 

B3 elaboracija z dvema 
nasprotnima celotama: 

A3.1. doživljajsko, intuitivno razumevanje 
likovnih struktur kot spodbujevalna 
celota 

B3.1. estetska struktura izraza kot 
celota, ki omogoča 

A3.2. zaznavanje ter uporaba likovnih 
struktur kot celota, ki omogoča 

B3.2. idejno-miselna elaboracija, 
estetsko načrtovanje kot 
spodbujevalna celota 
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PRILOGA  4: Anketni vprašalnik za učitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
UČITELJSKA FAKULTETA NA REKI, UNIVERZA NA REKI  
mag. Zlata Tomljenović, asistentka pri teoriji likovne umetnosti 
 
Spoštovane učiteljice in učitelji, 
anketni vprašalnik pred vami je nastal s ciljem, definirati sedanji položaj pouka likovne kulture v 
razrednem pouku v osnovnih šolah na Hrvaškem. Tako bi dobili povratno informacijo o izvajanju 
učnega procesa v okviru omenjenega učnega predmeta, o dejavnikih, ki ga pogojujejo in 
nahajanju novih modelov poučevanja in učenja, ki bodo prispevali k večji kakovosti učne prakse. 
Raziskava  poteka v sklopu priprave doktorskega dela na temo Interaktivni pristop poučevanja in 
učenja pri pouku likovne kulture. 
Vaše sodelovanje je izjemnega pomena za čim objektivnejše rezultate raziskave in njen uspešen 
potek. S tem namenom vas prosim za izpolnjevanje te ankete in tako za podporo. Anketa je 
anonimna, traja 15-20 minut, izpolnjuje pa se z obkrožanjem odgovorov, označevanjem s križcem 
v določenih poljih v tabelah ali z navedbo mnenja/komentarja. Če se vam zdi potrebno, dodatne 
komentarje lahko napišete tudi ob določenih vprašanjih, ob koncu anketnega lističa ali na 
dodatnem listu papirja. 
Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in prispevek k delu pri omenjeni problematiki. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

1. Starost: _____ let 
2. Spol (obkrožite črko):         M         Ž 
3. Vaše delovne izkušnje: ____  let 
4. Izobrazba (obkrožite odgovor):          VŠS           VSS 

 
5. Vaš status je (obkrožite črko pred odgovorom): 

                  a) učitelj/ica 
                  b) učitelj/ica mentor/ica 
                  c) učitelj/ica svetovalec/ka 
 

6. Kraj/mesto/županija: ____________ 
 

7. V kolikšni meri so v šoli, v kateri ste zaposleni, po vašem mnenju zagotovljeni materialno-
tehnični pogoji za izvajanje pouka likovne vzgoje ? (obkrožite črko pred odgovorom) 

    a) sploh niso zadovoljivi                                       b) zelo slabo so zadovoljivi 
    c) so srednje zadovoljivi                                       d) so dokaj zadovoljivi 
    e) so popolnoma zadovoljivi 
 
 
       Če omenjeni pogoji niso v celoti zadovoljivi, navedite pomanjkljivosti: 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši cilji pouka likovne vzgoje v razrednem 
pouku? (možnih je več odgovorov) 

      a) razvijanje domišljije in kreativnega mišljenja 
      b) sprostitev učencev prek praktičnih likovnih aktivnosti 
      c) usvajanje znanja o likovnem jeziku in razvoj likovnega/vizualnega mišljenja 
      d) razvijanje motoričnih veščin 
      e) razvijanje socialnih veščin  
      f) razvoj občutljivosti za estetiko in čustva 
      g) razvoj aktivnega in raziskovalnega odnosa do okolja 
 

9. V vsaki vrstici tabele s križcem označite raven vplivov navedenih zunanjih okoliščin na 
kakovost vašega izvajanja pouka likovne vzgoje: 

 

 ne vpliva slabo 
vpliva 

vpliva precej 
vpliva 

močno 
vpliva 

materialno-tehnična opremljenost      

sodelovanje s kolegi (delovno ozračje)      

število ur, predvidenih za pouk LV      

število učencev v razredu      

            
 

10. Kako ocenjujete, da je dosežena vaša avtonomija (načrtovanje učnih vsebin, oblikovanje 
likovnih nalog in učnih enot, izbor učnih sredstev, metod in oblik dela) v izvajanju  pouka 
likovne vzgoje? (obkrožite črko pred odgovorom) 

      a) nimam avtonomije                                               b) avtonomijo imam v zelo majhni meri 
      c) imam delno avtonomijo                                      d) avtonomijo imam v večji meri 
      e) imam popolno avtonomijo 
 
 

11. Avtonomija v kreiranju procesa, učnih tem, metod in oblik dela ter drugih učnih vsebin pri 
pouku likovne vzgoje je za vas: (obkrožite črko pred odgovorom) 

      a) nepomembna                                                            b) manj pomembna 
      c) ni pomembna, ni nepomembna                             d) precej pomembna  
      e) zelo pomembna  
 
 

12. Predmet likovna vzgoja ima v razrednem pouku po vašem mnenju: (obkrožite črko pred 
odgovorom) 

      a) zelo majhno pomembnost                                             b) majhno pomembnost 
      c) srednjo pomembnost                                                      d) veliko pomembnost 
      e) zelo veliko pomembnost  
 
      Odgovor na kratko pojasnite:_________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
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13. Navedite, v kolikšni meri pri pouku likovne vzgoje uporabljate posamezne oblike dela 
(izbrano polje označite s križcem): 

 
14. Koliko truda v primerjavi z drugimi učnimi predmeti vlagate v pripravo učnih tem iz 

likovne vzgoje? 
      a) veliko manj                                                              b) nekoliko manj 
      c) enako                                                                        d) nekoliko več  
      e) veliko več  
 

15. Označite s križcem, katere učne metode in v kolikšni meri uporabljate pri pouku LV: 

 nikoli redko občasno pogosto vedno 

metoda razlage 
 

     

metoda pogovora 
 

     

metoda uporabe različnih medijev (vizualnih, avditivnih, 
taktilnih…) 

     

metoda demonstracije 
 

     

metoda transponiranja in alternativ 
 

     

metoda samostojnega dojemanja in usvajanja lik. tehnik 
 

     

metoda estetske komunikacije 
 

     

metoda reševanja problemov  
 

     

metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti 
 

     

metoda dela z besedilom (učbenik ...) 
 

     

metoda izkušenjskega učenja 
 

     

metoda kompleksnosti (prepletanje različnih spodbud in 
postopkov, odvisno od situacije) 

     

metoda avtonomnih likovnih postopkov 
 

     

metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom 
(življenjsko okolje) 

     

 

 nikoli redko (enkrat 
na 3-4 mesece) 

občasno (enkrat  
na mesec, dva) 

pogosto (vsak  
mesec) 

vedno (vsak 
teden) 

frontalna oblika 
dela 

     

individualna 
oblika dela  

     

skupinska 
oblika dela 

     

timsko delo 
(delo v dvoje) 
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16. Katere metode poučevanja in učenja, ki jih uporabljate pri svojem delu, po vašem mnenju 

najbolj spodbujajo aktivnost in motivacijo za delo pri učencih oziroma največ prispevajo k 
uresničevanju ciljev pouka likovne kulture? (možno je obkrožiti več odgovorov) 

a) metoda demonstracije 
b) metoda reševanja likovnih problemov  
c) metoda izkušenjskega učenja 
d) metoda pogovora 
e) metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti 
f) metoda kompleksnosti 
g) metoda avtonomnih likovnih postopkov 
h) metoda razlage  
i) metoda uporabe različnih medijev  
j) metoda transponiranja in alternativ 
k) metoda povezovanja likovnih vsebin s kontekstom  
l) metoda estetske komunikacije 

      
 

17. Kadar zaradi določenega razloga niste zadovoljni z izvedbo učne ure likovne vzgoje, 
storite naslednje: (obkrožite črko pred odgovorom) 

a) v prihodnje ne uporabite določene naloge/motiva/tehnike 
b) za izvedbo iste učne enote uporabite drugo metodo poučevanja 
c) uporabljate isto metodo poučevanja, a spremenite nalogo/motiv/tehniko 

 
 

18. Na lestvici od 1 (najmanj) do 5 (največ) obkrožite, kakšna je po vašem mnenju 
učinkovitost posameznih dejavnosti, ki naj bi pri učencih zagotovile razumevanje in 
usvajanje vsebin s področja  likovne vzgoje: 

 
     a) razlaga likovnih pojmov in pojavov s strani učitelja 1   2   3   4   5 

     b) pogovor 1   2   3   4   5 

     c) demonstracija 1   2   3   4   5 

     d) samostojno raziskovanje učencev 1   2   3   4   5 

     e) uporaba učbenikov za likovno vzgojo 1   2   3   4   5 

     f) praktično delo (likovno izražanje) 1   2   3   4   5 

 
 

19. Ali pri pouku likovne vzgoje glede na različne kognitivne tipe učencev (vizualni, slušni, 
taktilni) uporabljate različne metode dela? (obkrožite črko pred odgovorom) 

      a) nikoli                                                 b) redko 
      c) včasih                                                d) pogosto 
      e) zelo pogosto 
 
      Na kratko opišite, kako: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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20. Obkrožite od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najpomembnejše) pomembnost posameznih 
delov učne ure pri pouku likovne vzgoje: 

 
      a) teoretični del ure (usvajanje likovnih pojmov) 1   2   3   4   5 

      b) praktični del ure (likovno izražanje) 1   2   3   4   5 

      c) evalvacija (vednotenje likovnih izdelkov) 

 

1   2   3   4   5 

 

  

21. Na lestvici od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najpomembnejše) z obkrožanjem označite 
pomembnost posameznih elementov za uspešno izvajanje pouka likovne vzgoje: 

 
            a) izbor ustreznega motiva 1   2   3   4   5 

            b) izbor ustreznih likovnih materialov/tehnik 1   2   3   4   5 

            c) jasna razlaga likovnih pojmov s strani učitelja 1   2   3   4   5 

            d) komunikacija med učenci in učiteljem 1   2   3   4   5 

            e) učna sredstva in pripomočki  1   2   3   4   5 

            f) samostojno raziskovanje učencev  1   2   3   4   5 

            g) problemski pristop k pouku  1   2   3   4   5 

 

22. Navedite, kako pogosto pri pouku likovne vzgoje uporabljate navedena učna sredstva in 
pripomočke (izbrana polja označite s križcem): 

 

 nikoli redko občasno pogosto vedno 

multimedija (CD, DVD, TV, video, računalnik…)      

avditivni mediji (CD predvajalnik, kasetofon…)      

taktilni mediji (predmeti, ki jih je mogoče otipati)      

olfaktivni (z vonjem) mediji      

gustativni (z okusom) mediji      

didaktični neoblikovani material (predmeti iz 
okolja/narave) 

     

fotografije in tekst iz učbenika      

reprodukcije umetniških del       

izvirna umetniška dela      

sredstva in pripomočki,  ki ste jih napravili sami 
(plakati, skice, predloge barv…) 
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23. Navedite, katere likovne tehnike/materiale vključujete v učni proces (polja označite s 
križcem): 

 

 nikoli redko občasno pogosto vedno 

risarske tehnike s suhimi materiali       

risarske tehnike s tekočimi materiali      

slikarske tehnike s suhimi materiali      

slikarske tehnike s tekočimi materiali      

grafične tehnike       

oblikovanje z gnetljivimi materiali      

oblikovanje s poltrdimi materiali      

kombinirane tehnike      

 
 
 
 

24. Na lestvici od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najpomembnejše) s križcem označite 
pomembnost posameznih elementov za uspešno izvajanje pouka likovne vzgoje: 

 

 1 2 3 4 5 

verbalne sposobnosti (postavljanje vprašanj, 
dajanje odgovorov) 

     

motorične sposobnosti (veščine za rokovanje s 
priborom in materialom) 

     

ustvarjalno mišljenje in izražanje      

sposobnost samostojnega raziskovanja      

sposobnost reševanja problemov      

usvajanje likovnega/vizualnega jezika      

razvijanje čustvenih kompetenc, kot so empatija, 
samozavest, intuicija 

     

razvijanje socialnih veščin       
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25. Na lestvici s križcem označite, v kateri meri, po vašem mnenju, z učnimi metodami, ki jih 
uporabljate pri pouku likovne vzgoje, vplivate na razvoj navedenih kompetenc pri 
učencih? 

 
 ne vpliva malo 

vpliva 
srednje 
vpliva 

veliko 
vpliva 

izjemno veliko 
vpliva  

disciplina      

socializacija      

empatija      

samozavest      

razvoj motoričnih veščin      

ustvarjalnost      

razvoj intelektualnih 
sposobnosti 

     

razvoj intuicije      

dejaven odnos do usvojitve 
učnih vsebin 

     

vztrajnost      

samostojnost      

 
 
 

26. Kolikokrat ste se v obdobju svojega delovnega staža udeležili strokovnega 
izpopolnjevanja, povezanega s področjem likovnosti? (obkrožite črko pred odgovorom) 

 
      a) nikoli                                                           b) 1-2 udeležbi 
      c) 3-4 udeležbe                                              d) 5-6 udeležb 
      e) več kot 6 udeležb 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Zahvaljujem na sodelovanju! 
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PRILOGA 5: Preizkus znanja in razumevanja likovnih pojmov in vsebin za 
učence 2. razreda 

 

IME IN PRIIMEK _______________________________________ 
OSNOVNA ŠOLA _______________________________________ 
RAZRED: ________ 
IMAM ___________ LET 
 

Dragi učenec/učenka, 

na listu pred teboj je več vprašanj oz. nalog. Pozorno jih preberi in potem odgovori nanje. Pri 

vprašanjih, kjer je navedenih več odgovorov, se odloči za tiste, za katere meniš, da so točni in 

obkroži črke, zapisane pred njimi. V 5. vprašanju lahko obkrožiš več odgovorov. Na 2. i 3. 

vprašanje odgovori z barvanjem! Prijetno delo! 

 

1. Obkroži tri osnovne barve, iz katerih z mešanjem nastanejo vse druge: 

modra            oranžna              rumena              zelena                  vijoličasta                rdeča 

 

2. Pobarvaj levi krog z eno temno barvo, desni krog pa z eno svetlo barvo (sam izberi barve!): 

                                                                                      

3. Pobarvaj levi kvadrat z eno hladno barvo, desni kvadrat pa z eno toplo barvo (sam izberi 

barve!): 

                                                                                                                                   

       

4. Z mešanjem modre in rumene barve lahko dobimo __________________ barvo (točen 

odgovor napiši na črto!) 

 

5. Na papirju lahko slikaš z barvami (obkroži vse odgovore, ki so po tvojem mnenju  točni!): 

a) tempere            b)tuš           c) akvarelne barve               d) flomastri              e) voščenke 
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6. Poglej spodnji sliki in odgovori, kaj je slikar po tvojem mnenju upodobil na slikah  (obkroži črko 

pred pravilnim odgovorom):  

    a) krajino                                  b) tihožitje                                    c) portret 

              

 

7. Katera slika je naslikana s pestrimi barvami (obkroži črko pred pravilnim odgovorom): 

    a) leva slika                                                       b) desna slika 

 

8. Na kateri sliki lahko opazimo večjo razliko med svetlimi in temnimi barvami (obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom): 

    a) na levi sliki                                                    b) na desni sliki 

 

9. Na kateri sliki človekova podoba bolj izpolnjuje površino slike (obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom): 

    a) na levi sliki                                                    b) na desni sliki 

 

10. S čim sta po tvojem mnenju naslikani sliki (obkroži črko pred pravilnim odgovorom): 

a) z voščenkami                   b) s flomastri                   c) z barvami, nanesenimi s čopičem  

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 6: Preizkus znanja in razumevanja likovnih pojmov in vsebin za 
učence 4. razreda 

 

 

IME IN PRIIMEK _______________       OSNOVNA ŠOLA ________________________ 

RAZRED: ________                                                                        IMAM ___________ LET 

 

 

Dragi učenec/učenka,  

na listu pred teboj je več vprašanj oz. nalog. Pozorno jih preberi in potem odgovori nanje. Pri 

vprašanjih, kjer je navedenih več odgovorov, se odloči za tiste, za katere meniš, da so točni in 

obkroži črke, zapisane pred njimi. Na 4. vprašanje odgovori z barvanjem! Prijetno delo! 

 

 

1. Na levi strani je napisanih šest barv. Tri so osnovne (primarne) barve, tri pa drugotne 

(sekundarne) barve. Omenjene barve s puščico poveži z osnovnimi ali drugotnimi barvami: 

 

RDEČA 

ZELENA                                                                   OSNOVNE (PRIMARNE) BARVE 

RUMENA                                       

VIJOLIČASTA 

ORANŽNA                                                               DRUGOTNE (SEKUNDARNE) BARVE 

MODRA 

 

2. Zgoraj navedene barve razvrsti pod teple in hladne! 

TOPLE SO: 

HLADNE SO: 

 

3. Barva, ki je nasprotna (komplementarna) rdeči, je _____________________ barva (odgovor 

napiši na črto). 

 

4. V kvadratih prikaži tri svetlobne odtenke modre barve! 
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5. Poglej spodnji sliki in odgovori, kateri motiv je slikar upodobil na slikah? 

 

a) portret                         b) interier                        c) krajina                       d) tihožitje 

       
 

 

6. Na levi sliki prevladujejo (obkroži črko pred pravilnim odgovorom): 

a) kromatske barve                                  b) akromatske barve 

 

7. Na kateri sliki površina deluje „hrapavo“, je naslikana z debelimi nanosi barv? (obkroži črko 

pred pravilnim odgovorom): 

a) na levi sliki                                              b) na desni sliki 

 

8. Katera slika prikazuje spodaj navedene kontraste barv (obkroži pravilne odgovore)? 

- kontrast toplih in hladnih barv                     LEVA SLIKA                 DESNA SLIKA 

- kontrast živih in umirjenih barv                   LEVA SLIKA                 DESNA SLIKA 

- kontrast svetlih in temnih barv                    LEVA SLIKA                 DESNA SLIKA 

- komplementarni kontrast                             LEVA SLIKA                 DESNA SLIKA 

 

9. Na kateri sliki je več umirjenih barv? (obkroži črko pred pravilnim odgovorom): 

a) na levi sliki                                     b) na desni sliki 

 

10. Na kateri sliki so ploskve in barve razporejene v bolj živem ritmu? (obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom)? 

a) na levi sliki                                     b) na desni sliki 

 

 

 Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 7: Opisna statistika preizkusa znanja in razumevanja likovnih 

pojmov in vsebin za učence 2. in 4. razreda  

 

Tabela 62: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov v posameznih točk v 

preizkusu v KS in ES za učence 2. razreda za inicialno in finalno stanje 

 Inicialno stanje Finalno stanje 

skupina Mini

mum 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Dev. 

Mean Std. 

Dev. 

 

 

KS 

p1_a modra ,00 1,00 ,6620 ,47641 ,7887 ,41111 

p1_b oranžna ,00 1,00 ,8592 ,35034 ,9155 ,28013 

p1_c rumena ,00 1,00 ,8592 ,35034 ,9859 ,11868 

p1_d zelena ,00 1,00 ,5493 ,50111 ,7746 ,42079 

p1_e vijoličasta ,00 1,00 ,9296 ,25768 ,9437 ,23221 

p1_f rdeča ,00 1,00 ,8310 ,37743 ,9014 ,30023 

p2_a temna barva ,00 1,00 ,4366 ,49950 ,7183 ,45302 

p2_b svetla barva ,00 1,00 ,5211 ,50311 ,7746 ,42079 

p3_a hladna barva ,00 1,00 ,7324 ,44586 ,9014 ,30023 

p3_b tepla barva ,00 1,00 ,8732 ,33507 ,9577 ,20260 

p4 zelena barva ,00 1,00 ,6197 ,48891 ,6901 ,46573 

p5_a tempere ,00 1,00 ,7887 ,41111 ,7746 ,42079 

p5_b tuš ,00 1,00 ,1549 ,36441 ,3099 ,46573 

p5_c akvarelne barve ,00 1,00 ,8732 ,33507 ,8592 ,35034 

p5_d flomasterji ,00 1,00 ,3380 ,47641 ,5775 ,49748 

p5_e voščenke ,00 1,00 ,5070 ,50351 ,5915 ,49505 

p6 portret ,00 1,00 ,4507 ,50111 ,4507 ,50111 

p7 desna slika - žive barve ,00 1,00 ,6479 ,48103 ,7746 ,42079 

p8 leva slika - kontrast 

svetlih in temnih barv 

,00 1,00 ,3662 ,48519 ,4789 ,50311 

p9 desna slika - figura ,00 1,00 ,6338 ,48519 ,7324 ,44586 

p10 slika naslikana z 

čopičem 

,00 1,00 ,5352 ,50231 ,7606 ,42978 
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ES 

p1_a modra ,00 1,00 ,6806 ,46953 ,9861 ,11785 

p1_b oranžna ,00 1,00 ,8472 ,36230 ,9444 ,23067 

p1_c rumena ,00 1,00 ,9167 ,27832 ,9722 ,16549 

p1_d zelena ,00 1,00 ,5417 ,50176 ,9583 ,20123 

p1_e vijoličasta ,00 1,00 ,9167 ,27832 1,0000 ,00000 

p1_f rdeča ,00 1,00 ,7222 ,45105 ,9306 ,25599 

p2_a temna barva ,00 1,00 ,5000 ,50351 ,9167 ,27832 

p2_b svetla barva ,00 1,00 ,5694 ,49863 ,9167 ,27832 

p3_a hladna barva ,00 1,00 ,6806 ,46953 ,9167 ,27832 

p3_b tepla barva ,00 1,00 ,8056 ,39855 ,9583 ,20123 

p4 zelena barva ,00 1,00 ,6111 ,49092 ,9028 ,29834 

p5_a tempere ,00 1,00 ,7917 ,40897 ,9583 ,20123 

p5_b tuš ,00 1,00 ,1667 ,37529 ,5139 ,50331 

p5_c akvarelne barve ,00 1,00 ,7917 ,40897 ,9306 ,25599 

p5_d flomasterji ,00 1,00 ,3611 ,48369 ,7222 ,45105 

p5_e voščenke ,00 1,00 ,6111 ,49092 ,8889 ,31648 

p6 portret ,00 1,00 ,4583 ,50176 ,8194 ,38735 

p7 desna slika - žive barve ,00 1,00 ,5972 ,49390 ,8472 ,36230 

p8 leva slika - kontrast 

svetlih in temnih barv 

,00 1,00 ,2778 ,45105 ,6250 ,48752 

p9 desna slika - figura ,00 1,00 ,6111 ,49092 ,8472 ,36230 

p10 slika naslikana z 

čopičem 

,00 1,00 ,5556 ,50039 ,8333 ,37529 

        N (KS) = 71; N (ES) = 72 
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Tabela 63: Deskriptivne karakteristike in normalnost porazdelitve rezultatov v posameznih točk v 

preizkusu v KS in ES za učence 4. razreda za inicialno in finalno stanje 

 

 Inicialno stanje Finalno stanje 

skupina Min Max Mean Std. 

Dev. 

Mean Std. 

Dev. 

 

 

KS 

p1_a rdeča 1,00 1,00 1,0000 ,00000 1,0000 ,00000 

p1_b zelena ,00 1,00 ,6471 ,48144 ,7500 ,43623 

p1_c rumena ,00 1,00 ,8824 ,32459 ,9706 ,17021 

p1_d vijoličasta ,00 1,00 ,9265 ,26294 ,9412 ,23704 

p1_e oranžna ,00 1,00 ,8529 ,35680 ,9853 ,12127 

p1_f modra ,00 1,00 ,6029 ,49293 ,8235 ,38405 

p2_a teple barve ,00 1,00 ,7794 ,41773 ,8676 ,34139 

p2_b hladne barve ,00 1,00 ,7500 ,43623 ,8382 ,37097 

p3 zelena barva ,00 1,00 ,1471 ,35680 ,1618 ,37097 

p4 tri tona modre barve ,00 1,00 ,7500 ,43623 ,9412 ,23704 

p5 tihožitje ,00 1,00 ,1765 ,38405 ,2206 ,41773 

p6 akromatske barve ,00 1,00 ,4265 ,49824 ,5000 ,50372 

p7 desna slika - tekstura 

barve 

,00 1,00 ,7500 ,43623 ,8382 ,37097 

p8_a desna slika - kontrast 

teplo-hladno 

,00 1,00 ,8235 ,38405 ,9412 ,23704 

p8_b leva slika – kontrast 

živih in umirjenih barv 

,00 1,00 ,3824 ,48958 ,4412 ,50022 

p8_c leva slika - kontrast 

svetlo-temno 

,00 1,00 ,5882 ,49581 ,7794 ,41773 

p8_d desna slika – 

komplem. kontrast  

,00 1,00 ,2500 ,43623 ,3235 ,47130 

p9 leva slika - umirjene 

barve 

,00 1,00 ,6618 ,47663 ,7647 ,42734 

p10 desna slika - živi ritem ,00 1,00 ,7059 ,45903 ,7941 ,40735 

 p1_a rdeča ,00 1,00 ,9730 ,16327 ,9864 ,11624 
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ES 

p1_b zelena ,00 1,00 ,6757 ,47132 ,8513 ,35817 

p1_c rumena ,00 1,00 ,9595 ,19857 ,9865 ,11625 

p1_d vijoličasta ,00 1,00 ,9189 ,27482 ,9730 ,16327 

p1_e oranžna ,00 1,00 ,8784 ,32908 ,9459 ,22767 

p1_f modra ,00 1,00 ,6351 ,48468 ,8514 ,35817 

p2_a teple barve ,00 1,00 ,7297 ,44713 ,9459 ,22767 

p2_b hladne barve ,00 1,00 ,7838 ,41447 ,9459 ,22767 

p3 zelena barva ,00 1,00 ,1216 ,32908 ,8108 ,39433 

p4 tri tona modre barve ,00 1,00 ,8243 ,38314 ,9595 ,19857 

p5 tihožitje ,00 1,00 ,2162 ,41447 ,6622 ,47620 

p6 akromatske barve ,00 1,00 ,4595 ,50176 ,7027 ,46019 

p7 desna slika - tekstura 

barve 

,00 1,00 ,7027 ,46019 ,9054 ,29465 

p8_a desna slika - kontrast 

teplo-hladno 

,00 1,00 ,7703 ,42353 ,9324 ,25272 

p8_b leva slika – kontrast 

živih in umirjenih barv 

,00 1,00 ,4595 ,50176 ,6892 ,46598 

p8_c leva slika - kontrast 

svetlo-temno 

,00 1,00 ,6216 ,48829 ,8784 ,32908 

p8_d desna slika - 

komplementarni kontrast  

,00 1,00 ,2329 ,42559 ,6486 ,48065 

p9 leva slika - umirjene 

barve 

,00 1,00 ,4324 ,49880 ,7703 ,42353 

p10 desna slika - živi ritem ,00 1,00 ,7162 ,45391 ,8784 ,32908 

      N (KS) = 68; N (ES) = 72 
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PRILOGA 8: Ocenjevalni list za vrednotenje znanja likovnih pojmov, 
zmožnosti ravnanja z likovnimi materiali ter likovne ustvarjalnosti učencev 

ELEMENTI 
RAZISKOVANJA 

STOPNJA UČENČEVEGA USPEHA 

4 3 2 1 0 

 
LIKOVNE 
SPOSOBNOSTI IN 
VEŠČINE UČENCEV PRI 
UPORABI LIKOVNIH 
TEHNIK: 

učenec 
obvlada 
ravnanje z 
likovnimi 
materiali v 
celoti na 
ustrezen in 
ustvarjalen 
način in pri 
tem kaže 
izrazito 
spretnost 

učenec 
obvlada 
ravnanje z 
likovnimi 
materiali in 
pri njihovi 
uporabi kaže 
pričakovano 
spretnost 

učenec delno 
obvlada 
ravnanje z 
likovnimi 
materiali in 
pri njihovi 
uporabi kaže 
delno 
spretnost 

učenec v 
manjši meri 
obvlada 
ravnanje z 
likovnimi 
materiali in 
je pri njihovi 
uporabi 
nespreten 

učenec ne 
obvlada 
ravnanja z 
likovnimi 
materiali in 
je pri njihovi 
uporabi 
nespreten 

 
 
RAZUMEVANJE IN 
POZNAVANJE 
LIKOVNIH POJMOV 

učenec v 
celoti razume 
likovne 
pojme in 
usvojeno 
znanje 
uporablja v 
likovnem 
izdelku 

učenec v 
večji meri 
razume 
likovne 
pojme in 
usvojeno 
znanje 
uprablja v 
likovnem 
izdelku 

učenec delno  
razume 
likovne 
pojme in 
usvojeno 
znanje delno  
uporablja v 
likovnem 
izdelku 

učenec v 
manjši meri 
razume 
likovne 
pojme in 
usvojeno 
znanje v 
manjši meri 
uporablja v 
likovnem 
izdelku 

učenec ne 
razume 
likovnih 
pojmov in 
usvojenega 
znanja ne 
uprablja v 
likovnem 
izdelku 

 

UST 

VAR 

JALN

O 

ST 

 

 

PRI 

 

 

 
 
Občutljivost za 
likovni 
problem 
 

učenec v 
celoti 
identificira 
likovni 
problem in  
ugotovi 
njegove 
značilnosti 

učenec v 
večji meri 
identificira 
likovni 
problem in  
ugotovi 
njegove 
značilnosti  

učenec  
delno 
identificira 
likovni 
problem in  
delno 
ugotovi 
njegove 
značilnosti 

učenec v 
manjši meri 
identificira 
likovni 
problem in v 
manjši meri 
ugotovi 
njegove 
značilnosti 

učenec ne 
identificira 
likovnega 
problema in 
ne ugotovi 
njegovih 
značilnosti 

Elaboracija 
(sposobnost 
organiziranja in 
raziskovanja 
likovnih 
elementov-
komponiranje) 

učenec kaže 
izrazito 
sposobnost v 
organiziranju 
in 
komponiranj
u likovnih 
elementov  

učenec v 
večji meri 
kaže 
sposobnost v 
organiziranju 
in 
komponiranj
u likovnih 
elementov 

učenec kaže 
delno  
sposobnost v 
organiziranju 
in 
komponiranj
u likovnih 
elementov 

učenec v 
manjši meri  
kaže 
sposobnost v 
organiziranju 
in 
komponiranj
u likovnih 
elementov 

učenec ne 
kaže  
sposobnosti 
v 
organiziranju 
in 
komponiranj
u likovnih 
elementov 
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RE 

ŠE 

VA 

NJU 

 

 

SLI 

KAR 

SKIH 

 

 

PRO 

BLE 

MO

V 

Fleksibilnost 
(elastično 
mišljenje in 
reševanje 
likovnih 
problemov na 
nov način) 

učenec kaže 
izrazito 
fleksibilno 
mišljenje in 
reševanje 
likovnega 
problema na 
nov način 

učenec v 
večji meri 
kaže  
fleksibilno 
mišljenje in 
reševanje 
likovnega 
problema na 
nov način 

učenec delno 
kaže  
fleksibilno 
mišljenje in 
reševanje 
likovnega 
problema na 
nov način 

učenec  v 
manjši meri 
kaže  
fleksibilno 
mišljenje in 
reševanje 
likovnega 
problema na 
nov način 

učenec ne 
kaže  
fleksibilnega 
mišljenja in 
reševanja 
likovnega 
problema na 
nov način 

Fluentnost 
(bogastvo idej, 
bogastvo 
likovnih 
izraznih 
sredstev) 

likovni 
izdelek kaže 
izrazito 
bogastvo idej 
in likovnih 
izraznih 
sredstev  

likovni 
izdelek  v 
večji meri 
kaže 
bogastvo idej 
in likovnih 
izraznih 
sredstev 

likovni 
izdelek delno 
kaže  
bogastvo idej 
in likovnih 
izraznih 
sredstev 

likovni 
izdelek  v 
manjši meri 
kaže 
bogastvo idej 
in likovnih 
izraznih 
sredstev 

likovni 
izdelek ne 
kaže 
bogastva idej 
in likovnih 
izraznih 
sredstev 

Originalnost 
(redka 
nenavadnost in 
posebnost idej 
in realizacije) 

likovni 
izdelek kaže 
izrazito 
nenavadne 
ideje in 
nenavadno  
realizacijo 
likovne 
naloge  

likovni 
izdelek  v 
večji meri  
kaže 
nenavadne  
ideje in 
nenavadno 
realizacijo 
likovne 
naloge 

likovni 
izdelek  
delno  kaže 
nenavadne 
ideje in delno 
kaže  
nenavadno 
realizacijo 
likovne 
naloge 

likovni 
izdelek v 
manjši meri 
kaže 
nenavadne  
ideje in 
nenavadno  
realizacijo  
likovne 
naloge 

likovni 
izdelek ne 
kaže 
nenavadnih  
idej, 
realizacija 
likovne 
naloge  je 
izrazito slaba 

Redefinicija 
(povezava 
predhodnih 
izkušenj v novo 
likovno 
vsebino) 

učenec 
izrazito 
dobro 
povezuje 
predhodne 
likovne 
izkušnje v 
novo likovno 
vsebino 

učenec v 
večji meri 
povezuje 
predhodne 
likovne 
izkušnje v 
novo likovno 
vsebino 

učenec delno 
povezuje 
predhodne 
likovne 
izkušnje v 
novo likovno 
vsebino 

učenec v 
manjši meri 
povezuje 
predhodne 
likovne 
izkušnje v 
novo likovno 
vsebino 

učenec ne 
povezuje 
predhodnih 
likovnih 
izkušenj v 
novo likovno 
vsebino 

 

LEGENDA:  

4 = NAJUSPEŠNEJŠE 

3 = USPEŠNO 

2 = DELOMA USPEŠNO 

1 = MANJ USPEŠNO 

0 = NEUSPEŠNO 
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PRILOGA 9: Likovne naloge v raziskavi – učne priprave za 2. in 4. razred 
(eksperimentalna skupina) 

 

2. RAZRED 

 

LIKOVNA NALOGA 1: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V SVETLO-TEMNEM KONTRASTU 

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana (voščenke, akvarel) 

MATERIALI IN ORODJA: voščenke svetlih in temnih barv, akvarel, čopiči, papir, voda 

LIKOVNI MOTIV: Živali se igrajo 

LIKOVNI PROBLEM: kontrast svetlih in temnih barv 

LIKOVNI POJMI: svetla barva, temna barva, barvna ploskev, spredaj, zadaj, kombinirana tehnika 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev, predmeti iz okolja, otroška obleka, barvni papir 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, matematika, športna vzgoja 

CILJI:  

Učenci/učenke: 

• prepoznajo in poimenujejo čiste barve; 

• spoznajo pojem svetle in temne barve;  

• razlikujejo in poimenujejo svetle in temne barve;  

• poiščejo primere svetlih in temnih barv v okolju in naravi ter na reprodukcijah umetniških del; 

• določajo najsvetlejšo in najtemnejšo barvo; 

• na fotografijah umetniških del in likovnih delih učencev spoznajo svetle in temne barve;  

• na likovnih delih/reprodukcijah prepoznajo likovne tehnike voščenke in akvarel; 

• razvrstijo voščenke po svetlosti barv; 

• izrišejo/pobarvajo oblike/ploskve s pomočjo voščenk, pobarvajo ploskve papirja z akvarelnimi 

barvami; 

• spoznajo različnosti med suhimi in tekočimi slikarskimi tehnikami; 
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• raziskujejo lastnosti barv in materialov s kombiniranjem suhega in tekočega slikarskega 

materiala; 

• gradijo lastno sliko od risbe do poslikave ploskev papirja; 

• razvijajo likovno domišljijo; 

• po merilih pomagajo ovrednotiti lastna dela in dela sošolcev. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, V TOPLIH IN HLADNIH BARVAH 

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana (kolaž, voščenke) 

MATERIALI IN ORODJA: barvni papir, podlaga, lepilo, voščenke 

LIKOVNI MOTIV: Nenavadna ptica 

LIKOVNI PROBLEM: kontrast toplih in hladnih barv 

LIKOVNI POJMI: tople barve, hladne barve, kontrast, toplo-hladni kontrast, barvna ploskev 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev, predmeti iz okolja in narave 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura  

CILJI:  

Učenci/učenke: 

• spoznajo pojme topla barva, hladna barva, kontrast, toplo-hladni kontrast;  

• razlikujejo in poimenujejo tople in hladne barve;  

• spoznajo lastnost barv, da delujejo „toplo“, oziroma „hladno“; 

• poiščejo, razlikujejo, spoznajo tople in hladne barve v okolju, naravi in umetniških delih; 

• določajo najtoplejšo in najhladnejšo barvo; 

• opišejo posebnosti toplih in hladnih barv;  

• opažajo in izražajo kontrast toplih in hladnih barv; 

• razvrstijo barvne lističe na tople in hladne barve;  

• spoznajo posebnosti  oblikovanja na podlagi s pomočjo barvnega papirja;  

• z natrganimi kosi barvnega papirja na podlagi papirja ustvarijo toplo-hladni kontrast barv; 

• raziskujejo lastnosti barv in materialov s kombiniranjem dveh slikarskih materialov;  
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• razvijajo likovno domišljijo;  

• pomagajo po merilih ovrednotiti nastale slike. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU V SVETLOSTNIH TONIH BARV   

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNA TEHNIKA: tempera 

MATERIALI IN ORODJA: tempera barve, paleta, čopiči, lonček z vodo, papir, zaščitna podlaga  

LIKOVNI MOTIV: Dežniki na oblačnem nebu 

LIKOVNI PROBLEM: svetlostni toni barv (kromatske in akromatske barve) 

LIKOVNI POJMI: svetla barva, temna barva, svetlitev barve, temnitev barve, svetli toni barv, 

gosti/redki nanos barve, barvna ploskev 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev, dežnik.  

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternative, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, glasbena vzgoja 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura  

CILJI:  

Učenci/učenke:  

• spoznajo pojme svetle barve, temne barve, svetli toni barv, kromatske in akromatske barve;  

• naštejejo svetle in temne barve;  

• poimenujejo in razlikujejo svetlostne tone različnih barv;  

• pojasnijo svetlitev in temnitev barv;  

• poiščejo in prepoznavajo primere svetlih in temnih tonov barv v okolju, naravi in umetniških 

delih ter pri njih določajo najsvetlejši in najtemnejši ton določene barve; 

• naštejejo primere svetlejših in temnejših svetlostnih odtenkov ene barve v okolju,  naravi in 

na umetniških delih; 

• razvijajo sposobnost opazovanja barv v vsakdanjem življenju; 

• prepoznajo in imenujejo kromatske in akromatske barve; 

• razumejo in spoznajo, da toni določene barve nastanejo z dodajanjem črne ali bele barve 

oziroma z dodajanjem več ali manj vode; 

• barvne lističe določene barve razporedijo po zaporedju svetlostnih tonov;  
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• raziskujejo lastnosti tempere kot tekočega slikarskega materiala in raziskujejo posebnosti 

mešanja barve s črno in belo; 

• odkrivajo različnosti med gostimi in redkimi nanosi barve;  

• gradijo lastno sliko s pomočjo različnih tonov kromatskih in akromatskih barv in upodabljajo 

lestvico tonov akromatskih in kromatskih barv; 

• razvijajo likovni spomin in domišljijo; 

• se navajajo na doslednost in vztrajnost pri delu; 

• pomagajo po merilih ovrednotiti nastale slike. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 4: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V ČISTIH IN MEŠANIH BARVAH (BARVNIH 

ODTENKIH) 

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNA TEHNIKA:  lepljenka (rezanka, trganka) 

MATERIALI IN ORODJA: različen barvni papir, kolaž, papir iz ilustriranih časopisov, škarje, lepilo 

LIKOVNI MOTIV: Listje 

LIKOVNI PROBLEM: čiste in mešane barve (barvni odtenki) 

LIKOVNI POJMI: čiste barve, mešane barve, barvni odtenki, barvna ploskev, zapolnjen in prazen 

prostor 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih izdelkov učencev, predmeti iz narave in okolja, listje 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, športna vzgoja 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

CILJI:  

Učenci/učenke:  

• spoznajo pojme: čista in mešana barva, barvni odtenki; 

• razlikujejo pojem žive in pojem umirjene barve;  

• uvidijo razlike med mešanimi in nemešanimi barvami;  

• poimenujejo in razlikujejo čiste in mešane barve;  

• poiščejo primere čistih in mešanih/živih in umirjenih barv v okolju in naravi ter na umetniških 

delih in lastnih likovnih delih; 
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• razvijajo sposobnost opazovanja živih in umirjenih barv v vsakdanjem življenju, naravi in 

umetniških delih;  

• razvrstijo barvne lističe po živih in umirjenih barvah;  

• med eksperimentom poimenujejo barve, ki jih učitelj med seboj meša in poimenujejo 

dobljene barve; 

• raziskujejo lastnosti kolaža kot slikarskega materiala in posebnosti nastanka slike z lepljenjem 

večjih in manjših kosov papirja; 

• s pomočjo živih in umirjenih barv gradijo lastno sliko;  

• razvijajo likovno domišljijo;  

• pomagajo po merilih ovrednotiti nastale slike. 

 

 

4. RAZRED 

 

LIKOVNA NALOGA 1: SLIKANJE RITMIČNIH ZAPOREDIJ V TOPLIH IN HLADNIH BARVAH  

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana (lepljenka – rezanka/trganka, voščenke) 

MATERIALI IN ORODJA: barvni papir, voščenke, škarje, lepilo, papir za podlago 

LIKOVNI MOTIV: Vzorec za tkanino 

LIKOVNI PROBLEM: ritem toplih in hladnih barv 

LIKOVNI POJMI: tople barve, hladne barve, toplo-hladni kontrast, ritem, zaporedje, ornament 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 4. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, reprodukcije umetniških slik in vzorci različnih ornamentov iz kulturne 

dediščine, fotografije posnetkov iz narave, predmeti iz okolja in kulturne dediščine, likovni izdelki 

učencev, DVD z narodno glasbo in narodnimi plesi 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, športna vzgoja, glasbena vzgoja 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

CILJI:  

Učenci/učenke:  

• spoznajo/ponovijo pojme topla in hladna barva, ritem; 

• poimenujejo in razlikujejo tople in hladne barve; 

• določijo najtoplejšo in najhladnejšo barvo;  
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• v okolju poiščejo primere toplih in hladnih barv in njihovega ritma; 

• v naravi in reprodukcijah umetniških del prepoznajo in primerjajo barve in oblike, ki se 

ponavljajo ter dojemajo način dobivanja ritmičnih vzorcev na tkaninah;  

• raziskujejo in izrazijo določene odnose med oblikami, barvami in velikostjo v celoti ter njihovo 

enotnost v kompoziciji;  

• na slikovnih primerih opažajo kontraste barv in ritmično zaporedje določenih barv, oblik in 

ploskev; 

• prepoznajo oblike, ki se ponavljajo, primerjajo zaporedje likovnih elementov na 

reprodukcijah; 

• spoznajo način upodabljanja kontrasta in ritma toplih in hladnih barv na podlagi papirja; 

• razvrstijo barvni papir po toplih in hladnih barvah, po pravilnih postopkih;  

• spoznajo posebnosti  oblikovanja na podlagi s pomočjo barvnega papirja; 

• z izrezanimi ali natrganimi kosi barvnega papirja na podlagi papirja izdelajo slike in ustvarijo 

ritem toplih in hladnih barv; 

• izrezane in zalepljene dele kolaža dopolnijo s slikanjem z voščenkami; 

• s kombiniranjem dveh slikarskih materialov raziskujejo lastnosti barv in materialov;  

• se navajajo na vztrajnost pri izdelavi slik;  

• razvijajo likovno domišljijo;  

• kritično ovrednotijo lastna dela in dela sošolcev. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, Z UPORABO RAZLIČNIH SLIKARSKIH 

TEKSTUR  

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA: tempera 

MATERIALI IN ORODJA: tempera barve, čopiči, lonček z vodo, paleta, risalni list 

LIKOVNI MOTIV: Nenavadna rastlina 

LIKOVNI PROBLEM: tekstura barve 

LIKOVNI POJMI: tekstura barve, slikarski rokopis, lazurni premaz, pastozni premaz 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 4. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 
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UČNI OBLIKI: frontalna, individualna 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

CILJI:  

Učenci/učenke: 

• z otipom razlikujejo različne teksture predmetov: gladko, hrapavo, mehko ...; 

• spoznajo pojme: tekstura barv, slikarski rokopis, lazurni premaz, pastozni premaz;  

• poiščejo, opazujejo in razlikujejo teksture predmetov v okolju in naravi; 

• poiščejo, opazujejo in razlikujejo teksture barv v umetniških delih; 

• na reprodukcijah umetniških del spoznajo, opažajo, raziskujejo in razlikujejo slikarske 

rokopise;  

• izrazijo, raziskujejo in spoznajo lastni slikarski rokopis; 

• spoznajo slikanje teksture s pikami, črtami, debelimi in tenkimi namazi; 

• spoznajo vidne ali nevidne poteze čopiča na slikah; 

• raziskujejo lastnosti barv in likovnega materiala; 

• razvijajo likovno domišljijo; 

• kritično ovrednotijo nastale slike. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V ČISTIH IN MEŠANIH (DEGRADIRANIH) 

BARVAH 

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA: gvaš 

MATERIALI IN ORODJA: gvaš barve, čopiči, lonček z vodo, paleta, risalni list 

LIKOVNI MOTIV: Nevihta na morju 

LIKOVNA NALOGA: slikanje motiva po spominu, v čistih in mešanih (degradiranih) barvah 

LIKOVNI POJMI: čiste barve, mešane barve, barvni odtenki, degradacija barv, žive barve, umirjene 

barve, krajina 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 4. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 

metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 
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MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, športna vzgoja 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

CILJI: 

Učenci/učenke: 

• spoznajo pojme: čista in mešana barva, barvni odtenki;  

• razlikujejo pojem žive in pojem umirjene barve;  

• uvidijo razlike med mešanimi in nemešanimi barvi; 

• poimenujejo in razlikujejo čiste in mešane barve; 

• v okolju poiščejo primere čistih in mešanih barv ter razvijajo sposobnost opazovanja čistih in 

mešanih barv v vsakdanjem življenju, naravi in umetniških delih; 

• razvrstijo čiste in mešane barve; 

• na reprodukcijah prepoznajo načine, na katere so slikarji barvam z odtenki  odvzemali 

pestrost, moč in jasnost; 

• med eksperimentom poimenujejo barve, ki jih učitelj med seboj meša, in poimenujejo 

dobljene barve;  

• se seznanijo s tehniko gvaš;  

• eksperimentirajo s svetlitvijo in temnitvijo oziroma z degradacijo določene barve;  

• ugotovijo, da z mešanjem dobimo veliko različnih barv;  

• v svojih delih ustvarijo čim več barvnih odtenkov; 

• razvijajo likovno domišljijo;  

• kritično ovrednotijo lastna dela in dela sošolcev. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 4: SLIKANJE NEVIZUALNEGA MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, V HARMONIČNIH 

BARVAH 

ŠTEVILO UČNIH UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA: voščenke 

MATERIALI IN ORODJA: voščenke, risalni list 

LIKOVNI MOTIV: Čustva (radost, ljubezen, žalost ...; slikanje glasbe) 

LIKOVNA NALOGA: slikanje motiva po domišljiji, v harmoničnih barvah 

LIKOVNI POJMI: kompozicija, harmonija barv, enotnost barv, oblik in velikosti  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik za likovno vzgojo v 4. razredu osnovne šole, LCD 

projektor, računalnik, fotografije umetniških slik, fotografije posnetkov iz narave, fotografije in 

izvirniki likovnih del učencev, CD predvajalnik, barvni papir 

UČNE METODE: besedne (verbalne) metode: pripovedovanje, pogovor, razlaga; ponazoritvena 

metoda: demonstracija, opazovanje; dokumentacijska metoda: besedilno (tekstovno) delo s 

slikovnim materialom; metoda praktičnega dela: praktično delo, igralne dejavnosti; specifične 

metode: metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti, 
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metoda transponiranja in alternativ, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje. 

UČNI OBLIKI: frontalna, individualna, skupinska 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, hrvaški jezik, glasbena vzgoja, športna vzgoja 

TIP UČNE URE: kombinirana učna ura 

CILJI: 

Učenci/učenke: 

• spoznajo pojme: kompozicija, harmonične barve, enotnost barv, oblik in velikosti;  

• poiščejo, opazujejo, poimenujejo in razlikujejo harmonične barve; 

• opažajo kompozicijo in enotnost njenih delov na različnih področjih (glasba, likovna 

umetnost, dizajn ...); 

• v okolju, naravi in umetniških delih poiščejo primere kompozicij in harmoničnih barv; 

• na reprodukcijah umetniških del spoznajo in prepoznajo kompozicijo, harmonične odnose 

barv ter enotnost barv, oblik in velikosti; 

• razvrstijo barvne lističe po harmoničnih skupinah barv; 

• raziskujejo lastnosti barv in likovnega materiala; 

• ustvarjajo harmonične barvne odnose; 

• razvijajo likovno domišljijo; 

• kritično ovrednotijo nastale slike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

PRILOGA 10: Navodila učiteljem v eksperimentalni skupini za izvedbo 
likovnih nalog 

 

LIKOVNE NALOGE ZA 2. RAZRED 

 

LIKOVNA NALOGA 1: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V SVETLO-TEMNEM KONTRASTU  

MOTIV: ŽIVALI SE IGRAJO 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (VOŠČENKE IN AKVAREL) 

ES: Učitelj se pri ustvarjalni igri z učenci pogovarja o svetlih in temnih barvah (učenci navajajo, 

kakšne barve je njihova obleka, in se delijo v skupini: skupino s svetlimi oblačili in skupino s 

temnimi oblačili). Zatem jim kaže slike na prezentaciji PPT in z metodo pogovora, metodo 

estetske komunikacije in metodo širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti pri učencih 

vzpodbuja opazovanje značilnosti svetlih in temnih barv na živalih in likovnih delih umetnikov ter 

verbalizacijo lastnih opažanj, idej in asociacij. Sledi igra z barvnim papirjem: učenci v manjših 

skupinah (4–5 učencev) zlagajo barve eno poleg druge, od najsvetlejših do najtemnejših ter iščejo 

kontrastne kombinacije svetlih in temnih barv. Po končani vaji se učitelj skupaj z učenci pogovarja 

o živalih: učenci navajajo, katere domače živali poznajo ali jih imajo, kakšne so živali v živalskem 

vrtu, katere živali imajo radi. Učitelj napotuje učence, naj oponašajo zvoke živali; jih tudi vpraša, 

ali jih zvoki spomnijo na kakšno barvo. Učenci navajajo lastne asociacije in razvijajo domišljijo. 

Učitelj demonstrira značilnosti kombinirane tehnike (voščenke in akvarelne barve). Učenci 

eksperimentirajo z likovnimi materiali (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Učitelj zatem napove motiv in se z učenci pogovarja o možnih 

rešitvah (metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti) ter jih vzpodbuja, naj pridejo do 

lastnih likovnih idej (metoda transponiranja in alternativ). 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod.  

 

LIKOVNA NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, V TOPLO-HLADNEM KONTRASTU  

MOTIV: NENAVADNA PTICA 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (LEPLJENKA IN VOŠČENKE) 

ES: Učitelj se z učenci pogovarja o barvah in njihovih značilnostih, občutkih, ki jih vzpodbujajo, o 

najljubših barvah, o barvah v naravi, ter jim prebere zgodbo, na katero naveže pogovor o toplih in 

hladnih barvah. S pomočjo plakata (Ostwaldov krog barv), objektov iz okolja, prezentacije PPT in 

reprodukcij umetniških del učitelj vzpodbuja opažanje različnih značilnosti barv in njihovo 
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medsebojno delovanje (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih 

senzibilnosti). Po koncu pogovora sledi vaja z barvnim papirjem: učenci v skupinah razvrščajo 

tople in hladne barve, iščejo različne kombinacije barv posameznih oblik in podlag ter ugotavljajo, 

pri katerih kombinacijah delujejo barve najbolj pestro in živo (kje je kontrast najmočnejši) 

(metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti). Učitelj zatem napove likovno nalogo in 

motiv. Z učenci se pogovarja o različnih vrstah ptic in različnih načinih njihove upodobitve. 

Vzpodbuja učence k verbalizaciji lastnih razmišljanj, idej in asociacij. Demonstrira različne 

možnosti uporabe likovnih materialov ter vzpodbuja učence pri iskanju lastnih načinov uporabe 

likovne tehnike (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 

izkušnje). Pri praktičnem delu vzpodbuja učence k samostojnemu iskanju lastnih ustvarjalnih 

likovnih rešitev (metoda transponiranja in alternativ).  

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 

 

LIKOVNA NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V SVETLOSTNIH BARVNIH TONIH  

MOTIV: DEŽNIKI NA OBLAČNEM NEBU 

TEHNIKA: GVAŠ 

ES: V uvodnem delu ure učenci namenjajo pozornost svojemu oblačilu in navajajo vse vrste barv, 

ki jih vidijo; opažajo, da ima ena barva lahko več odtenkov; navajajo posamezne barve v okolju. Z 

uporabo prezentacije PPT učitelj prikazuje primere iz narave, okolja in umetniških likovnih del, na 

katerih so vidni različni svetlobni toni barv; učenci jih opazujejo, ozaveščajo njihove značilnosti in 

odnose (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti). 

Učitelj z različnimi instrumenti demonstrira glasbeni primer; učenci primerjajo pojma glasbeni ton 

in svetlobni ton barve ter iščejo povezave med njima in izražajo svoje asociacije (metoda 

transponiranja in alternativ). Učitelj pojasnjuje postopke uporabe likovne tehnike gvaš in v 

praktičnem delu vzpodbuja učence k iskanju raznovrstnih načinov slikanja in uporabe likovnih 

materialov in pripomočkov (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje).  

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 
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LIKOVNA NALOGA 4: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, V ŽIVIH IN UMIRJENIH BARVAH 

MOTIV: LISTJE 

TEHNIKA: LEPLJENKA 

ES: Učenci se z učiteljem pogovarjajo o značilnostih barv v naravi in okolju v lepem in slabem 

vremenu, podnevi in zvečer/v mraku. Z uporabo prezentacije PPT učitelj prikazuje primere iz 

narave, okolja in umetniških likovnih del, na katerih učenci opažajo različno jakost barv (npr. žive 

barve, ki imajo pri živalih določen pomen in namen; mimikrija). Na likovnih reprodukcijah učenci 

opažajo slikarske kakovosti čistih barv in vmesnih tonov ter njihovo medsebojno delovanje in se o 

njihovih lastnostih pogovarjajo z učiteljem (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in 

elaboriranja likovnih senzibilnosti). Zatem izvajajo vajo: v skupinah razvrščajo barvni papir po živih 

in umirjenih barvah ter to skušajo poimenovati. Na primerih v naravi opazujejo različne barve 

listja. Učitelj razlaga in demonstrira način uporabe likovne tehnike lepljenka. Napove likovni 

motiv in nalogo ter svetuje tistim, ki imajo težave s postopkom oblikovanja. Vzpodbuja učence pri 

iskanju lastnih likovnih rešitev (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje, metoda transponiranja in alternativ). 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 

 

 

LIKOVNE NALOGE ZA 4. RAZRED 

 

LIKOVNA NALOGA 1: SLIKANJE RITMIČNIH ZAPOREDIJ V TOPLIH IN HLADNIH BARVAH 

MOTIV: VZOREC ZA TKANINO 

TEHNIKA: KOMBINIRANA (LEPLJENKA IN VOŠČENKE) 

ES: V uvodnem delu učne ure učitelj bere pesmi ter poudarja hitri in počasni ritem besed. Učenci 

poslušajo in zatem skušajo s ploskanjem dlani slediti ritmu besed učitelja in opazujejo razlike. 

Navajajo primere iz narave in okolja, kjer se lahko opazi ritem. Skušajo tudi prikazati ritem z 

različnimi načini hoje oziroma plesa. Učenci izvajajo lastne kombinacije gibov in iščejo asociacije 

in povezave med ritmom v gibu, barvah, zvoku. Učitelj jim z medijem DVD pokaže primer 

narodnega plesa ter izvirne primere oblačil in predmetov iz kulturne dediščine in jim razloži 

temeljne značilnosti ritmičnega zaporedja. Pri tem si pomaga z različnimi pripomočki (izvirni 

predmeti iz okolja, reprodukcije umetniških del, DVD predvajalnik, prezentacija PPT). Učenci 

opazujejo različna ritmična zaporedja oblik, ploskev in barv; učitelj jih s postavljanjem različnih 

odprtih vprašanj vzpodbuja k pogovoru (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in 

elaboriranja likovnih senzibilnosti). Učitelj napove likovno nalogo in motiv. V pogovoru z učenci 
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išče nove načine uporabe kombinirane tehnike voščenke in lepljenka. V praktičnem delu 

vzpodbuja učence k ustvarjalni uporabi likovnih materialov in pripomočkov (metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje) ter k iskanju 

lastnih likovnih rešitev (metoda transponiranja in alternativ). 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop k poučevanja 

in učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 

 

 

LIKOVNA NALOGA 2: SLIKANJE MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, Z UPORABO RAZLIČNIH SLIKARSKIH 

TEKSTUR 

MOTIV: NENAVADNA RASTLINA 

TEHNIKA: TEMPERA 

ES: Na začetku učne ure se učenci dotaknejo različnih predmetov iz narave in okolja ter opišejo 

značilnosti njihovih površin. Učitelj pokaže primere umetniških del (prezentacija PPT, 

reprodukcije likovnih del), na katerih so vidne različne slikarske teksture in v pogovoru z učenci 

pojasni značilnosti in možnosti njihovega prikazovanja (metoda estetske komunikacije, metoda 

širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti). Sledi vaja z likovnimi materiali: učenci samostojno 

poiščejo različne načine in možnosti uporabe barv in čopiča na papirju (metoda samostojnega 

dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Učitelj napove likovni motiv, 

nenavadno rastlino, in vzpodbudi učence k izražanju lastnih idej o možnih načinih upodobitve 

njenih posameznih delov oziroma celote (metoda transponiranja in alternativ). Učenci 

samostojno rešujejo likovno nalogo, ob individualnem pristopu učitelja pri učencih, ki imajo 

potrebo po svetovanju. 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 

 

LIKOVNA NALOGA 3: SLIKANJE MOTIVA PO SPOMINU, V ČISTIH IN MEŠANIH (DEGRADIRANIH) 

BARVAH 

MOTIV: NEVIHTA NA MORJU 

TEHNIKA: GVAŠ 

ES: Učitelj se z učenci pogovarja o različnih značilnostih barv v sončnem in oblačnem vremenu. 

Učenci navajajo primere, kako se v naravi in okolju spreminja kakovost barv (npr. trohnenje 
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sadja). Pri posredovanju likovnega problema si lahko pomaga z različnimi pripomočki 

(reprodukcije umetniških del, prezentacija PPT). V pogovoru z učenci učitelj s pomočjo 

postavljanja odprtih vprašanj vzpodbuja opazovanje likovnih vrednot na primerih: učenci 

opazujejo, prepoznavajo in razlikujejo degradirane tone v naravi, okolju in reprodukcijah 

umetniških del ter navajajo možnosti njihovega mešanja z uporabo slikarskih materialov in 

pripomočkov (metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih 

senzibilnosti). Učitelj pojasni značilnosti uporabe tehnike gvaš; učenci se pripravljajo na izvedbo 

vaje (mešanje barv s sivimi toni in medsebojno mešanje barv) ter se tako seznanijo z različnimi 

postopki uporabe likovnega materiala (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne 

tehnike s pomočjo lastne izkušnje). Zatem učenci navajajo primere degradiranih barv v naravi 

(nevihta, oblačno nebo). Učitelj bere pripoved kot spodbudo za likovno izražanje. Učenci tudi 

skušajo z lastnimi gibi upodobiti valovito morje. Učitelj napove likovno nalogo in motiv. 

Vzpodbuja učence k iskanju samostojnih in ustvarjalnih rešitev likovnega problema (metoda 

transponiranja in alternativ). 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop poučevanja in 

učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 

 

LIKOVNA NALOGA 4: SLIKANJE NEVIZUALNEGA MOTIVA PO DOMIŠLJIJI, V HARMONIČNIH 

BARVAH 

MOTIV: OBČUTKI 

TEHNIKA: VOŠČENKE 

ES: Učna ura se začne s ustvarjalno igro: učenci s svojimi telesi ustvarjajo kompozicijo v prostoru 

(pogoj je, da se medsebojno dotikajo); učenci eden za drugim zavzemajo želen položaj. Ustvari se 

kompozicija teles v prostoru. Učitelj se z učenci pogovarja o primerih ustvarjanja celote iz manjših 

delov (kompozicije) v naravi in okolju (poslopja v mestu, vagoni na vlaku, jata ptic). Predvaja jim 

krajšo glasbeno kompozicijo in se z učenci pogovarja o njenih najmanjših delih (notah) in večjih 

delih (npr. stavkov), ki skupaj tvorijo celoto. Pojasni značilnosti skladnega, harmoničnega 

zaporedja posameznih delov v kompoziciji ter značilnosti harmoničnih barv v likovni umetnosti. Z 

učenci se pogovarja o asociativnih vrednotah barv, povezavi z glasbo, izražanju čustev prek 

likovnega in glasbenega medija ter pokaže primere likovnih del, nastalih na pobudo glasbe 

(metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti). Pri 

posredovanju likovnega problema si pomaga z različnimi pripomočki (reprodukcije umetniških 

del, prezentacija PPT, CD predvajalnik). Navaja in pokaže tudi primere harmoničnih kompozicij v 

modni industriji. Učenci na svojih oblačilih iščejo harmonične barve. Zatem izvajajo vajo: v 

skupinah razvrščajo barvni papir v harmonične kompozicije in se med seboj in z učiteljem 

pogovarjajo o različnih rešitvah (metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti). Sledi 
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poslušanje glasbe: učitelj vpraša učence, ali je mogoče naslikati pesem, upodobiti obliko, barvo, 

vonj zvoka. Učenci se pogovarjajo in navajajo lastne asociacije (metoda transponiranja in 

alternative). Zatem učitelj napove likovno nalogo in motiv. Pogovarja se z učenci o možnih načinih 

uporabe slikarske tehnike ter vzpodbuja učence pri iskanju samostojnih in ustvarjalnih rešitev 

likovnega problema (metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo 

lastne izkušnje). 

KS: Delo v KS poteka po običajnem načinu dela, učitelji uporabljajo ustaljen pristop k poučevanja 

in učenja oziroma običajen način podajanja likovnih vsebin, s skopo uporabo raznovrstnih učnih 

sredstev in pripomočkov, v glavnem brez uporabe likovnih reprodukcij in brez uporabe specifičnih 

(likovnih) učnih metod. 
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PRILOGA 11: Prošnja za uporabo likovnih izdelkov učencev 

 

mr. art. Zlata Tomljenović 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

S. Krautzeka b.b. 

51000 Rijeka 

mob: 095-8550051 

e-mail: zlata@ufri.hr    

 

 

 

osnovne šole na Reki 

 

 

Zadeva: Prošnja za uporabo likovnih izdelkov učencev za raziskavo v okviru doktorske disertacije 

 

Spoštovani starši/skrbniki, 

na Učiteljski fakulteti na Reki (Hrvaška) sem asistentka teorije likovnih umetnosti in pripravljam 

doktorsko disertacijo z naslovom Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne 

vzgoje. Del mojih obveznosti v tem pogledu je tudi raziskava v nižjih razredih osnovne šole, 

povezana s poukom likovne vzgoje. Raziskava poteka med učenci 2. in 4. razredov in temelji na 

analizi likovnih izdelkov ter reševanju preizkusa znanj na področju likovne vzgoje.  

Ob tej priložnosti vas zato prosim za dovoljenje, da vaš otrok sodeluje pri tej raziskavi ter da 

pridobljene podatke in posnete fotografije likovnih izdelkov objavim v svoji doktorski disertaciji. V 

skladu z Etičnim kodeksom raziskovanja z otroki omenjena raziskava poteka ob zagotovljenem 

varstvu zasebnosti in osebnih podatkov otrok in učiteljev oziroma je v celoti anonimna. Nosilka 

raziskave vsem staršem na njihovo željo zagotavlja obveščenost o raziskavi in vpogled v rezultate 

raziskave. 

Zahvaljujem se za razumevanje. 

Lepo pozdravljeni, 

 

Zlata Tomljenović 

 

Na Reki, 25. 9. 2011 
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PRILOGA 12: Potrdilo o raziskovanju za potrebe izdelave doktorske 
disertacije 

 

Dr. Tonka Tacol, izv. prof. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

n/p ravnateljima osnovnih šol na Hrvaškem 

 

Zadeva:  POTRDILO O RAZISKOVANJU ZA POTREBE IZDELAVE DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

Dr. Tonka Tacol, mentorica doktorske disertacije mag. Zlate Tomljenović z naslovom 

»»Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje«« izjavljam, da raziskava ni 

etično sporna, kar utemeljujem z naslednjim: 

Temeljni namen raziskave  kandidatke je raziskati in analizirati vnesene spremembe v učni proces 

likovne vzgoje v okviru zmožnosti učitelja za izvedbo uspešnega interaktivnega/ dialoškega stila 

poučevanja in učenja z uporabo splošnih in specifičnih (likovnih) metod dela in njihovih 

kombinacij pri pouku, kar zagotavlja kakovostno izvedbo učnega programa in likovno razvojne 

spretnosti posameznega učenca skladno z njegovimi individualnimi značilnostmi. To pa bo 

omogočilo oblikovanje novega modela uspešnega poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje 

na razredni stopnji osnovne šole za učenčevo razumevanje in znanje likovnih pojmov in zmožnost 

njihovega opredeljevanja na lastnih likovnih izdelkih in  likovnih stvaritvah ustvarjalcev, likovne 

sposobnosti in veščine pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki ter ustvarjalnost pri izvedbi 

slikarskih nalog. 

Raziskava vključuje uporabo naslednjih mernih instrumentov: anketne vprašalnike za učitelje 

razrednega pouka v osnovnih šolah na Hrvaškem, preizkuse znanj za učence 2. in 4. razreda ter 

likovna dela učencev. V okviru raziskovalnega dela je mag. Zlati Tomljenović potrebno 

sodelovanje vaše ustanove. Prosim vas da, v skladu s pravili vaše ustanove omogočite kandidatki 

izvedbo raziskave. 

Zahvaljujem se za razumevanje. 

Lepo pozdravljeni, 

 

Dr. Tonka Tacol 

 

v Ljubljani, 15. 10. 2011 



300 

 

PRILOGA 13: Posnetki učnih sredstev in pripomočkov, uporabljenih v 

likovnimi nalogami za eksperimentalno skupino 

 

 

 

Slika 129: Učna sredstva in pripomočki pri 

prvi likovni nalogi v 2. razredu v ES 

 

Slika 130: Učna sredstva in pripomočki pri drugi likovni nalogi v 

2. razredu v ES 

  

 

 

 

Slika 131: Učna sredstva in pripomočki pri tretji likovni nalogi v 2. 

razredu v ES 

 

Slika 132: Učna sredstva in pripomočki 

pri četrti likovni nalogi v 2. razredu v ES 
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Slika 133: Učna sredstva in pripomočki pri prvi 

likovni nalogi v 4. razredu v ES 

Slika 134: Učna sredstva in pripomočki pri drugi likovni   

nalogi v 4. razredu v ES 

  

 

Slika 135: Učna sredstva in pripomočki pri tretji likovni 

nalogi v 4. razredu v ES 

Slika 136: Učna sredstva in pripomočki pri četrti 

likovni nalogi v 4. razredu v ES 

  

 

Slika 137: Uporaba PPT prezentacije v 

eksperimentalnih oddelkih 

Slika 138: Izvajanje vaj (delo v skupini) v eksperimentalnih 

oddlekih 

  

 


