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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava problematiko odkrivanja, identifikacije in vzgojno 

izobraževalnega dela z likovno nadarjenimi učenci. Zelo pomembno je, da te učence 

pravočasno odkrijemo in jih obravnavamo kot samostojno skupino, ki ima na likovnem 

področju izjemne potenciale, zaradi katerih so upravičeni do individualiziranih prilagoditev v 

okviru osnovnošolskega izobraževalnega programa. Pri delu z nadarjenimi se namreč od 

učiteljev pričakujejo drugačne oblike dela v razredu, ki bodo spodbujale tovrstne učence in 

jim pomagale pri razvoju njihovih potencialov. Le s tako prilagojenim vzgojno-

izobraževalnim delom se bodo lahko primerno odločili za nadaljnje izobraževanje v srednji 

šoli in se kasneje kot odrasli lahko zdravo osebnostno uresničili in pomembno prispevali k 

družbenemu razvoju tako na umetniškem področju kot tudi drugod. 

V teoretičnem delu je opredeljen pojem nadarjenosti, vrste nadarjenosti in značilnosti 

nadarjenih učencev ter težave, s katerimi se ti srečujejo. Predstavljene so metode za 

odkrivanje in identifikacijo nadarjenih. Opisano je vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi 

učenci, ki obsega tako redni pouk kot tudi posebne programe, ki so prilagojeni posebej za 

njih. V nadaljevanju sledi opis težav, s katerimi se učitelji srečujejo pri delu s tovrstno 

skupino otrok. V zadnjem sklopu teoretičnega dela pa je predstavljena likovna nadarjenost, na 

katero se je nanašal tudi naš raziskovalni problem.    

V prvem sklopu empiričnega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika želela ugotoviti, 

kako učitelji razredne stopnje osnovne šole ocenjujejo svoje znanje s področja prepoznavanja 

in dela z likovno nadarjenimi učenci, kje najpogosteje pridobivajo dodatna strokovna znanja,   

kako odkrivajo nadarjenost, na katere lastnosti učenca so pri tem pozorni, kako načrtujejo 

prilagoditve in katere oblike dela najpogosteje uporabijo, kdo jim pri tem pomaga in s 

katerimi težavami se srečujejo pri delu s to skupino otrok ter nazadnje, katere dejavnosti izven 

rednega pouka za likovno nadarjene organizira šola, na kateri poučujejo. 

Anketirala sem 38 učiteljev razrednega pouka iz šestih različnih šol v Sloveniji. Rezultati 

kažejo, da večina anketiranih učiteljev svoje znanje s področja likovne nadarjenosti ocenjuje 

kot srednje, dodatna znanja pa pridobivajo s prebiranjem literature in na medmrežju. 

Najpogosteje uporabljeni metodi za prepoznavanje nadarjenih sta opazovanje učencev in 

analiza njihovih likovnih izdelkov. Glede lastnosti nadarjenih učencev se med zapisi 

največkrat pojavijo naslednje značilnosti: smisel za izražanje, ustvarjalnost, izvirnost, 
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izstopanje, domišljija in drugačnost. Večina učiteljev prilagoditev ne načrtuje posebej, ampak 

se sproti prilagaja glede na potrebe učencev in na sam potek učne ure. Najpogosteje 

uporabljene prilagoditve so sprememba tempa dela in obsega vsebine, debata ter individualne 

zadolžitve. Učiteljem pri delu največ težav povzroča pomanjkanje strokovnega znanja in 

veliko administrativnega dela, najpogosteje pa jim na pomoč priskočijo drugi učitelji. 

Dejavnost, ki jo šola izven rednega pouka najpogosteje organizira, je likovni krožek.   

Za drugi sklop sem izvedla učne ure pri pouku likovne vzgoje v dveh petih razredih osnovne 

šole. Na podlagi opazovanja, analize nastalih likovnih izdelkov in zastavljenih kriterijev sem 

želela identificirati učence, ki imajo bolj izrazito razvite likovne sposobnosti. Iz opazovanega 

vzorca 35 učencev sem izbrala pet učencev, ki so ustrezali kriterijem ali pa so na nek način 

izstopali. Naredila sem podrobno analizo njihovih del.      

KLJUČNE BESEDE: nadarjenost, odkrivanje in identifikacija, delo z likovno nadarjenimi,  

likovna nadarjenost, likovno nadarjeni učenci 
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WORKING WITH ARTISTICALLY GIFTED STUDENTS 

ABSTRACT 

The thesis deals with the problem of detection, identification and the educational work of art 

gifted students. It is very important that these students are detected early and regarded as a 

separate group that has exceptional potential in the field of art and are thusly entitled to 

individualized adaptation within the primary education program. Namely, when working with 

gifted students, teachers are expected to utilize different forms of work in the classroom, 

which will encourage such students and help them develop their potential. Only with such 

adapted educational work will they be able to appropriately choose how to continue their 

education in high school and, later as adults, achieve a healthy personality and be a significant 

contribution to social development in the field of arts as well as elsewhere. 

The theoretical part defines the concept of giftedness, talent types and characteristics of gifted 

students, and the problems they encounter. The methods of detecting and identifying the 

talented are presented. It describes the educational work with gifted students, encompassing 

both regular classes as well as special programs, adapted specifically for them. Following is a 

description of the difficulties teachers encounter working with this kind of group of children. 

In the last part of the theoretical segment art talent is presented, which is the core of the 

research problem. 

In the first part of the empirical work I used a questionnaire to determine how class teachers 

in elementary school evaluate their knowledge on the field of identification and work with art 

gifted students, where they acquire additional knowledge, how they discover talent, which 

characteristics of the pupil they focus on when doing so, how they plan the adjustments and 

which forms of work they use the most, who helps them when doing so and which problems 

they encounter when working with this group of children. And lastly, which activities outside 

of the regular school program does their school organize for those gifted artistically. 

I surveyed 38 primary school teachers from six different schools in Slovenia. The results 

show that the majority of teachers assess their knowledge in the field of art talent as mediocre 

and that their additional knowledge is accessed by reading printed literature and via the 

internet. The most commonly used methods of recognizing the artistically gifted were 

observation and analysis of their art products. The most commonly occurring characteristics 

of the talented are the following: a sense of expression, creativity, originality, prominence, 
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imagination and uniqueness. Most teachers do not adapt their plans separately, rather they 

adapt as they go, depending on the needs of the pupils and the course of the lesson. The most 

commonly used adjustments include a change of pace and volume of the work content, 

debates and individual assignments. Lack of expertise knowledge causes the most problems 

for teachers, as does the amount of paperwork. They are most often assisted by other teachers. 

The activity most commonly organized by the school outside of regular class is art club. 

For the second set, I performed teaching in art classes in two fifth grade classes of primary 

school. I wanted to identify students who have highly developed art skills based on 

observation, analysis of the resulting art products, and the set criteria. From the observed 

sample of 35 pupils, I selected five students who met the criteria or stood out in some way. I 

made a detailed analysis of their works. 

KEY WORDS: talent, detection and identification, work with the artistically gifted, art talent, 

artistically gifted students 
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1 UVOD 

Učitelji se v osnovni šoli pri svojem delu srečujejo z različnimi učenci, med katerimi 

zasledimo tudi likovno nadarjene. Zakon osnovne šole obvezuje, da se z uvedbo devetletke 

posebna skrb posveča tudi nadarjenim učencem. Tovrstne učence naj bi se obravnavalo kot 

samostojno skupino otrok, ki imajo na področju učenja izjemne sposobnosti, ki jih 

upravičujejo do individualiziranih prilagoditev v okviru šolskega vzgojno-izobraževalnega 

dela.  

Pri tem imajo nepogrešljivo vlogo učitelji, saj po Konceptu (1999), ki se ukvarja z 

odkrivanjem in identifikacijo nadarjenih učencev, v prvem triletju osnovne šole proces 

identifikacije nadarjenih učencev še ni predviden. Zato je v veliki meri prav od njih odvisno, 

ali te učence pravočasno prepoznajo kot nadarjene in ali jim znajo ustrezno prilagoditi pouk, 

ki jim bo omogočal razvoj njihovih potencialov. Kljub temu pa se še vedno pojavlja dvom, ali 

se tem učencem res namenja dovolj skrbi. Pogosto se učitelji zavedajo, da imajo v razredu 

opravka z likovno nadarjenimi učenci, a se premalo potrudijo, da bi bili ti primerno 

obravnavani glede na svoje likovne sposobnosti. Razlogi za to so lahko različni: od 

prevelikega števila učencev v razredu, prenatrpanih učnih načrtov, pomanjkanja strokovnega 

znanja in še bi lahko naštevali.  

Nekega dne bom tudi sama učiteljica in bom med drugim vodila tudi učne ure likovne vzgoje. 

Ker pa je moje znanje s področja odkrivanja in dela z likovno nadarjenimi učenci dokaj 

pomanjkljivo in me ta tematika zanima, sem se odločila, da jo v diplomskem delu podrobneje 

raziščem. Moj namen je raziskati, kako učitelji na razredni stopnji prepoznavajo potencialno 

likovno nadarjene učence, na kakšne načine spodbujajo uresničevanje njihovih potencialov, 

kako skrbijo za spodbudno učno okolje ter s kakšnimi težavami se pri tem soočajo.    

 

 

 

 

 



Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci                Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

- 2 -  

2 NADARJENOST 

2.1 POJEM NADARJENOST  

Skozi zgodovino se je pogled na nadarjenost in na nadarjene učence, na smisel in pomen 

posebne skrbi za nadarjene ter na vlogo posameznika in družbe v razvoju nadarjenosti 

nenehno razvijal in spreminjal (Tannenbaum 2000). V antičnih časih sta bila vzgoja in 

izobraževanje namenjena samo otrokom družbenih elit, danes pa so v mnogih državah sveta 

in tudi v desetini držav Evrope vsi nadarjeni učenci posebej obravnavani v šolsko sistemski 

zakonodaji. V desetih državah Evropske unije so nadarjeni učenci opredeljeni kot učenci s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Evropska komisija je leta 1994 izdala 

priporočila za vsestransko podporo nadarjenih učencev pri vzgoji in izobraževanju v državah 

Evropske unije. V njih je izpostavila pomembnost zgodnjega oziroma pravočasnega 

odkrivanja nadarjenosti in nujnost zagotavljanja ustrezne pedagoške in širše družbene 

podpore.  

V Zakonu o osnovni šoli so bili od leta 1996 do leta 2011 nadarjeni učenci skupaj z učenci z 

učnimi težavami in učenci, ki potrebujejo posebej prilagojene programe (OPP), opredeljeni 

kot učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Od leta 2011, ko je bila na osnovi 

Bele knjige sprejeta novela Zakona o osnovni šoli, pa so nadarjene opredelili kot posebno 

skupino, ločeno od učencev z učnimi težavami in drugimi učenci s posebnimi potrebami 

(Bezić 2012).    

Kot ugotavlja Žagar (2001) in potrjuje tudi Budimpeštanska deklaracija, ki je bila sprejeta na 

zadnji konferenci o skrbi za nadarjene v Evropi v letu 2011, na svetu še ni in tudi kmalu še ne 

bo poenotene opredelitve pojma nadarjenost oziroma nadarjen učenec ter enotne metodologije 

odkrivanja nadarjenih učencev. Sodobni koncepti za svoja izhodišča pogosto upoštevajo 

opredelitve nadarjenosti nekaterih najbolj vplivnih znanstvenikov in strokovnjakov na svetu. 

Najpogosteje upoštevani in navajani so Robert Stenberg, Francois Gagne, Joseph Rezulli, 

Franc Mönks, Howard Gardner in Kurt A. Heller. Tako države kot tudi posamezne skupine 

strokovnjakov razvijajo različne koncepte in modele odkrivanja nadarjenih učencev ter 

priporočajo različne organizacijske oblike, strategije, modele in metode vzgojno-

izobraževalnega dela. Pri tem pa upoštevajo še širše družbene razmere (kulturne, socialne, 

ekonomske), značilnosti in tradicijo šolskega sistema ter včasih tudi aktualno šolsko politiko. 

Posledično so koncepti in modeli odkrivanja in spodbujanja razvoja nadarjenih od države do 
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države različni, tam, kjer pa na državnem nivoju niso usklajeni in potrjeni, pa so različni celo 

od šole do šole.   

Splošno sprejete definicije o nadarjenosti ni, ker nadarjeni otroci niso homogena skupina, 

ampak se ta kaže v različnih oblikah in obsegih. Konsenzualno velja, da je nadarjenost vsota 

danih in pridobljenih dejavnikov, ki omogočajo nadpovprečne stvarne ali le latentne, osebno 

ali družbeno koristne stvaritve na enem ali več področjih človekove dejavnosti (Strmčnik 

1998, 15).  

2.1.1 Marlandova teorija nadarjenosti 

Koncept odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ 

(Koncept 1999) izhaja iz Marlandove definicije, ki pravi, da so nadarjeni ali talentirani tisti 

otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali 

visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na 

akademskem, voditeljskem ali na umetniškem področju in ki potrebujejo poleg rednega 

šolskega programa tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti (Davis in Rimm 1989, 18).   

Ta definicija med nadarjene ali talentirane učence uvršča tiste z dejanskimi visokimi dosežki, 

kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za takšne dosežke na naslednjih področjih: 

- splošna sposobnost; 

- specifična sposobnost; 

- sposobnost vodenja; 

- sposobnost za vizualne in izvajalske umetnosti.  

Marlandova definicija je ena najbolj razširjenih in priznanih na svetu, saj je zelo splošna in 

široko opredeljena. Nadarjenost priznava kot splošno ali specifično in kot dejansko ali 

potencialno.  

2.1.2 Renzuliijeva teorija nadarjenosti 

Renzulli, strokovnjak za vzgojo nadarjenih otrok in profesor pedagogike, nadarjenost definira 

kot ugoden splet nadpovprečnih sposobnosti, kreativnosti in nekaterih osebnostnih lastnosti 

posameznika, predvsem zavzetosti za reševanje nalog, ki so pogojene s specifično motivacijo. 

Njegova definicija nadarjenosti se nanaša na vedenje nadarjenega posameznika. V trikrožnem 

modelu pojasni, da je to vedenje odraz medsebojnega delovanja vseh treh sestavin. Šele 
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skupno učinkovanje vseh treh zgoraj omenjenih sestavin pripelje do želenih rezultatov. Za 

visoke rezultate pa se morajo področja v modelu med seboj prekrivati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Renzullijev trikrožni model nadarjenosti (Bezić 2006, 10) 

Vedenjski kazalniki nadpovprečnih sposobnosti so splošne sposobnosti, ki jih merimo s testi 

inteligentnosti, in specifične lastnosti, ki jih presojamo s pomočjo opazovalnih tehnik. 

Vedenjski kazalniki nadpovprečne kreativnosti so fluentnost, fleksibilnost in izvirnost 

mišljenja, odprtost za izkušnje in za vse, kar je novo in drugačno, radovednost itd. Te 

kazalnike ugotavljamo s testi kreativnosti in z opazovalnimi tehnikami. Vedenjski kazalniki 

zavzetosti za reševanje nalog pa so visoka stopnja zainteresiranosti, zanesenost, navdušenost 

in vpletenost v problem, postavljanje visokih standardov dela itd. Te lastnosti ugotavljamo s 

pomočjo opazovalnih tehnik (Žagar 2006).         

Za oblikovanje definicije nadarjenosti je Renzulli (1981) postavil naslednje pogoje: 

- temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih; 

- biti mora vodilo pri postopkih identifikacije; 

- kazati mora pot k logično sledečim programskim ukrepom; 

- spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile veljavnost definicije.  

Rezulli meni, da nadarjenost sama po sebi še ni dovolj za doseganje visoke storilnosti. Če 

želimo, da se bo nadarjenost še naprej razvijala, moramo upoštevati še dva pomembna 

dejavnika: 

- ustvarjalnost; 
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- motivacija in okolje.  

 

Model sestavin razvoja talenta prikazuje sodelovanje različnih področij, saj šele skupno 

učinkovanje vseh treh sestavin pripelje do dosežkov in izdelkov, ki so nenavadni za otrokovo 

starost.  

 

Slika 2: Renzullijev model sestavin razvoja talenta (Bezić 1998, 134) 

USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren, nenavaden in 

nov način.  

- divergentno mišljenje je mišljenje v najrazličnejših smereh, ki išče rešitve po 

nenavadnih poteh; 

- izvirnost so enkratne, posebne in nevsakdanje ideje; 

- prožnost omogoča, da človek hitro prestopa na različne miselne ravni in probleme 

obravnava iz različnih zornih kotov; 

- domiselnost je neusahljiv vir novih idej in spodbud.  

 

MOTIVACIJA IN OKOLJE  

Od motivacije in okolja je odvisno, ali se bosta nadarjenost in ustvarjalnost sploh uveljavili. 

Njune bistvene sestavine so: 
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- marljivost in vztrajnost, ki odločata o tem, koliko moči in časa bo otrok vložil v neko 

nalogo; 

- ambicioznost, ki otroka pripravi do tega, da teži k določenim ciljem in k njihovem 

doseganju; 

- emocionalna trdnost je povezana z družino. Če se otrok počuti varnega, je sposoben 

spoznavati svoje okolje in se sproščeno lotevati novih nalog in položajev; 

- priznanje okolja otroka okrepi v odločnosti, da nadaljuje in ob neuspehih ne obupa; 

- optimalno spodbujanje od zunaj pomaga razviti otrokovo nadarjenost (Nagel 1987). 

2.1.3 Gardnerjeva teorija nadarjenosti 

Howard Gardner je razvil teorijo o več inteligencah, ki je opisana v knjigi Razsežnosti uma. 

Inteligentnost je nevrobiološka danost, nagnjenje, ki ga imamo že od rojstva. Gardner 

razlikuje sedem vrst inteligence: jezikovna, prostorska, telesno-gibalna, glasbena, logično-

matematična, znotrajosebna in medosebna. S pomočjo raziskav je odkril, da vsak otrok 

premore vseh sedem vrst inteligence, a v različnih razmerjih. Po Gardnerjevi teoriji je vsak 

otrok za nekaj nadarjen. Katera od inteligentnosti prevladuje, je odvisno od pričakovanja in 

usmerjenosti družbe in kulture. Na razvoj posameznih nadarjenosti pa vplivajo družbeni in 

izobraževalni procesi (Armstrong 2000).    

Obstaja še veliko več definicij oziroma teorij o nadarjenosti. Nekatere so si podobne, druge pa 

izražajo zelo različne poglede na nadarjenost. Izbrati najboljšo in najbolj natančno definicijo 

pa je skoraj nemogoče, saj so avtorji delovali v različnem času in okolju. Poleg tega je 

nadarjenost tudi družbeno pogojena. Namesto, da bi se osredotočili na iskanje čim bolj 

ustrezne definicije, se raje osredotočimo na iskanje čim bolj ustrezne pomoči oziroma 

obravnave, ki jo lahko ponudimo nadarjenim otrokom.      

 

2.2 NADARJENI UČENCI IN ZAKONODAJA 

Pomen razvijanja nadarjenosti med temeljnimi cilji vzgojno-izobraževalnega sistema še 

posebej izpostavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli (ZOŠ). Izpostavljena sta dva cilja: 

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi; 

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 
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izražanje (Šolska zakonodaja 1996, 109). 

 

Nadarjene učence Zakon o osnovni šoli po 11. členu uvršča v skupino učencev s posebnimi 

potrebami. Šola mora po 12. členu za te učence prilagoditi metode in oblike dela in jim 

omogočiti vključitev v dodatni pouk ter druge individualne in skupinske pomoči.  

Osnovna šola v okviru razširjenega programa (ZOŠ, 23. do 27. člen) organizira dodatni pouk, 

interesne in druge dejavnosti. V vse oblike razširjenega programa šole (ZOŠ, 20. člen) se 

učenci vključujejo prostovoljno. Vsaki osnovni šoli država omogoča, da del posebnih ur, ki so 

namenjene za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, porabi za delo z nadarjenimi učenci 

(0,5 ure tedensko na oddelek). 

Zakonodaja omogoča učencem hitrejše napredovanje po programu (79. člen ZOŠ), kar 

pomeni, da mora šola učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, omogočiti, da prej kot v 

devetih letih končajo osnovnošolsko izobraževanje. O tem odloča učiteljski zbor, strinjati pa 

se morajo tudi starši.  

Pri pripravi in izvedbi individualnih programov za otroke s posebnimi potrebami sodeluje tudi 

svetovalna služba (67. člen ZOFVI), individualizirani program za delo z nadarjenimi učenci 

pa oblikuje učiteljski zbor (62. člen ZOFVI).      

Novost naše šolske zakonodaje je izobraževanje na domu, določbe so zapisane od 88. do 92. 

člena. 

 

2.3 VRSTE NADARJENOSTI 

Nagel (1987) razlikuje štiri vrste nadarjenosti, ki se lahko pojavljajo na različnih področjih: 

- Splošna intelektualna nadarjenost 

Zajema hitro dojemanje, dobro učljivost, veliko spominsko sposobnost in sposobnost za 

duhovne dosežke na mnogih področjih (npr. jezik, naravoslovje, logično mišljenje). V večini 

primerov intelektualna nadarjenost zajema več področij in se le redko omeji na eno samo 

vedo. 

- Umetnostna nadarjenost 

Pojavi se lahko že zelo zgodaj (igranje inštrumentov, likovno izražanje). Opredeljuje jo 

kreativno in produktivno mišljenje, sposobnost za izvajalske in vizualne umetnosti ter 
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dosežke na področju umetnosti. 

- Psihomotorična nadarjenost 

Zajema telesno spretnost na področju plesa, športa in ročnih del. 

- Socialna nadarjenost 

Označuje človekovo sposobnost dobrega komuniciranja z ljudmi, empatije, pripravljenosti 

pomagati  in vodenja.  

Nagel poudarja, da se nadarjenosti zelo redko pojavljajo posamično, večinoma so namreč 

medsebojno prepletene.  

Renzulli (Žagar 2006) nadarjenost deli na akademsko in kreativno – produktivno. Pravi, da je 

akademsko nadarjenost najlažje identificirati s standardnimi testi inteligentnosti ali drugimi 

testi kognitivnih sposobnosti. Ta vrsta nadarjenosti se kaže predvsem v uspešnosti pri šolskem 

učenju, manj pa v resničnih življenjskih situacijah. Kreativna – produktivna nadarjenost pa se 

kaže v uporabi informacij in miselnih procesov na integriran in izviren način. Učenci s tako 

vrsto nadarjenosti so uspešni predvsem pri reševanju odprtih življenjskih primerov, ki 

dopuščajo več možnih rešitev.  

Gardnerjeva teorija (Ferbežer 2008) o delitvi nadarjenosti multiple inteligence zajema pet 

različnih področij: verbalna, prostorsko-vizualna, glasbena, matematična in medosebna 

nadarjenost.     

Georgejeva (1997) teorija pa nadarjenost razdeli na šest področij: splošna umska sposobnost, 

specifična akademska sposobnost, kreativno in ustvarjalno mišljenje, voditeljska sposobnost 

in družbena zavest, dar za vizualne in odrske umetnosti, psihomotorične sposobnosti.    

Obstaja še več različnih opredelitev nadarjenosti, saj se avtorji glede števila in vrst ne strinjajo 

povsem. Kljub temu pa vse delitve zajemajo vsa bistvena področja nadarjenosti. V 

diplomskem delu se bomo osredotočili na likovno nadarjenost. Tudi to so avtorji razdelili v 

različne kategorije. Nagel jo uvršča med umetnostno nadarjenost, George med dar za vizualne 

in odrske umetnosti in Gardner med prostorsko inteligenco. 

Pomembno je, da učitelji različne vrste nadarjenosti poznajo in jih prepoznajo, da poznajo 

njihov vzajemni učinek, saj bodo lahko le tako nadarjenim učencem omogočili nadaljnji 

razvoj njihovih sposobnosti.    
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2.4 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV   

Po ugotovitvah psihologov imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne značilnosti, ki jih pri 

drugih učencih ne najdemo ali pa so mnogo manj izrazite. Obstaja veliko različnih avtorjev, ki 

so izpostavili značilnosti teh otrok. Učiteljem, staršem in ostalim je lahko opis osebnih 

značilnosti v pomoč, saj tako lažje prepoznajo in identificirajo nadarjenega otroka. Večino 

avtorjev opisuje podobne osebnostne značilnosti nadarjenih otrok, pojavijo pa se tudi 

posamezna odstopanja, v katerih se opisi razlikujejo. Zavedati se moramo, da nadarjeni otroci 

niso neka homogena skupina in da obstajajo znotraj skupine razlike. 

Strokovna delovna skupina je v Konceptu za delo z nadarjenimi učenci osebnostne lastnosti 

nadarjenih razdelila na štiri področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, socialno-

čustveno in motivacijsko področje. Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri 

učencu, tem bolj verjetno je, da je nadarjen. 

Miselno-spoznavno področje: 

- razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, elaboracija); 

- razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja); 

- izrazit in zrelejši smisel za humor; 

- hitro pomnjenje dejstev; 

- natančnost opazovanja; 

- nenavadna domišljija.  

Učno-storilnostno področje: 

- visoka učna uspešnost; 

- široka razgledanost; 

- bogat in nenavaden besedni zaklad za učenčevo starost; 

- hitro branje; 

- motorična spretnost in vzdržljivost; 

- spretnost v eni od umetniških dejavnosti – npr. glasba, ples, risanje, dramatizacija. 

Socialno-čustveno področje: 

- čustvena dovzetnost in občutljivost; 

- sposobnost empatije in dovzetnost za politične in socialne probleme; 

- sposobnost vodenja in vplivanja na druge; 

- prevzemanje odgovornosti in izrazit smisel za organizacijo; 



Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci                Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

- 10 -  

- močno razvit občutek za pravičnost in poštenost; 

- neodvisnost in samostojnost.  

Motivacijsko področje: 

- vztrajnost in predanost pri reševanju nalog; 

- dajanje redkih, nenavadnih ali bistrih odgovorov; 

- uživanje v dosežkih; 

- raznoliki in močno izraženi interesi; 

- visoka storilnostna motivacija; 

- zastavljanje visokih ciljev in potreba po doseganju odličnosti.  

Tudi Nagel (1987) razdeli značilnosti nadarjenih učencev v štiri skupine: 

Učne značilnosti 

- veliko vedo o različnih stvareh; 

- nenavaden besednjak za njihovo starost; 

- izrazito bogat, izdelan in tekoč jezik; 

- hitra pomnjenje dejstev; 

- iskanje skupnih značilnosti in razlik; 

- hitro spoznavanje načel, na katerih temeljijo stvari; 

- hitro ustvarjanje veljavnih posplošitev, 

- dobri opazovalci; 

- zelo veliko berejo, predvsem knjige za odrasle; 

- poskušajo razumeti zapletene stvari in jih razstavljajo v pregledne enote; 

- neodvisno, kritično in vrednostno mišljenje; 

- hitro uvidijo vzročno-posledične odnose. 

Motivacija 

- popolnoma so predani določenim problemom; 

- prizadevajo si za popolno rešitev nalog; 

- dolgočasijo se pri rutinskih nalogah; 

- zunanja motivacija ni potrebna, če jih naloga zanima; 

- težijo k popolnosti; 

- so samokritični; 

- ne zadovoljijo se hitro s svojim tempom ali rezultatom; 

- radi delajo neodvisno, da imajo dovolj časa za razmišljanje o problemu; 

- zastavljajo si visoke storilnostne cilje; 
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- zanimajo se za »odrasle« teme: spolnost, religija, politika.  

Ustvarjalnost 

- neprestano sprašujejo o vsem mogočem; 

- poraja se jim veliko idej ali problemskih rešitev; 

- dajejo redke, nenavadne ali bistre odgovore; 

- ne prikrivajo svojega mnenja; 

- vrednosti ne odmerjajo z rutinskimi rešitvami in pri reševanju problema tudi tvegajo; 

- zamišljajo si položaje in spreminjajo ideje; 

- kažejo izrazit smisel za humor in ne prenesejo prisiljenega otroškega vedenja; 

- ljubijo lepoto in so odprti za okusne detajle; 

- zanimajo se za ustvarjalne dejavnosti: ples, petje, literatura, glasba, karikature; 

- imajo domiselne in originalne predstave. 

Socialne lastnosti 

- veliko se ukvarjajo s pojmi krivica–pravica, dobro–zlo in so se pripravljeni angažirati 

proti avtoriteti; 

- niso za večino za vsako ceno; 

- ne bojijo se biti drugačni in izzivati; 

- so individualisti; 

- ne sprejemajo nobenega mnenja avtoritet, ne da prej kritično preverijo; 

- prevzemajo odgovornost, pri načrtovanju in organizaciji pa so zanesljivi; 

- nagnjeni so k odločanju o drugih in o položajih; 

- znajo se vživeti v druge in so posledično dovzetni za politične in socialne probleme; 

- praviloma enako dobro shajajo z vrstniki in odraslimi, a si raje poiščejo družbo med 

enako sposobnimi.  

Obstaja še več različnih opisov značilnosti nadarjenih otrok. Pomembno je, da se zavedamo, 

da nihče nima vseh značilnosti, večina pa kaže več kot eno izmed njih. Nadarjeni otroci 

nekako odstopajo od povprečja, njihova nadarjenost pa velikokrat ni tako izrazita, da bi lahko 

na hitro otroke ločili na povprečne, nadarjene in na take, ki kažejo podpovprečne rezultate. 

Nadarjeni otroci imajo kar nekaj osebnostnih lastnosti, ki so mogoče bolj izrazite kot pa pri 

povprečnih otrocih. Poleg tega tudi med nadarjenimi otroki lahko opazimo velika nihanja in 

razlike, podobno kot med povprečno in nadpovprečno razvitimi otroki. Te lastnosti se kažejo 

na različnih področjih – ponekod so bolj izrazite, drugod manj. 
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2.5 ZNAČILNOSTI UČNO NEUSPEŠNIH NADARJENIH UČENCEV 

Obstajajo pa tudi nekatere značilnosti, ki nadarjene učence ovirajo pri šolskem delu in ki 

posledično vplivajo na njihovo neuspešnost v šoli. Na njih moramo biti zelo pozorni in paziti, 

da nas ne zaslepijo pri odkrivanju nadarjenih učencev (Koncept 1999).  

George (1997) in Bezić (2001) opozarjata na nekatere osebnostne lastnosti učno neuspešnih 

nadarjenih učencev. Te nas ovirajo pri odkrivanju in ustreznem spodbujanju razvoja 

nadarjenih. 

Značilnosti učno neuspešnega učenca:  

- pri preverjanju znanja dosega slabe rezultate; 

- se dobro ustno izraža, slab je pri pisnem delu; 

- odlično razume in si zapomni stvari, ki ga zanimajo; 

- je očitno zdolgočasen; 

- dosega ocene, ki so pod pričakovanjem; 

- je nemiren ali raztresen; 

- svoje obveznosti opravi površno ali pa jih sploh ne; 

- ne mara praktičnega dela; 

- živi v svojem svetu; 

- je neobziren in nestrpen do počasnejših učencev; 

- rajši navezuje stike s starejšimi učenci ali odraslimi osebami; 

- je pretirano samokritičen; 

- ne zna vzpostaviti dobrega odnosa z učitelji in vrstniki; 

- je čustveno nestabilen, ima slabo mnenje o sebi, se vede zadržano in včasih agresivno; 

- zanima se za veliko stvari in je na določenem področju pravi strokovnjak; 

- je nezainteresiran za šolo in udeležbo pri šolskih dogajanjih; 

- ima strah pred spraševanjem; 

- ima nizko samopodobo in pomanjkanje samozaupanja; 

- nesposoben je tvornega delovanja pri skupinskem delu; 

- ne moremo ga motivirati z običajnimi metodami, npr. pohvalami, dobrimi ocenami, 

nagrajevanjem pridnosti; 

- ima slabo pozornost; 

- je hiperaktiven; 

- je čustveno in socialno nezrel.  
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2.6 TEŽAVE NADARJENIH UČENCEV 

Biti nadarjen pomeni biti drugačen od drugih z ozirom na kakovosten razvoj določenega 

področja. Prav ta drugačnost je tista, ki povzroči, da se nadarjeni učenci srečujejo z 

določenimi težavami. Mnogo nadarjenih učencev ima namreč veliko problemov s samim 

sabo, pri navezovanju stikov z ostalimi ljudmi in pri vključevanju v družbeno življenje, kljub 

temu, da so bolj zdravi, bolj čustveno stabilni in osebnostno uravnoteženi kot njihovi 

sovrstniki. Nadarjeni učenci z visokimi cilji, ki pa jih iz različnih vzrokov ne morejo 

uresničiti, lahko doživljajo občutke manjvrednosti, dvom o svojih zmožnostih in zmanjšan 

občutek lastne vrednosti. Domneva se, da je takih blizu polovica, zlasti visoko nadarjenih 

(Ferbežer 2002, Strmčnik 1998).    

Terman in Hollingworthova sta opazila, da se nadarjeni učenci, katerih IQ znaša več 170, 

težko socialno prilagajajo. Čim višja je otrokova inteligentnost, tem teže se otrok prilagaja 

običajnim povprečnim interesom, dejavnostim in pogovoru z vrstniki ter prijatelji. Utrujeni so 

od razmišljanja, igre in dela na razmeroma nižji, nezreli stopnji. Umakniti se želijo iz 

socialnih druženj in se posvetiti osamljenim, a zase osrečujočim opravilom. Tako visoko 

nadarjen učenec redko najde prijatelje, ki imajo podobne interese in sposobnosti (Ferbežer 

2008). 

Nagel (1987) opredeljuje naslednje negativne značilnosti, težave in pomanjkljivosti 

nadarjenih učencev: 

- so čustveno nezreli; 

- so ošabni do drugih; 

- so posebneži, neusklajeni, samotarji, agresivni, neprilagojeni, občutljivi do 

neuspešnih; 

- imajo težave z okoljem in okolje z njimi zaradi njihove drugačnosti; 

- deležni so zavisti, ker okolje inteligence ne sprejema kot pozitivno samoumevne; 

- lahko so otroci s senzornimi, telesnimi ali drugimi pomanjkljivostmi; 

- njihov duševni razvoj prekaša telesno, duševno in socialno zorenje; 

- dobivajo premajhne zahteve glede na njihove sposobnosti; 

- starši in učitelji imajo prevelike zahteve do njih in preveč pritiskajo nanje; 

- iz protesta, da se vse vrti okoli njihove nadarjenosti, slabo odgovarjajo na testna 

vprašanja ali namenoma prikrivajo svoje sposobnosti; 

- ne poglabljajo svojih interesov, ker jih zanima preveč stvari hkrati; 
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- v času intenzivnega duševnega razvoja lahko pride do depresij. 

Vse naštete značilnosti niso značilne za vse nadarjene učence. Pri enem učencu lahko 

zaznamo eno ali več zgoraj naštetih značilnosti, pri drugem učencu pa nobene.  

Seveda vsi nadarjeni učenci nimajo takih težav – nekateri jih sploh nimajo. Veliko je odvisno 

od otrokove osebnosti in njegovega značaja. Nekateri nadarjeni učenci s svojimi 

sposobnostmi veliko pripomorejo h kakovostnejšemu delu v razredu: aktivno sodelujejo pri 

pouku, pomagajo manj sposobnim učencem, prevzamejo vlogo vodje (Nagel 1987).  

 

2.7 ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno delo, ki obsega različne psihološke 

preizkušnje in številne druge načine zbiranja informacij o otrocih. Najboljše obdobje za 

odkrivanje nadarjenosti je predšolsko obdobje in zgodnje otroštvo (Glogovec 1990). 

2.7.1 Odkrivanje nadarjenih učencev po metodi Koncepta 

V Sloveniji je leta 1999 strokovni svet na seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje sprejel Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi v devetletni osnovni 

šoli. Leto kasneje je bil sprejet še dokument, v katerem so zajete najpomembnejše naloge, 

nosilci, izvajalci, sodelavci, metode in oblike dela ter okvirni čas za optimalno izvedbo 

naloge.  

Odkrivanje nadarjenosti po metodi Koncepta poteka v treh stopnjah: 

a) Evidentiranje učencev 

To je prva stopnja, za katero je značilno, da poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj 

ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Namen uporabe evidentiranja je izognitev 

zamudnemu in dragemu testiranju vseh učencev na šoli. Kriteriji evidentiranja so: 

- dosledno izkazovanje odličnega učnega uspeha; 

- izjemni dosežki na različnih področjih npr. likovnem, glasbenem, športnem, 

tehničnem; 

- dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih; 

- trajnejše aktivnosti, za katere je izražen učencev močen interes in v katerih dosega 
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nadpovprečne rezultate; 

- učiteljevo mnenje o učencu, ki si ga je oblikoval med vzgojno-izobraževalnim 

procesom; 

- mnenje šolske svetovalne službe. 

V to skupino so izbrani tisti učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od šestih navedenih kriterijev. 

Evidenco vodi šolska svetovalna služba.  

b) Identifikacija učencev 

Ta stopnja zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Vključuje 

naslednja merila: 

- ocena učitelja (ocenjevalne lestvice nadarjenosti); 

- test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice, WISC); 

- test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnega mišljenja, Jellen-Urbanov TCT-DP). 

Učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih z ocenjevalnim pripomočkom, ki obsega 

področja razumevanja in pomnjenja stvari, sposobnosti sklepanja, ustvarjalnosti, 

motiviranosti in interesov, vodstvenih sposobnosti, telesno-gibalnih sposobnosti in izjemnih 

dosežkov. Teste sposobnosti in ustvarjalnosti pa izvede in ovrednoti šolski psiholog.  

Med nadarjene so uvrščeni tisti učenci, ki so vsaj na enem od postavljenih kriterijev dosegli 

nadpovprečen rezultat. Na testih inteligentnosti mora biti IQ enak ali večji od 120, na testih 

sposobnosti pa mora dobljeni rezultat spadati med 10 odstotkov najboljših rezultatov 

evidentiranih učencev. Na ocenjevalni lestvici za učitelje mora učenec dobiti nadpovprečno 

oceno na posameznem področju nadarjenosti. Ustreznost učiteljeve ocene preveri šolska 

svetovalna služba.  

Na sestanku razrednega učiteljskega zbora se sprejme odločitev, ali je učenec res nadarjen. Pri 

tem sodeluje tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski 

svetovalni delavec.  

c) Seznanitev in mnenje staršev 

Svetovalna služba skupaj z učiteljem seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za 

nadarjenega učenca in si pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.  

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne osnovne 

šole. V prvi triadi se izvede samo prva in tretja stopnja postopka. V drugi triadi ali po potrebi 
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v tretji pa se izvede tudi druga stopnja in se ponovno obvesti starše ter pridobi njihovo mnenje 

o otroku. 

Odkrite nadarjene učence tekoče spremljajo, njihovo dokumentacijo pa arhivira in vodi šolska 

svetovalna služba (Koncept 1999). 

2.7.2 Odkrivanje in identifikacija po Ferbežerjevi metodi 

Ferbežer (1998) razlikuje pojma odkrivanje in identifikacija nadarjenih učencev. Odkrivanje 

nadarjenih pomeni opazovanje vedenja in prepoznavanje oziroma iskanje znakov 

nadarjenosti, identifikacija pa pomeni določanje vrste in stopnje nadarjenosti.  

Poznamo veliko metod, tehnik, oblik, načinov identifikacije nadarjenih učencev. Vse te 

različne postopke pa delimo v dve osnovni metodološki kategoriji: 

- merjenje, 

- ocenjevanje. 

Ocenjevanje lahko delimo še na direktno oz. neposredno in indirektno oz. posredno, zato 

identifikacijske postopke delimo v tri osnovne oblike: 

 

Slika 3: Osnovne oblike identificiranja nadarjenih (Ferbežer 1998, 38) 
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a) Ocenjevanje lastnosti posameznika 

Ocene dajejo ocenjevalci, ki imajo možnost razodevanja pomembnih lastnosti nadarjenosti 

(starši, učitelji, mentorji, svetovalci).  

b) Ocenjevanje mentalnih in materialnih izdelkov posameznika 

Med mentalne in materialne izdelke uvrščamo inovacije, patente, nove instrumente, 

znanstvene članke, knjige, pesmi, literarna dela, glasbena in likovna dela itd. Te izdelki niso 

odvisni samo od potencialnih sposobnosti avtorja, ampak tudi od količine znanja, materialno 

tehničnih možnosti v okolju, izobrazbene in kulturne ravni okolja.  

c) Merjenje stopnje razvitosti lastnosti posameznika.  

Zelo obsežna in pogosta je uporaba standardiziranih merskih instrumentov. Njihova prednost 

je, da omogočajo zajetje velikega obsega »psihičnega« prostora človeka, so časovno 

gospodarni, so relativno preprosti, poceni, se lahko uporabljajo na celotni populaciji. 

Kvantitativna in kvalitativna analiza omogoča ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti.    

Zavedati se moramo, da popolnoma zanesljive metode za odkrivanje nadarjenih učencev ni, 

saj nadarjeni niso enotna, zlahka zajemljiva skupina. Prav tako pa moramo upoštevati tudi 

dejstvo, da nadarjenosti same po sebi ni mogoče meriti, ampak se mora ta izraziti v nekem 

dosežku oz. rezultatu. 

2.8 TEŽAVE IN NAPAKE PRI IDENTIFIKACIJI NADARJENIH 

Nevarnost napak pri identifikaciji ni v številu napačno identificiranih, ampak v številu tistih, 

ki so nadarjeni, pa niso odkriti. Vzroki za spregledanje nadarjenih otrok so lahko različni: 

neprimeren čas ali kraj, neprimerni merski instrumenti, neprepoznavanje kategorij 

nadarjenosti, pomanjkanje izkušenj, različne napake ocenjevanja, spolna pristranskost, 

precenjevanje pridnih, enodimenzionalno ocenjevanje itd. (Ferbežer 2008).  

Poleg nevarnosti nerazpoznave nadarjenosti obstaja še nevarnost prepozne identifikacije. 

Težje je identificirati nadarjenost, ko v otrokovem vedenju že prevladujejo vzorci, ki 

onemogočajo razvoj talentov. Pravočasna identifikacija je zelo pomembna, ne le zaradi 

družbenega in subjektivnega pomena uresničitve sposobnosti potencialov, temveč tudi zaradi 

razvijanja samozaupanja, emocionalnih osnov kreativnosti ter pravočasne usmerjenosti 

motivacije in interesov (Strmčnik 1998).      
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Vedenja, ki jih uvrščamo med znake nadarjenosti, pa ni zmeraj lahko odkriti in opaziti. 

Dobnik (1998) navaja najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri identifikaciji 

nadarjenih: 

- pomanjkljiva strokovna pripravljenost učitelja ali premalo jasna pravila izbire, ki 

vodijo do nenatančnih identifikacij; 

- precenjevanje spretnosti govora in branja; 

- enačenje šolske uspešnosti z inteligentnostjo; 

- slabo razlikovanje med inteligentnostjo in specifičnimi sposobnostmi; 

- težave pri prepoznavanju nadarjenih učencev s težavami ali posebnimi motnjami (npr. 

emocionalne ali socialne težave, disleksija, diskalkulija, lagestenija); 

- težave pri prepoznavanju za šolo nemotiviranih nadarjenih učencev; 

- težko prepoznavanje nadarjenih učencev iz nestimulativnega domačega okolja (npr. 

nizek socialno-ekonomski status, kmečki otroci, otroci tujcev, manjšin); 

- težko prepoznavanje nadarjenih učencev brez slabih učnih navad ali s slabimi učnimi 

navadami; 

- pomanjkljivo pedagoško-psihološko znanje o nadarjenosti; 

- na identifikacijo vplivajo učiteljevi osebni predsodki, stališča, vrednote; 

- učitelji neradi nagrajujejo zlahka pridobljene dosežke, zato prej odkrijejo visoke 

sposobnosti pri učencu, ki z vztrajnostjo in naporom dosega odlične rezultate, kot pa 

pri tistih, ki z lahkoto dosegajo odlične rezultate; 

- pomanjkanje izkušenj pri učiteljih začetnikih; 

- spolna pristranskost; 

- različne napake ocenjevanja (npr. halo efekt, napaka kontrasta, logična napaka); 

- enodimenzionalno ocenjevanje učenčeve nadarjenosti; 

- precenjevanje pridnih, vedenjsko bolj prilagodljivih učencev; 

- osebna obrambna naravnanost učitelja do nadarjenega učenca (Strmčnik 1998). 

Veliko učiteljev se sprašuje, ali nadarjeni otroci potrebujejo tudi izjemno nadarjenega učitelja. 

Odgovor je ne, saj je strokovno znanje odraslega, ki je študiral in diplomiral, vedno večje od 

znanja še tako nadarjenega učenca.  

Ker se nadarjeni učenci močneje navežejo na trdno učiteljevo osebnost, cenijo učitelja, ki se 

ne boji, da bi izgubil ugled, če prizna zmoto ali napako. Učitelj se v takem položaju ne sme 

počutiti ogroženega, saj učenci to začutijo.  
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Delo učiteljev z nadarjenimi učenci je lahko oteženo tudi zaradi pomanjkanja učnih sredstev, 

prostorov, tehnične opreme itd. Zgodi se lahko tudi, da naletijo na nerazumevanje s strani 

ravnatelja, šolske zbornice, staršev, morda celo psihologov, ki otroka ne poznajo tako dobro 

kot učitelj, ki ga je spoznal za nadarjenega.  

V primerih, kjer je zaradi pomanjkanja zaposlenih na šoli učitelj preobremenjen z dodatnimi 

obveznostmi (morda celo izven svoje stroke), se ne more zadovoljivo posvečati nadarjenim, 

ker nima časa. 

Omenila sem že, da so nekateri nadarjeni tudi zelo živahni, lahko celo problematični in tako 

onemogočajo kakovosten pouk. V takih primerih morajo učitelji paziti, da ne prezrejo 

nadarjenosti otroka in ga kljub nemirnosti spodbujajo in pozitivno motivirajo za delo. 

2.9 VLOGA UČITELJA PRI IDENTIFIKACIJI NADARJENIH 

Najpomembnejšo vlogo pri odkrivanju nadarjenih učencev v osnovni šoli ima učitelj, saj 

noben še tako dobro sestavljen test ne more nadomestiti neposrednih opažanj v »živi« 

situaciji. Zelo pomembno pa je, kako učitelj opazuje otroka in kako objektivni so njegovi 

podatki. Opazovanja so lahko povsem naključna, priložnostna, nesistematična in neusmerjena 

ali pa so usmerjena s posebnimi, strokovno pripravljenimi instrumenti in metodami, kot so 

ocenjevalne lestvice, opazovalne lestvice z anekdotsko popisnico, vprašalniki, anketne 

metode, razni izdelki otrok in podobno (Jelenc 1975). 

Nadarjeni otroci so učenci s posebnimi potrebami in njihove potrebe lahko zadovolji učitelj, 

ki posveča veliko pozornosti individualnim razlikam, uporablja različne metode, oblike in 

stile poučevanja in učenja ter prenaša različne učne izkušnje in vire za različno sposobne 

oziroma različno zainteresirane otroke (Ferbežer 1998).  

Maker (Gallagher 1985) meni, da morajo biti učitelji dobri strokovnjaki v svoji stroki, 

izpostavi pa še nekatere pomembne lastnosti dobrega učitelja nadarjenih otrok: 

- razumevanje otrokovega razvoja; 

- samozavest; 

- spretnost pripravljanja zanimivih in fleksibilnih gradiv; 

- visoko razvita spretnost spraševanja in razlaganja; 

- pripravljenost za vodenje, kar učencem omogoča razvijanje samostojnega mišljenja in 

dejanj; 
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- dobre izkušnje s poučevanjem povprečno sposobnih otrok; 

- sposobnost delanja in priznavanja nagrad (Strmčnik 1998, 105). 

Nagel (1987) navaja nekaj napotkov, kako naj učitelji ravnajo z nadarjenimi učenci: 

- nadarjene naj upošteva kot osebnosti in naj v njih ne vidi le super možganov ali 

rogoviležev, saj bodo le tako lahko razvili pozitivno samopodobo in se naučili 

spoznavati svoje talente; 

- vsakega učenca naj meri po njegovih lastnih sposobnostih in ne po povprečju razreda; 

- nadarjene naj spodbuja in jim pomaga, da bodo kos pritiskom povprečnosti in da bodo 

znali svoje sposobnosti uporabljati tudi v korist skupnosti; 

- nadarjenim naj bo v pomoč s svojo dejavno podporo, saj tudi oni potrebujejo nasvete 

in pozornost; 

- nadarjene naj navaja na sistematično, samostojno delo, jih podpira pri njihovih 

hobijih, priporoča nadaljnje branje in spodbuja njihovo ustvarjalnost; 

- učencem, ki si želijo dostop do informacij in pripomočkov, naj to omogoči (npr. 

laboratorij, učiteljska knjižnica, medioteka ipd.); 

- poleg intelektualnega, naj skrbi tudi za čustveni in socialni razvoj nadarjenih učencev. 

Tudi oni se namreč morajo naučiti imeti razumevanje do drugih in upoštevati, kakor 

smejo sami zahtevati, da jih drugi razumejo in upoštevajo.  

Ferbežer (1998) navaja prednosti pri učiteljevi identifikaciji nadarjenih: 

- učitelj ima možnost longitudinalnega, kontinuiranega spremljanja nadarjenega učenca; 

- učitelj ima možnost opazovanja učenca v različnih situacijah (igralnih, učnih, 

socialnih, komunikacijskih itd.); 

- učitelj ima možnost celostnega opazovanja otroka; 

- učitelji imajo v primerjavi s starši ali laiki določeno pedagoško-psihološko izobrazbo 

o splošnih razvojnih zakonitostih otrok; 

- učitelji imajo celostni stik s starši, s katerimi so lahko v informacijsko vzajemnem 

odnosu glede nadarjenosti; 

- učitelji imajo možnost strokovnih konzultacij, aktivov, izmenjave izkušenj z drugimi 

učitelji; 

- učitelji imajo dostop do povratnih informaciji o napredku učenca; 

- z učiteljevo identifikacijo se aktivira njegovo zanimanje za nadarjene učence nasploh; 

- učiteljeve ocene v kombinaciji z drugimi metodami identifikacije povečujejo 
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verjetnost, da nadarjen učenec v pedagoškem procesu ne bo prezrt; 

- učitelj ima možnost primerjav posameznih učencev približno enake kronološke 

starosti; 

- kakovostna in strokovno korektna identifikacija poglobi odnos med učiteljem in 

učencem; 

- identifikacija lahko učitelju olajša načrtovanje in izvajanje individualizacije učnega 

procesa; 

- učiteljeva identifikacija realizira staro pedagoško načelo, da lahko otroka uspešno 

vzgaja le tisti, ki ga dobro pozna; 

- učiteljeva identifikacija poteka v vsakdanjem šolskem delu, torej v naravnih in 

življenjskih situacijah; 

- v šolah obstaja možnost interdisciplinarne, timske identifikacije, ki presega slabosti 

enosmerne diagnostike; 

- cilj učiteljeve identifikacije ni diagnosticiranje, ampak praktična raba v pedagoško-

didaktične namene (delo z nadarjenimi). 

 

2.10 DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

V svetu naletimo na različna mnenja o načinih izobraževanja nadarjenih. Nekateri menijo, da 

je za nadarjene učence bolje, da jih ločimo v stalne skupine, kjer delajo po posebnih 

programih in jih poučujejo posebej usposobljeni učitelji, drugi pa menijo, da jim bolj koristi 

skupno šolanje z ostalimi učenci, ob nekaterih dodatnih oblikah dela z njimi. V preteklosti so 

posebno šolanje nadarjenih učencev odklanjali zaradi predsodkov družbe do t. i. elitizma. 

Kljub temu, da se je v današnjih časih mnenje družbe spremenilo, obstaja zelo malo posebnih 

šol za nadarjene. Mnoge države segregacijo odklanjajo predvsem iz strokovnih pomislekov, 

saj izkušnje z uvajanjem posebnih oddelkov in šol kažejo, da lahko takšno izločanje 

nadarjenih učencev negativno vpliva na njihov socialni in čustveni razvoj. Tako zagovorniki 

segregacije kot tudi integracije pa soglašajo s tem, da je treba nadarjene otroke izobraževati 

po posebnih programih, ne glede na to, kako jih realiziramo (Žagar 1991).     

Za nadarjene otroke je treba začeti skrbeti že dovolj zgodaj. Spodbujanje se mora začeti v 

družini, nato pa naj bi se sistematično nadaljevalo v vrtcu in šoli. Prav tako kot manj sposobni 

tudi ti otroci potrebujejo posebne spodbude in podporo. Če otrokom starši, vrtec in šola tega 

niso sposobni zagotoviti, lahko ti izgubijo svojo nadarjenost in se zlijejo v povprečje ali pa 
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imajo težave na učnem in socialno-čustvenem področju (Glogovec 1990). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pri opredeljevanju ciljev vzgoje 

in izobraževanja poudarja načelo zagotavljanja enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami. Nadarjene učence je potrebno obravnavati kot samostojno 

skupino učencev, ki ima na področju učenja izjemne potenciale oziroma dosežke, ki 

upravičujejo individualne prilagoditve. Bela knjiga (1995) med otroke s posebnimi potrebami 

uvršča tudi nadarjene učence. Bela knjiga (2011) meni, da je treba nadarjene učence izločiti iz 

dosedanje opredelitve učencev s posebnimi potrebami, saj nadarjeni učenci v nasprotju z 

drugimi skupinami učencev po tej opredelitvi na področju učenja nimajo primanjkljajev 

oziroma težav. Izjema so nadarjeni učenci s posebnimi potrebami, denimo nadarjeni učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, vedenjsko problematiko, kronično boleznijo ali drugi. 

Nadarjeni potrebujejo drugačne vrste prilagoditev od drugih skupin učencev s posebnimi 

potrebami in jim je zato v okviru šolskega dela treba posvetiti dovolj časa in pozornosti  

Zahteva po posebnem pristopu za delo z nadarjenimi učenci je zapisana v Zakonu o osnovni 

šoli. Učni načrt predvideva celostno načrtovanje spodbujanja nadarjenih, za izvedbo pa je 

odgovorna osnovna šola. Zagotoviti mora ustrezno usposobljene strokovne delavce za 

pripravo, izvedbo in evalvacijo programov za nadarjene učence. Dolžnost šole je tudi, da 

nadarjenim učencem prilagodi učne metode in oblike dela in jim omogoči vključitev v dodatni 

pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

Delo z nadarjenimi učenci po Konceptu (1999) izhaja iz naslednjih temeljnih načel: 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja; 

- hitrejše napredovanje v procesu učenja; 

- razvijanje ustvarjalnosti; 

- uporaba višjih oblik učenja; 

- uporaba sodelovalnih oblik učenja; 

- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov; 

- upoštevanje individualnosti; 

- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti; 

- skrb za celostni razvoj; 

- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem; 

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji; 

- ustvarjanje možnosti za občasno druženje. 
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Našteta načela je potrebno upoštevati v vseh obdobjih osnovne šole, pri vseh organizacijskih 

oblikah dela in v vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnostih (npr. v okviru pouka v skladu z 

načeli notranje diferenciacije, pri dodatnem pouku, v okviru posebnih dni za dejavnost, pri 

interesnih dejavnostih, na raziskovalnih taborih, v okviru fleksibilne diferenciacije, pri 

pripravah na tekmovanja itd.).       

Za delo z nadarjenimi učenci sta se tako uveljavila dva organizacijska pristopa: 

1. Izločanje nadarjenih v posebne oddelke in šole, kjer izobraževanje poteka po posebnih 

programih, ki jih vodijo posebej usposobljeni učitelji. 

2. Skupno izobraževanje nadarjenih z drugimi učenci z nekaterimi dodatnimi oblikami 

dela z njimi.  

V prvi triadi učiteljevo delo z nadarjenimi učenci poteka predvsem v okviru matičnega 

razreda na ravni notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno ločevanje 

nadarjenih učencev iz razreda. Koncept (1999) v tem obdobju predlaga naslednje oblike dela: 

individualizirani pouk, individualne zadolžitve, domače zadolžitve, dnevi dejavnosti, hitrejše 

napredovanje, dodatni pouk, interesne dejavnosti, kooperativno učenje in druge oblike 

skupinskega dela.  

V drugi triadi so predlagane še nekatere dodatne oblike dela z nadarjenimi učenci, ki se 

razširijo na področje fleksibilne in delne zunanje diferenciacije: individualizirani programi za 

nadarjene, vzporedni programi, obogatitveni programi (npr. sobotne šole), ustvarjalne 

delavnice, raziskovalni tabori, priprava za udeležbe na različnih tekmovanjih, programi za 

osebni in socialni razvoj, programi za razvijanje socialnih spretnosti in športne ter kulturne 

sekcije.  

Za tretjo triado je tako kot za drugo delo z nadarjenimi učenci predvideno na ravni delne 

zunanje diferenciacije, ki je dopolnjeno z izbirnimi predmeti, raziskovalnimi in seminarskimi 

nalogami ter svetovanjem pri izbiri poklica.  

Omenjene aktivnosti za učence izvajajo učitelji, svetovalna služba, šolski in zunanji mentorji 

dejavnosti, knjižničarji, vodstvo šole, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi 

javni zavodi s področja izobraževanja npr. glasbene in umetniške šole.  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora šola za vključitev nadarjenih učencev v 

posebne dodatne oblike dela in aktivnosti pridobiti soglasje staršev, v drugem in tretjem 

obdobju pa mora upoštevati tudi mnenje učenca. 
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George (1997) pri izbiri ustrezne metode dela za nadarjene učence opozarja na naslednje 

pogoje:  

- metoda mora vplivati na razvoj višjih miselnih procesov in konceptov; 

- metoda mora biti dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo 

razvoja; 

- metoda mora zagotoviti tako učno okolje, ki otroku hkrati daje čustveno varnost in 

intelektualne izzive; 

- metoda otroka ne sme odtujiti od njegovih vrstnikov ali škodljivo vplivati na njegovo 

učenje, ki bi zaradi ponavljajočih se vzorcev lahko vodila do dolgočasenja; 

- metoda mora dajati prednost procesu po meri otroka.  

Najpomembnejše sredstvo za pospeševanje razvoja nadarjenih učencev pa je nedvomno 

kakovosten pouk, ki aktivira vse učence, kjer so upoštevane individualne lastnosti vsakega 

posameznika in ki daje učencem široke možnosti za ustvarjalno delo, pri katerem prevladujejo 

pozitivni socialni odnosi. Temeljna strategija učnega dela mora biti hevristična z jasno 

zastavljenimi cilji, saj takšen pouk pospešuje razvoj nadarjenih kot tudi šibkejših (Blažič 

1994, 56). 

2.10.1 Zunanja diferenciacija 

V obvezni šoli zunanja diferenciacija ni najbolj zaželena, saj nadarjene učence mnogo 

prezgodaj popolnoma in trajno ločuje od drugih učencev, bodisi v posebnih razredih bodisi le 

pri nekaterih učnih predmetih bodisi v posebnih šolah, ki so last zasebnikov ali Cerkve. Njeni 

zagovorniki pa trdijo, da je ta vrsta diferenciacije najbolj optimalna za nadarjene. Kot 

prednosti omenjajo: prilagajanje celotne učne vsebine nadarjenim, bolj racionalno izrabljen 

učni čas, boljši odnos do učenja, preprostejšo in bolj gospodarno organizacijo, druženje 

nadarjenih s sebi enakimi, več časa za individualne aktivnosti ter boljši učni uspeh. Raziskave 

kažejo, da so lahko nadarjeni učenci uspešni tudi v skupni šoli v primeru vpeljave kakovostne 

diferenciacije in individualizacije. Trajno ločevanje nadarjenih slabo vpliva na njihov 

osebnostni in socialni razvoj. Pogoste posledice ločevanja so voditeljski sindrom, občutek 

izvoljenosti, oholost do drugih učencev, socialni individualizem in egoizem (Bezić 1998). 

2.10.2 Notranja diferenciacija in individualizacija 

Nadarjeni učenci so deležni posebne pomoči znotraj heterogenih učnih skupin in regularnega 
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učnega dela, pri tem pa niso občutno časovno in prostorsko ločeni iz matičnega razreda.   

Najpogostejše oblike notranje diferenciacije so: individualni in skupinski pouk, pritegovanje 

nadarjenih v učno pomoč sošolcem in učiteljem, vpletanje zahtevnejših snovi in nalog, 

svetovanje literature in drugih učnih sredstev samostojnega učenja, posebne domače 

zadolžitve, sistematično učno in osebnostno svetovanje, dodatni učitelj v razredu, 

vključevanje v raziskovalne možnosti, občasno krajše ločevanje v posebne skupine, krožki 

(Bezić 1998).   

2.10.3 Fleksibilna diferenciacija in individualizacija 

Pri fleksibilni diferenciaciji gre za: občasno ločevanje nadarjenih učencev v homogene 

skupine zunaj matičnega razreda, za zahtevnejše učne cilje, vsebine, oblike in metode dela, za 

fakultativne dejavnosti, interesne dejavnosti, timski pouk, individualno predpisane učne 

programe itd. 

Najbolj znan model fleksibilne diferenciacije je kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka, 

tako je del učnega časa prilagojen nadarjenim učencem z zahtevnejšim učnim programom in 

organizacijskimi oblikami učnega dela (Bezić 1998). 

2.10.4 Zunaj šolske oblike dela z nadarjenimi učenci 

Pogosto se prepletajo s šolskimi oblikami dela, zato jih zelo težko ločujemo. Najpogostejše 

oblike zunajšolskega dela so ekskurzije, nekajdnevni kampi ali počitniški tečaji, glasbene, 

likovne in druge šole, regionalna in državna tekmovanja pri različnih predmetih, raziskovalni 

tabori, sobotna šola itd. (Strmčnik 1998). 
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3 LIKOVNA NADARJENOST  

3.1 POJEM LIKOVNA NADARJENOST 

Čudina-Obradović (1990) ugotavlja, da vemo o naravi, razvoju in vplivu na razvoj likovne 

nadarjenosti v primerjavi s splošno nadarjenostjo zelo malo, čeprav se je znanstveno 

zanimanje za likovno nadarjenost začelo že pred več kot petdesetimi leti. Prav tako je zelo 

malo programov za razvijanje likovne nadarjenosti v primerjavi s programi za razvoj splošne 

nadarjenosti. 

Vzrokov za to, da o likovni nadarjenosti vemo v primerjavi z ostalimi vrstami nadarjenosti 

zelo malo, je več. Clark in Zimmermann (1984) kot vzrok navajata nekatera prepričanja v 

okolju, ki so negativno vplivala na spremljanje likovne nadarjenosti, in sicer: 

1. Likovno nadarjeni učenci ne potrebujejo posebne likovne izobrazbe.  

Mnenje, da likovno nadarjeni učenci ne potrebujejo posebnega izobraževanja in da se 

bo nadarjenost razvijala in izboljševala s spontanim izobraževanjem, ni več prisotno. 

Tudi likovno nadarjeni učenci potrebujejo likovno izobraževanje, ki se mora začeti 

čim prej.   

2. Identifikacija likovno nadarjenih učencev je enostavna, saj je njihov talent zelo izrazit. 

To mnenje je napačno, saj se v praksi velikokrat zgodi, da učitelji ne opazijo otrokove 

likovne nadarjenosti. Razlogi za to so naslednji: 

- otrok kaže nadarjenost izključno izven šole; 

- otrok prikriva nadarjenost, da ne bi bil »drugačen«; 

- otrokova likovna aktivnost ni v skladu s pričakovanji in zahtevami učitelja, kar 

posledično lahko vodi do javnih medsebojnih nesoglasij; 

3. Vsi otroci so likovno nadarjeni.  

Iz opazovanja otrokove spontane likovne aktivnosti izhaja prepričanje, da se bo 

naravni talent vsakega otroka razvil, če ima dovolj svobode, časa in različnih 

materialov za izražanje. Tako mišljenje najnovejše raziskave zavračajo – bilo naj bi 

škodljivo, saj zavira razvijanje programov za likovno nadarjene otroke. 

4. Zelo majhen del otrok je likovno nadarjen. 
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To mišljenje je nevarno, saj lahko privede do popolnega zavračanja skrbi za likovno 

nadarjene otroke kot naloge redne šole. 

5. Umetniki so socialno izolirani, neprilagojeni in v konfliktu z okoljem. 

Ta negativni stereotip umetnika pripelje do strahu do specifične vzgoje, ki bi otroka 

onesrečila. Ponekod na razvoj nadarjenega otroka gledajo kot na nesrečo, ki se ji je 

bolje izogniti, če je le možno. Raziskovanja so ta mit ovrgla in pokazala, da je med 

likovno nadarjenimi večje sorazmerje posameznikov, ki socialno niso izolirani in so 

zelo dobro sprejeti v svojem okolju.   

6. Za likovno nadarjenost ni potrebna visoka inteligenca.  

Ta mit so najverjetneje ustvarili raziskovalci likovne nadarjenosti sami, ko so si v 

prizadevanju, da opredelijo njeno naravo, raziskovali njeno neodvisnost od splošne 

inteligence, ki je med nepoznavalci največkrat razumljena kot verbalna in 

matematično-logična inteligenca. Poudarjanje neodvisnosti likovnih sposobnosti od 

splošne inteligence je posledično ustvarilo vtis, da za likovno nadarjenost ni potrebna 

visoka inteligenca. Danes menimo, da obstaja odnos med inteligenco in likovno 

nadarjenostjo: čeprav vsi inteligentni otroci niso likovno nadarjeni, pa so vsi likovno 

nadarjeni učenci nadpovprečno inteligentni. Pri likovni nadarjenosti je prisotna visoka 

stopnja neverbalne komponente splošne nadarjenosti, tako imenovana specialno-

perceptivna inteligenca.   

Takšne napačne in stereotipne predstave, ki so se razširile tudi pri nas, so zavirale razvoj 

programov in instrumentov za to skupino nadarjenih otrok.  

Glede prepoznavanja likovne sposobnosti se strokovnjaki opirajo na dokaj staro, a še vedno 

aktualno Maierjevo definicijo likovnega talenta iz leta 1939, ki pravi, da so komponente, ki 

določajo likovno nadarjenost sposobnost, motivacija in ustvarjalnost.  

Sposobnost  

Kot posebne sposobnosti, ki oblikujejo likovni talent, Maier navaja: 

- perceptivna lahkotnost (učinek, s katerim posameznik asimilira izkušnjo in se odzove 

nanjo); 

- vizualni spomin; 

- estetska inteligenca (visoka inteligenca, ki je potrebna za estetsko ocenjevanje in 
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kreativno fantazijo); 

- ročne spretnosti (fina koordinacija oči in rok). 

Motivacija 

Pod motivacijo Maier navaja vztrajnost in vzdržljivost. Motivacijo pri likovno nadarjenih 

učencih, ki je enaka motivaciji pri splošni nadarjenosti, lahko učitelj spremlja sam.  

Ustvarjalnost 

Pod ustvarjalnostjo Maier poudarja kreativno imaginacijo – sposobnost, da se pri ustvarjanju 

dela uporabijo živi perceptivni doživljaji. Ta se kaže v oblikovanju nečesa novega, 

originalnega, osebnega in v fluentnosti idej ter oblikovanju vizualnih izkušenj v neke nove 

enote. Izražena je v dinamičnosti in v neodvisnem ustvarjanju likovnih del (Čudina Obradovič 

1991). 

Duh in Vrlič (2003) definirata likovno nadarjenost kot naravno sposobnost, ki omogoča 

posamezniku visoke dosežke na likovnem področju. Ob ustvarjalnosti in motivaciji pa mora 

imeti otrok razvite tudi specifične sposobnosti, da ga lahko označimo kot nadarjenega. Z 

likovnega vidika so to vizualne prostorske sposobnosti. 

Likovna nadarjenost pomeni stalno preseganje povprečja na enem ali več likovnih področjih v 

daljšem časovnem obdobju. Za razliko od ostalih neumetnostnih vrst nadarjenosti, je za 

likovno nadarjenost potrebna še neka specifična značilnost in lastni simbolni sistem, ki 

omogoča posamezniku, da z vizualnimi sredstvi izrazi misli in ideje, ki niso zgolj opisi, zapisi 

ali fotografije okolja in dogodkov (Čudina Obradović 1991). 

Berce Golob in Karlavaris (1991) po Guilfordu navajata naslednje faktorje kreativnosti: 

- fluentnost (bogastvo idej, znakov, besed, gibov); 

- fleksibilnost (prožnost mišljenja, divergentno mišljenje); 

- redefinicija (sposobnost, da se spoznavno uporabi na nov način); 

- originalnost (statistično redka rešitev); 

- elaboracija (planiranje raziskovanja in strukturiranje rezultatov); 

- občutljivost (sposobnost razločevanja bistvenega od nebistvenega, sposobnost 

zaznavanja bistva). 
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3.2 ZNAČILNOSTI LIKOVNO NADARJENIH UČENCEV 

Dobro je, da učitelji poznajo značilnosti likovno nadarjenih, saj so jim lahko te v veliko 

pomoč pri odkrivanju likovno nadarjenih učencev in pri samem delu z njimi. Zajela sem 

značilnosti, ki so jih v svojih delih navedli naslednji avtorji: Berce Golob (1994), Čudina 

Obradović (1991) in George (1997). 

Likovno nadarjeni učenci: 

- prehitevajo likovni razvoj povprečnih učencev, ki je značilen za njihovo starost: 

- imajo bolj ustvarjalno vizualno zaznavanje, predstavljanje, mišljenje in osmišljanje; 

- imajo bogat likovni besedni zaklad; 

- so izjemno kritični in vedoželjni;  

- so domiselni, izvirni in niso nagnjeni k posnemanju; 

- občutljivi so na neobičajne oblike, teme in predmete; 

- zapomnijo si veliko podrobnosti in opazujejo svet okoli sebe;  

- svet vidijo v smislu form in površinskih oblik;  

- kažejo večji razpon pri izbiri tem in vsebin;  

- reševanju likovnega problema in načrtovanju kompozicije svojega dela posvečajo 

veliko časa, likovne rešitve iščejo samostojno; 

- ne zadovoljijo se s prvo rešitvijo, ampak vedno iščejo nove;  

- likovno delo pogosto izdelajo v več različicah; 

- likovne rešitve so pogosto nenavadne; 

- likovne informacije pravilno razumejo; 

- njihova dela so kontrolirana in zavestna, izdelana z velikim številom podrobnosti ter 

bogato pripovedno vsebino; 

- postavljajo si visoka merila kakovosti in pogosto popravljajo svoje delo, da bi jih 

dosegli; 

- enostavne likovne tehnike so za njih pogosto nezanimive, zanimajo jih predvsem 

zahtevnejše tehnike; 

- radi preizkušajo nove materiale, tehnike in sredstva; 

- upodabljajo veliko različnih motivov; 

- zavedajo se likovne govorice, govorice črt pri risanju, barvnih ploskev pri slikanju, 

gmot pri kiparjenju, volumnov pri oblikovanju prostora; 

- pri kiparskem oblikovanju dojamejo realna razmerja človeške in živalske figure hitreje 
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od povprečnih učencev;  

- ob teoriji perspektiv in senčenja obvladajo globinska vodila in uporabo prostora na 

risalni površini;  

- sposobni so prikazovanja gibanja; 

- sposobnejši so pri doseganju razlik pri uporabi barv in kontrastov;  

- sposobnejši so za interakcijo med vizualnim opazovanjem in spominom; 

- so izrazito razviti v nekaterih smereh, npr; sposobnost v ustvarjanju oblik, 

združevanja, prikazovanja gibanja in izbire barv; 

- druge otroke presegajo v zavestnem poskušanju grupiranja objektov in vsebine; 

- zanimajo se za dela svojih sošolcev; 

- kažejo zanimanje za estetsko kakovost likovnega dela; 

- zavedajo se možnosti in omejitev posameznih izraznih sredstev; 

3.3 FAZE LIKOVNEGA RAZVOJA 

Pomembno je, da učitelj pozna potek običajnega likovnega razvoja pri učencih, saj lahko na 

podlagi primerjav in odstopanj prepozna posamezne znake, ki opozarjajo na možnost likovne 

nadarjenosti. Na podlagi dobrega poznavanja značilnosti posameznih faz razvoja si lahko tako 

učitelj pomaga pri identifikaciji likovno nadarjenega učenca.  

Različni avtorji v literaturi različno opredeljujejo, poimenujejo in kategorizirajo razvojne 

stopnje, kljub temu pa je mogoče zaslediti mnogo sorodnih ugotovitev.  

Duh in Vrlič (2003) razdelita likovni razvoj otrok na šest likovno-razvojnih stopenj ali 

obdobij: obdobje čečkanja, obdobje simbolov, obdobje oblik in pojavov, obdobje oblik in 

pojavov ter stabilizacije, obdobje polnega likovnega izraza v prikazu oblik in pojavov, 

obdobje prehoda iz faze oblik in pojavov v obdobje zrelega likovnega izraza. 

3.3.1 Obdobje čečkanja  

Obdobje čečkanja traja od otrokovega drugega do četrtega leta starosti. Otrok se začne 

likovno izražati med prvim in drugim letom starosti. Takrat naključno opazi, da nekateri 

materiali (npr. svinčnik, palica, krede) za sabo puščajo sledove na podlagi. Sledovi izražajo 

kretnje rok. Za to obdobje je značilno, da otroci ne želijo ničesar upodobiti, da jih likovno 

izražanje samo po sebi ne zanima, temveč je čečkanje posledica veselja nad gibanjem. Na 

papirju največkrat nastajajo krožne oblike, spirale, močne črte in pike. Otrok zaznava svet 
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okoli sebe, a tega še ni sposoben prikazati.  

Okoli tretjega leta nepovezane črte zaokrožijo v sklenjeno obliko, imenovano krog. Krog je 

prva oblika, ki pri likovnem delu nosi pomen. Pomeni jim vse, kar želijo upodobiti. S tem se 

prične obdobje simbolov (Gerlovič 1976, Duh in Vrlič 2003).  

3.3.2 Obdobje simbolov 

Faza sheme – simbolične slike se začne okoli četrtega leta in traja do sedmega leta otrokove 

starosti. Zanjo je značilno nepopolno, poenostavljeno, shematično prikazovanje figur in 

objektov. V tem obdobju otrok riše večinoma po svojih občutkih. Riše tiste motive, ki so mu 

bolj poznani in pomembni (npr.: človek, žival, rože, hiše). Pri nekaterih motivih nariše samo 

tiste dele, ki se mu zdijo pomembni, druge nariše manjše ali jih kar izpusti. To imenujemo 

neproporcialnost. Postopoma postajajo tudi ti deli za otroka pomembnejši in jih dodaja. Na 

podlagi števila posameznih dodanih delov oziroma podrobnosti, je mogoče spremljati otrokov 

likovni razvoj. Razvoj je v tej fazi zelo intenziven, figure in objekti se hitro približujejo 

realnemu prikazu.  

V tej fazi otrok dojame, da lahko nariše človeško figuro tako, da obrazu doda črti, ki 

predstavljata roki, in spodnji črti, ki predstavljata nogi. Tej figuri pravimo glavonožec (Duh in 

Vrlič 2001). 

Za to fazo so značilne naslednje posebnosti: neproporcialnost figur in objektov, ekspresivnost 

oblik in pojavov, transparentnost oziroma rentgenska slika, dinamična risba, prikaz gibanja, 

prikaz prostora (Karlavaris 1991). 

Pri risanju kot simbolni prezentaciji otrok uporablja različne oblike in linije, ki jim pripisuje 

nek pomen in potekajo v različne smeri. Elementi so razporejeni po celotni ploskvi. Za to fazo 

je značilna še ekspresivnost barv in oblik. Barve uporablja po svojem emocionalnem občutju 

do stvari, ki nastopajo v njegovi risbi.  

Otrok najprej razmešča predmete brez reda, brez težiščne linije, kar imenujemo lebdeči 

prostor. Nato začne z razporeditvijo na rob lista ali linijo, ki simbolizira zemljo. Analogno tej 

liniji nariše zgornjo linijo (nebo, oblake). Temu sledi proces spajanja obeh linij. Prostor med 

zemljo in nebom preplete s potoki, hišami, drevesi itd. Otrokova risba postaja vse 

konkretnejša, kar se odraža pri risanju figur (Umek in Musek 2001). 



Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci                Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

- 32 -  

3.3.3 Obdobje oblik in pojavov 

Faza oblik in pojavov se začne okoli sedmega leta in traja do desetega leta. Zanjo je značilen 

nekoliko počasnejši in stalen razvoj, ki mu pripada vse večja objektivnost v prikazovanju 

figur, objektov, gibanja in prostora. Prikazovanje je vedno bližje realnosti, upodobitev pa je 

jasnejša in preglednejša. Otrok uporablja barve tako, kot so v realnosti (Kalvaris 1991). 

Otrok v tej fazi že zmore diferencirati oblike, s katerimi predstavlja stvari. Pri risbah je 

opazna težnja po prikazovanju dinamike oziroma dogajanja. Otrok uporablja vedno več 

načinov za prikazovanje gibanja. Teži k realnemu podajanju oblik, njegovo izražanje pa še 

vedno temelji na emocionalnem intenzivnem doživljanju. Teži tudi že k ločevanju razlik med 

spoloma (Umek in Musek 2001). 

Upodabljanje človeške figure postaja vedno bolj razgibano, pojavi se profil. Ob človeški 

figuri je najpogosteje objekt (npr. hiša z dimnikom, drevo). Prva risarska shema iz 

rastlinskega sveta je drevo. Cvetovi so prikazani domiselno in bogatejše. Posebej pri mestnih 

otrocih se živalski svet pojavi relativno pozno. Prvi živalski liki imajo veliko oznak 

človeškega izvora, otrok namreč z eno in isto shemo za obraz opremlja vsa živa bitja 

(Pogačnik-Toličič 1986). 

3.3.4 Obdobje celostnega likovnega razvoja 

Faza obdobja celostnega likovnega razvoja traja od desetega do štirinajstega leta starosti. 

Upodobitve figur in objektov so že zelo natančne in realne, z veliko podrobnosti, gibanjem in 

prostorom. Velikostni odnosi postajajo vse bolj skladni tako pri prikazovanju figur kot tudi 

prostorskih odnosov (Karlavaris 1991). 

Otroci rišejo po spominu, po domišljiji in po ogledovanju motiva. V tem obdobju zavestno 

mešajo barve in iščejo barvne odtenke. Spoznavajo in uporabljajo terciarne barve, barvna 

nasprotja, komplementarne in sorodne barve.    

Spoprimejo se tudi z nakazovanjem globine, ne samo pri risanju individualnih predmetov, 

ampak tudi pri prikazovanju odnosa med njimi. Narisani predmeti se več ne prekrivajo in ne 

stojijo en poleg drugega. Predmeti, ki so bolj oddaljeni, so manjši od predmetov, ki so bližji, 

kar daje vtis globine (Umek in Musek 2001). 
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3.4 ODKRIVANJE IN IDENTIFIKACIJA LIKOVNO NADARJENIH 

UČENCEV 

Meril za odkrivanje likovno nadarjenih učencev v osnovnih šolah Slovenije nimamo. Prav 

tako niso določene niti likovne vsebine niti načini dela s temi učenci. 

Žagar (2001) meni, da lahko likovno nadarjenost prepoznamo na vsaj tri načine: preko 

ustvarjalnega procesa, ustvarjalnih produktov in osebnostnih lastnosti, ki so značilne za 

nadarjene učence. 

Na podlagi osebnih lastnosti, ki so značilne za nadarjene učence, in značilnosti likovnega 

dela, lahko izvedemo identifikacijo likovne nadarjenosti. Najpogostejše oblike identifikacije 

so: 

- učiteljeva opažanja; 

- ocene likovnih del; 

- mišljenja uveljavljenih umetnikov. 

Liste za identifikacijo izpolnjujejo učitelji, starši in otrok sam. Lista za identifikacijo likovno 

nadarjenih učencev (Szekely 1981), ki je primerna za otroke v predšolski dobi in učence v 

šolski dobi, je naslednja: 

Tabela 1: Lista za identifikacijo likovno nadarjenih učencev 

 ZNAČILNOSTI Nikoli Včasih  Pogosto 

1. Dolga obdobja angažiranosti pri likovnem delu.    

2. Dolga obdobja opazovanja reprodukcij, slik in drugih umetniških stvaritev.    

3. Interes za branje/gledanje knjig o umetnosti.    

4. Interes za zbiranje reprodukcij ali drugih likovnih materialov.    

5. Interes za čutne karakteristike predmetov ali produktov (tekstura, volumen).    

6. Vodenje beležk ob slikanju in pisanje načrtov za likovne ideje.    

7. Izrazita sposobnost za opazovanje detajlov.    

8. Izrazita sposobnost pomnjenja vizualnih detajlov in celotne strukture.     
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9. Velika tehnična sposobnost na področju likovnega izražanja.    

10. Sposobnost organiziranja materialov, kompozicij.     

11. Zavedanje o možnostih in omejenosti likovnih sredstev.    

12. Sposobnost lastnega preskoka z enega likovnega sredstva na drugega.    

13. Sposobnost, da si sam zada likovno nalogo in jo izpelje do konca.    

14. Sposobnost za samostojno raziskovanje s prostim eksperimentiranjem in igro.    

15. Užitek v reševanju težkih likovnih nalog.    

16. Toleriranje težav v procesu likovnih nalog.    

17. Sposobnost samostojnega vrednotenja svojega likovnega rezultata.    

18. Postavljanje visokih kriterijev za samostojno delo.    

19. Realistična ocena doseženega in načrt za naslednje delo.    

20. Iniciativa pri skupinskem likovnem delu.    

21. Zgodnji izbor »umetniškega zanimanja«.    

Povzeto po Čudina-Obradović 1990. 

Pri odkrivanju in identifikaciji likovno nadarjenih učencev si lahko učitelji pomagajo tudi z 

ocenjevalnimi lestvicami nadarjenosti učenca, imenovanimi OLNAD07. Lestvica izhaja iz 

ocenjevalnih lestvic nadarjenosti učencev Ivana Korena iz leta 1989, ki jih je projektna 

skupina Razširjene programske skupine za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo priredila za slovenske potrebe identifikacije nadarjenih 

učencev.  

Obstaja 10 ocenjevalnih lestvic za 10 različnih področij nadarjenosti učenca. Likovno 

področje spada pod ocenjevalno lestvico za umetniško področje. Vsaka lestvica ima osem 

trditev.  

Likovno področje preverjamo s trditvami, ki opisujejo učenčevo vedenje pri likovnem pouku 

ali krožku. Učenec, talentiran na tem področju, lahko zelo dolgo vztraja pri opazovanju slik, 

ima dober spomin za likovne podrobnosti in celotne strukture ter izrazit estetski čut. Uživa v 

preizkušanju novih likovnih materialov ali tehnik, načrtuje likovne kompozicije in dolgo 

vztraja v likovni dejavnosti.  
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Pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice mora učitelj natančno prebrati trditve in se odločiti, v 

kolikšni meri opisano vedenje velja za opazovanega učenca. Pri tem izbira ocene od 1 (sploh 

ne velja) do 7 (popolnoma velja). Ko konča z ocenjevanjem, sešteje točke in lestvice odda 

svetovalnemu delavcu, ki jih podrobneje pregleda in vpiše v zbirni list.  

Po Konceptu je učenec identificiran za nadarjenega, če na katerem koli področju OLNAD07 

ali na katerem koli psihološkem preizkusu doseže 90 percentil, kar pomeni, da tak učenec sodi 

med 10 % slovenskih učencev, ki dosegajo najvišji rezultat na nekem področju.    

 

3.5 DELO Z LIKOVNO NADARJENIMI UČENCI 

Likovno nadarjeni učenci pri rednem pouku: 

- individualno razvijajo, bogatijo in ohranjajo sposobnosti za likovno izražanje in 

oblikovanje; 

- razvijajo in ostrijo čut za likovne vrednote z zahtevnejšimi problemi iz likovne teorije 

kot osnovami likovnega mišljenja; 

- se doslednejše usposabljajo za doživljanje lepote v naravi in v umetninah ter za 

vrednotenje likovnih del, uporabnih predmetov in likovne problematike v okolje; 

- ob individualnem delu razvijajo in gojijo ljubezen do likovnih stvaritev, do nacionalne 

in splošne človeške likovne kulturne dediščine ter spoznavajo vlogo likovne umetnosti 

v sedanjosti in preteklosti (Berce Golob 1994, 168). 

Učitelj mora likovno nadarjenemu učencu poleg osnovnih učnih ur ponuditi še dodatne 

možnosti in mu tako omogočiti, da bo lahko razvijal svoj talent.  

Načelo individualizacije pravi, da je likovni izraz otrok individualen in odvisen od razvojne 

stopnje posameznika. Pri likovni vzgoji mora učitelj upoštevati razvojno stopnjo otrok in 

njene značilnosti ter posebnosti vsakega posameznika. Temu mora prilagoditi načine 

pedagoškega delovanja, pristope k posamezniku med praktičnim likovnim delom in merila za 

analiziranje, vrednotenje ter ocenjevanje likovnih del posameznika. Zavedati se mora 

individualnih razlik med učenci in jih spodbujati (Duh in Vrlič 2003). 

Individualizacijo v razredu učitelj izvaja na različne načine. Nadarjenim učencem pripravi 

likovno zahtevnejše naloge, ki lahko segajo tudi čez meje obravnavane učne snovi. Učenci na 

ta način usvojijo dodatno znanje. Pripravi tudi dodatne naloge, v primeru, če končajo z delom 
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hitreje od svojih vrstnikov. Lahko se odloči tudi za večjo tehnično zahtevnost. Po končanem 

delu lahko organizira razstave učencev v šoli in izven nje ter tako spodbuja razvoj produkcije, 

vrednotenja in ocenjevanja.  

Učitelj mora uporabiti tudi izven šolske oblike spodbud za bogatenje likovnih izkušenj, kot so 

npr. obiski muzejev, razstav, slikarski izleti. Organizira obiske v umetniških ateljejih, kjer 

imajo učenci možnost spoznati umetnike in njihova dela (Berce Golob 1994). 

Motiv oziroma tema sta tisti pobudi, ki otroke neposredno navdušita za likovno ustvarjanje, 

zato mora učitelj odkriti, kaj je na motivu likovno privlačnega in zanimivega ter na to otroke 

posebej opozoriti. Učitelj naj o motivu in temi govori otrokom šele po navodilih za uporabo 

materialov in orodja ter postopkov dela ter po razlagi zakonitosti likovnega oblikovanja, tik 

preden se lotijo dela. Vselej mora poskušati zbuditi v učencih živo, čustveno razmerje do 

izbrane naloge, navdušenje za delo in zaupanje vase.  

Na motivacijo likovno nadarjenih učencev v veliki meri vpliva odprta in ustvarjalna šolska 

klima, karizmatična osebnost učiteljice, veselje do učenja oziroma likovne ustvarjalnosti 

nasploh, povezovanje likovne vzgoje z drugimi predmeti in igra socialnih vlog (Goleman 

2010).   

3.6 IZVENŠOLSKE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI 

Likovno nadarjenim učencem mora šola poleg rednega učnega procesa ponuditi tudi posebej 

prilagojene programe in aktivnosti. Omogočiti jim mora dodatno vključevanje v izven šolske 

dejavnosti, dodatne oblike dela in možnost večjega ustvarjalnega dela.  

Likovno nadarjeni učenci imajo poleg rednega pouka možnost za razvijanje svojih likovnih 

sposobnosti pri dodatnem pouku, pri likovnih krožkih, pri dneh za kulturne dejavnosti, v 

likovnih kolonijah in na razstavah. 

3.6.1 Dodatni pouk 

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih 

presegajo določene standarde znanja. Opredeljen je v Zakonu o osnovni šoli v 23. členu.   

S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno 

učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, šola podpira doseganje zahtevnejših 

učnih ciljev. 
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Učne oblike in metode dela so pri dodatnem pouku prilagojene tako, da učencu omogočajo 

hitrejše napredovanje. Prav tako je povečana stopnja težavnosti in obseg učnih vsebin, kar 

učencu omogoča poglabljanje in razširjanje znanja ter razvijanje sposobnosti.  

Pri pouku likovne vzgoje se dodatni pouk praviloma izvaja v obliki izbirnega predmeta od 

sedmega do devetega razreda. Lahko pa se izvaja tudi na razredni stopnji, kar pa je odvisno 

od interesa in števila učencev ter ustreznega kadra.  

3.6.2 Likovni krožki 

Namen likovnega krožka v nižjih razredih osnovnih šol je omogočiti dodatno likovno 

izobraževanje in vzgajanje vsem učencem, ki imajo posebno nagnjenje do likovnega 

izražanja.  

Učenci pri likovnih krožkih: 

- razvijajo svoje likovne sposobnosti na likovnih področjih, ki jim posebej ugajajo; 

- pomagajo šoli pri uveljavljanju na likovnem področju v najširšem smislu (npr. 

nagrade, razstave ipd.); 

- se navajajo na sodelovanje z zunanjimi likovnimi sodelavci in enakovredno prispevajo 

k uvajanju ustreznih oblik ter metod dela na šoli in v širšem okolju; 

- si širijo splošno likovno razgledanost. 

Vsebine in cilji likovnih krožkov niso določeni. Vsebina likovnega krožka ne more biti 

predpisana z učnim načrtom in tudi ne sme biti nadaljevanje dela pri pouku, ampak delamo z 

učenci tisto, kar pri pouku ni izvedljivo in je za učence posebej zanimivo (Karlavaris in Berce 

Golob 1991, 194).   

V likovni krožek se vpisujejo učenci po interesu in ne po likovnih sposobnostih. Likovne 

vsebine učitelj na podlagi starostne stopnje oblikuje skupaj z učenci, kjer upošteva njihove 

želje ter dostopnost materialov in orodij za ustvarjanje (Berce Golob 1993). 

3.6.3 Kulturni dnevi z likovno vsebino 

Dnevi za kulturne dejavnosti so namenjeni vsem učencem in so obvezni. So delni ali celoviti 

in so enakomerno razporejeni skozi šolsko leto. 

V dneh za kulturne dejavnosti učenci: 
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- enakovredno sodelujejo pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dni za kulturne 

dejavnosti; 

- sodelujejo z izvirnimi, samostojnimi, ustvarjalnimi prispevki; 

- so enakovredni soustvarjalci učno-vzgojnega procesa na likovnem področju; 

- se navajajo na koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

Kulturni dnevi morajo biti povezani s kulturnim okoljem kraja, kjer živimo in delamo. Učenci 

se v teh dneh udeležijo slikarskih, kiparskih in drugih likovnih kolonij, postavljajo lastne 

likovne razstave, predstavljajo rezultate dela v likovnih krožkih, se udeležijo raznih likovnih 

ex temporov ipd. (Kalvaris in Berce Golob 1991, 196).  

3.6.4 Likovne kolonije 

Učenci se lahko samostojno ali pod vodstvom učitelja udeležijo likovnih kolonij, ki so po 

navadi namenjene likovno nadarjenim in pa tudi tistim, ki jih to bolj zanima.  

Kolonije trajajo daljše časovno obdobje in so največkrat organizirane v času počitnic. Njihov 

cilj je poglabljanje znanja in sposobnosti likovnih področij. Po navadi jih vodijo likovni 

ustvarjalci, potekajo pa v likovnih delavnicah, galerijah oziroma muzejih in na prostem 

(Berce Golob 1993). 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Učitelji se pri pouku srečujejo z različnimi tipi učencev. Čeprav so vsi iste kronološke 

starosti, se med seboj razlikujejo po kulturi, videzu, znanju, spolu, interesih ... Obstajajo pa 

tudi razlike v njihovih talentih in sposobnostih.  

Ker o otrokovi potencialni nadarjenosti v prvi vrsti sklepajo razredni učitelji, je od njih 

odvisno, ali prepoznajo nadarjenost in ali znajo te učence ustrezno vključiti k pouku ter 

prilagoditi poučevanje njihovim nadpovprečnim sposobnostim. Pogosto se učitelji zavedajo, 

da imajo v razredu opravka z nadpovprečno likovno nadarjenimi učenci, a se premalo 

potrudijo, da bi bili ti primerno zaposleni glede na svoje likovne sposobnosti. 

Empirični del sem razdelila na dva sklopa.  
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V prvem sklopu sem s pomočjo anketnega vprašalnika želela ugotoviti, kako učitelji razredne 

stopnje osnovne šole ocenjujejo svoje znanje s področja prepoznavanja in dela z likovno 

nadarjenimi učenci, kje najpogosteje pridobivajo dodatna strokovna znanja, kako odkrivajo 

nadarjenost, na katere lastnosti učenca so pri tem pozorni, kako načrtujejo prilagoditve in 

katere oblike dela najpogosteje uporabijo, kdo jim pri tem pomaga in s katerimi težavami se 

srečujejo pri delu s to skupino otrok in pa tudi, katere dejavnosti izven rednega pouka za 

likovno nadarjene organizira šola, na kateri poučujejo. 

Na podlagi tega sem si zastavila naslednje cilje: 

- Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svoje znanje o prepoznavanju in delu z likovno 

nadarjenimi učenci. 

- Raziskati, po katerih lastnostih učitelji prepoznavajo nadarjene učence pri pouku 

likovne vzgoje. 

- Raziskati, kako učitelji najpogosteje ugotovijo, da gre za likovno nadarjenega učenca. 

- Raziskati, kdo učiteljem najpogosteje pomaga pri delu z likovno nadarjenimi učenci. 

- Raziskati, kje učitelji pridobivajo dodatna strokovna znanja s področja prepoznavanja 

in dela z likovno nadarjenimi učenci. 

- Raziskati, kako učitelji načrtujejo prilagoditve za delo z likovno nadarjenimi učenci. 

- Raziskati, katere prilagoditve dela z likovno nadarjenimi učenci učitelji najpogosteje 

uporabljajo. 

- Raziskati, kaj učiteljem dela največ težav pri delu z likovno nadarjenimi učenci.  

- Raziskati, kako pogosto šola organizira dejavnosti izven rednega pouka šola za 

likovno nadarjene učence. 

V drugem sklopu empiričnega dela sem izvedla učne ure pri pouku likovne vzgoje in naredila 

analizo likovnih izdelkov učencev na podlagi postavljenih kriterijev.  

Na podlagi tega sem si zastavila naslednji cilj: 

- Identificirati iz opazovanega vzorca učence, ki imajo bolj izrazito razvite likovne 

sposobnosti glede na zastavljene kriterije vrednotenja in narediti analizo njihovih 

izdelkov. 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Za prvi sklop raziskovalnega dela sem si postavila naslednja vprašanja: 

- Koliko likovno nadarjenih učencev je v razredu? 
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- Kako učitelji ocenjujejo svoje znanje na področju prepoznavanja in dela z likovno 

nadarjenimi učenci? 

- Po katerih lastnostih učitelji prepoznajo likovno nadarjenega učenca? 

- Kako učitelji najpogosteje ugotovijo, da gre za nadarjenega učenca?  

- Kdo učiteljem najpogosteje pomaga pri delu z likovno nadarjenimi učenci? 

- Kje učitelji pridobivajo dodatno strokovno znanje s področja prepoznavanja in dela z 

likovno nadarjenimi učenci? 

- Kako učitelji najpogosteje načrtujejo prilagoditve za likovno nadarjene učence?  

- Katere prilagoditve dela učitelji najpogosteje uporabljajo pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci? 

- S katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri delu z likovno nadarjenimi 

učenci? 

- Kako pogosto šola organizira dejavnosti, ki niso v sklopu rednega pouka za likovno 

nadarjene učence? 

Za drugi sklop raziskovalnega dela sem na podlagi analize nastalih likovnih izdelkov želela iz 

opazovanega vzorca izvedeti: 

- Kateri učenci iz opazovanega vzorca imajo bolj izrazito razvite likovne 

sposobnosti glede na zastavljene kriterije ocenjevanja?  

4.3 METODOLOGIJA 

Za empirično raziskavo diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

4.3.1 Vzorec 

Prvi del raziskave je potekal na vzorcu 38 učiteljev petih osnovnih šol dolenjske regije od 

prvega do petega razreda. 

Drugi del raziskave je potekal na vzorcu učencev petega razreda osnovne šole. V raziskavi je 

sodelovalo 35 učencev, od tega 17 deklic in 18 dečkov.  
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4.3.2 Raziskovalni instrument 

Za prvi sklop raziskave sem uporabila anketni vprašalnik (Priloga 1) o prepoznavanju in delu 

z likovno nadarjenimi učenci na razredni stopnji osnovne šole, ki je sestavljen iz desetih 

vprašanj. Večina vprašanj je zaprtega tipa, le eno je odprtega tipa.    

Za drugi sklop raziskave sem uporabila učno pripravo in kriterije vrednotenja, ki sem jih 

oblikovala na osnovi likovne naloge. Ostale informacije sem pridobila na podlagi opazovanja 

učencev v razredu. 

4.3.3 Zbiranje podatkov 

Anketne vprašalnike (Priloga 1) sem odnesla na osnovne šole in jih predala ravnateljem, ti pa 

so jih razdelili med učitelje razrednega pouka od prvega do petega razreda. Zraven sem 

priložila pisna navodila za reševanje. Izpolnjene vprašalnike sem osebno prevzela v 

dogovorjenem roku.    

V obeh petih razredih sem izpeljala vsebinsko in tehnično enaki učni uri likovne vzgoje. 

Pripravila sem risarsko nalogo z likovno tehniko flomaster in motivom Otok prihodnosti. 

Učno uro sem izpeljala na podlagi vnaprej pripravljene učne priprave (Priloga 2). 

4.3.4 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika sem najprej ročno preštela, jih vnesla v 

računalnik in jih obdelala s programoma Microsoft Office Excel in Word. Podatke sem 

besedno in grafično predstavila.  

Nastale likovne izdelke učencev sem ovrednotila na podlagi kriterijev za ocenjevanje likovnih 

del, ki sem jih vnaprej pripravila. Na podlagi kriterijev sem iz opazovanega vzorca izbrala 

tiste likovne izdelke, ki so najbolj izstopali, in naredila njihovo analizo.    

4.4 INTERPRETACIJA PODATKOV IZ ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 

4.4.1 Število učiteljev in šola 

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 38 učiteljev razrednega pouka od prvega do petega 
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razreda osnovne šole. Vprašalnike so reševali učitelji različnih šol in sicer: devetnajst 

učiteljev (50 %) Osnovne šole 1, šest učiteljev (15,8 %) Osnovne šole 2, pet učiteljev (13,1 

%) Osnovne šole 3, šest učiteljev (15,8 %) Osnovne šole 4 in dva učitelja (5,3 %) Osnovne 

šole 5.  

Tabela 2: Število učiteljev, ki so reševali vprašalnik na posameznih šolah 

  

ŠOLA 

 

% 

Osnovna šola 1 19 50 

Osnovna šola 2 6 15,8 

Osnovna šola 3 5 13,1 

Osnovna šola 4 6 15,8 

Osnovna šola 5 2 5,3 

SKUPAJ 38 100 

Graf 1: Število učiteljev, ki so reševali vprašalnik na posameznih šolah 
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4.4.2 Razred  

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo deset učiteljev (26,3 %) prvega razreda, osem učiteljev 

(21,1 %) drugega razreda, sedem učiteljev (18,4 %) tretjega razreda, sedem učiteljev (18,4 %) 

četrtega razreda in šest učiteljev (15,8 %) petega razreda. 

Tabela 3: Razred, v katerem učijo učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi 

  

RAZRED 

 

 

% 

1. razred 10 26,3 

2. razred 8 21,1 

3. razred 7 18,4 

4. razred 7 18,4 

5. razred 6 15,8 

SKUPAJ 38 100 

Graf 2: Razred, v katerem učijo učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi  

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Število likovno nadarjenih učencev v razredu 

Učitelji so na vprašanje o številu likovno nadarjenih učencev v razredu, kjer poučujejo, 

odgovarjali zelo različno. Največ učiteljev (42,1 %) je odgovorilo, da v njihovem razredu ni 

likovno nadarjenih učencev, dvanajst učiteljev (31,6 %) ima v razredu enega ali dva likovno 
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nadarjena učenca, deset učiteljev (26,3 %) pa tri učence ali več.  

Tabela 4: Število likovno nadarjenih učencev v razredu 

  

ŠTEVILO LIKOVNO NADARJENIH 

UČENCEV V RAZREDU 

 

 

% 

Nihče  16 42,1 

En ali dva učenca 12 31,6 

Trije ali več učencev 10 26,3 

SKUPAJ 38 100 

Graf 3: Število likovno nadarjenih učencev v razredu 

 

4.4.4 Ocena znanja s področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci 

Iz tabele razberemo, da enajst učiteljev (28,9 %) ocenjuje svoje znanje s področja 

prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci kot dobro. Devetnajst učiteljev meni, da 

je njihovo znanje srednje (50 %), osem učiteljev (21,1 %) pa je svoje znanje ocenilo kot slabo. 
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Tabela 5: Ocena znanja s področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci 

 OCENA ZNANJA S PODROČJA 

PREPOZNAVANJA IN DELA Z LIKOVNO 

NADARJENIMI UČENCI 

 

 

% 

Dobro 11 28,9 

Srednje 19 50 

Slabo 8 21,1 

SKUPAJ 38 100 

Graf 4: Ocena znanja s področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci 

 

4.4.5 Lastnosti likovno nadarjenih učencev 

Učitelji imajo pri prepoznavanju likovno nadarjenih učencev zelo pomembno vlogo, saj je v 

veliki meri od njih odvisno, ali bodo sploh prepoznali takega učenca in mu tako omogočili 

razvoj njegovih potencialov. Učiteljem je pri prepoznavanju likovno nadarjenih lahko v 

veliko pomoč poznavanje značilnosti te skupine otrok. 

V anketnem vprašalniku se zato pojavi tudi vprašanje odprtega tipa, pri katerem morajo 

anketirani učitelji našteti najmanj tri značilnosti, ki za njih predstavljajo kriterij, da je otrok 

likovno nadarjen. Učitelji so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Največkrat smo 

zasledili naslednje značilnosti: smisel za likovno izražanje, ustvarjalnost, izvirnost, izstopanje, 

domišljija in drugačnost. 

Ostale značilnosti likovno nadarjenih učencev, ki so jih našteli anketirani učitelji: 

- Zapomnijo si in prikažejo izredne podrobnosti. So dobri opazovalci. 
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- Imajo razvit občutek za risanje, kompozicijo. 

- Imajo kreativne ideje, ki jih znajo tudi izpeljati. 

- So vztrajni, natančni, poslušni, samoiniciativni in samostojni. 

- Kažejo veliko navdušenje nad umetnostjo. 

- Uživajo pri likovnih dejavnostih. 

- Dela se lotijo drugače kot ostali učenci. 

- Znajo prikazati svoje misli in občutke. 

- Ne prerisujejo od ostalih učencev. 

- Imajo razvit občutek za barve in jih znajo primerno uporabljati. 

- Zavedajo se tridimenzionalnosti predmetov. 

- Imajo smisel za estetiko. 

- Neprestano se likovno izražajo. 

- Njihovi izdelki niso šablonski. 

- Razumejo likovne pojme, ki jih spoznajo šele kasneje v višjih razredih. 

- Iščejo lastne rešitve likovnega problema in razvijajo svojo idejo. 

- Obvladajo likovne tehnike. 

- Imajo dober likovni spomin. 

- Nakazujejo gibanje v risbi. 

4.4.6 Prepoznavanje likovno nadarjenih učencev 

Iz tabele razberemo, da je najpogostejši način za prepoznavanje likovno nadarjenih 

opazovanje učencev pri delu in analiza njihovih likovnih izdelkov. Ta način uporablja kar 

petindvajset anketiranih učiteljev (65,8 %). Najredkeje so za beleženje likovno nadarjenih 

učencev uporabljeni listi za identifikacijo. Ta način prepoznave uporabljajo samo štirje 

(10,5 %) anketirani učitelji. Devet anketiranih učiteljev (23,7 %) izve za likovno nadarjenost 

učenca preko staršev, drugih učiteljev in svetovalnih delavcev. Povzamemo lahko, da učitelji 

pri prepoznavanju likovno nadarjenih učencev dajejo večji pomen lastnemu opazovanju in 

analizi kot pa listom za identifikacijo.  
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Tabela 6: Prepoznavanje likovno nadarjenih učencev 

 PREPOZNAVANJE LIKOVNO 

NADARJENIH UČENCEV 

 

% 

Preko mnenj staršev, učiteljev, 

svetovalnih delavcev. 

9 23,7 

Z opazovanjem in analizo 

likovnih izdelkov. 

25 65,8 

Z vsebinami na listih za 

identifikacijo. 

4 10,5 

SKUPAJ 38 100 

Graf 5: Prepoznavanje likovno nadarjenih učencev 

 

4.4.7 Pomoč pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

Iz tabele razberemo, da anketiranim učiteljem pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

najpogosteje pomagajo drugi učitelji. Pogosto jim na pomoč priskočijo starši, občasno ostali 

učenci v razredu. Redkeje pa učitelji za pomoč prosijo svetovalne delavce.    

  

24%

66%

10%

Preko staršev, učiteljev,
svetovalnih delavcev

Z opazovanjem in analizo
likovnih izdelkov

Z listi za identifikacijo



Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci                Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

- 48 -  

Tabela 7: Pomoč pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

POMOČ PRI 

DELU Z 

LIKOVNO 

NADARJENIMI  

UČENCI 

VEDNO % POGOSTO % REDKO % NIKOLI % Skupaj % 

Svetovalni 

delavci 

3 7,9 8 21,1 

 

 

10 26,3 17 44,7 38 100 

Starši  1 2,7 11 28,9 19 50 7 18,4 38 100 

Drugi učitelji 4 10,5 15 39,5 13 34,2 6 15,8 38 100 

Učenci v razredu 1 2,7 9 23,7 17 44,7 11 28,9 38 100 

 

Graf 6: Pomoč pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 

4.4.8 Pridobivanje dodatnih strokovnih znanj s področja prepoznavanja in dela z likovno 

nadarjenimi učenci 

Iz tabele razberemo, da največ anketiranih učiteljev (36,8 %) pridobiva dodatna znanja s 

področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci z branjem strokovne literature. 
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Deset učiteljev (26,3 %) poišče informacije na medmrežju. Sedem učiteljev (18,4 %) se z 

vprašanji obrne na svetovalne delavce in sodelavce, pet učiteljev (13,2 %) se udeležuje 

seminarjev, dva učitelja (5,3 %) pa želene informacije pridobita na konferencah.  

Tabela 8: Pridobivanje dodatnih strokovnih znanj 

 PRIDOBIVANJE 

DODATNIH 

STROKOVNIH ZNANJ 

 

% 

S prebiranjem strokovne literature. 14 36,8 

S pomočjo interneta. 10 26,3 

Udeležujem se raznih seminarjev. 5 13,2 

Na konferencah. 2 5,3 

Pri drugih učiteljih, svetovalnih delavcih. 7 18,4 

Ne potrebujem dodatnih znanj. 0 0 

SKUPAJ 38 100 

Graf 7: Pridobivanje dodatnih strokovnih znanj 

 

4.4.9 Težave pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

Iz tabele razberemo, da so težave, s katerimi se učitelji najpogosteje soočajo pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci, pomanjkanje strokovnega znanja, veliko administrativnega dela, časovna 

preobremenjenost in skopa literatura o nadarjenih v domačem jeziku. Redkeje se kot težava 
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pojavlja nemotiviranost učencev za delo.     

Tabela 9: Težave pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

TEŽAVE PRI 

DELU Z 

LIKOVNO 

NADARJENIMI  

UČENCI 

VEDNO % POGOSTO % REDKO % NIKOLI % Skupaj % 

Pomanjkanje 

strokovnega 

znanja. 

12 31,6 17 44,7 

 

 

9 23,7 0 0 38 100 

Časovna 

preobremenjenost. 

8 21,1 19 50 11 28,9 0 0 38 100 

Skopa literatura v 

domačem jeziku. 

4 10,5 16 42,1 16 42,1 2 5,3 38 100 

Nemotiviranost 

učencev za delo. 

0 0 9 23,7 24 63,1 5 13,2 38 100 

Veliko 
administrativnega 
dela. 

11 28,9 21 55,3 5 13,2 1 2,6 38 100 
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Graf 8: Težave pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

 

4.4.10 Načrtovanje prilagoditev za likovno nadarjene učence 

Tabela 10: Načrtovanje prilagoditev za likovno nadarjene učence 

 

Iz tabele je razvidno, da večina anketiranih učiteljev (68,4 %) prilagoditev za likovno 

nadarjene učence ne načrtuje posebej, ampak se učencem v razredu prilagaja sproti glede na 

njihove potrebe in glede na potek učne ure. Dvanajst anketiranih učiteljev (31,6 %) pa 

prilagoditve za likovno nadarjene učence načrtuje vnaprej, pri sami pripravi na učno uro.  
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NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO

 NAČRTOVANJE 

PRILAGODITEV 

% 

Prilagoditve načrtujem pri pripravi 

na učno uro. 

12 31,6 

Prilagoditev ne načrtujem, 

prilagajam se sproti glede na potrebe 

in potek učne ure. 

26 68,4 

SKUPAJ 38 100 
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Graf 9: Načrtovanje prilagoditev za likovno nadarjene učence 

 

4.4.11 Pogostost uporabe prilagoditev za likovno nadarjene učence 

Tabela 11: Pogostost uporabe prilagoditev za likovno nadarjene učence 

POGOSTOST 

UPORABE 

PRILAGODITEV  

Skoraj 

pri 

vsaki 

učni uri 

% Nekajkrat 

na mesec 

% Nekajkrat 

na leto 

% Nikoli % Skupaj % 

Prilagoditve obsega 

vsebine. 

12 31,6 11 28,9 

 

 

9 23,7 6 15,8 38 100 

Prilagoditev tempa 

dela. 

16 42,1 9 23,7 7 18,4 6 15,8 38 100 

Individualna 

zadolžitev. 

13 34,2 11 28,9 10 26,3 4 10,6 38 100 

Razdelitev v 

homogene skupine. 

2 5,2 9 23,7 18 47,4 9 23,7 38 100 

Vključitev na 
likovne natečaje. 

1 2,6 4 10,6 33 86,5 0 0 38 100 

Priprava projektov. 1 2,6 5 13,2 28 73,7 4 10,5 38 100 

32%

68%

0%

0%

0%

Prilagoditve načrtujem pri
pripravi na učno uro

Prilagoditev ne načrtujem,
prilagajam se sproti glede
na potrebe in potek učne
ure
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Reševanje 
problemskih 
situacij. 

5 13,2 9 23,7 16 42,1 8 21,1 38 100 

Igra vlog. 1 2,6 10 26,3 18 47,4 9 23,7 38 100 

Delo z 
računalnikom. 

0 

 

0 

 

11 28,9 

 

19 50 

 

8 

 

21,1 

 

38 

 

100 

 

Debata 13 34,2 16 42,1 8 21,1 1 2,6 38 100 

 

Iz tabele razberemo, da so med najpogostejšimi prilagoditvami, ki jih učitelji uporabljajo pri 

delu z likovno nadarjenimi učenci, prilagoditev tempa dela in obsega vsebine, debata ter 

individualne zadolžitve. Te prilagoditve učitelji uporabljajo skoraj pri vsaki učni uri.  

Nekajkrat na mesec učitelji kot prilagoditev dela uporabijo tudi igro vlog, delo z 

računalnikom, razdelitev v homogene skupine in reševanje problemskih situacij.   

Najredkeje uporabljeni prilagoditvi za likovno nadarjene učence sta vključitev na likovne 

natečaje in priprava različnih projektov. Predvidevam, da se za ti dve obliki dela učitelji ne 

odločajo pogosto zaradi časovne stiske, pri slednji pa še predvsem zaradi zahtevnosti 

priprave. 

Graf 10: Pogostost uporabe prilagoditev za likovno nadarjene učence 
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4.4.12 Pogostost organizacije izven šolskih dejavnosti za likovno nadarjene učence 

Poleg učiteljev pa naj bi za likovno nadarjene učence morala poskrbeti tudi šola. Zakon 

osnovne šole obvezuje, da se z uvedbo devetletke posebna skrb posveča tudi nadarjenim 

učencem. Iz tabele lahko razberemo, katere izven šolske dejavnosti šola organizira za likovno 

nadarjene učence in kako pogosto jih organizira.  

Najpogostejša izven šolska dejavnost za likovno nadarjene učence, organizirana s strani šole, 

je likovni krožek. Kar 21 anketiranih učiteljev (55,4 %) pravi, da ta na njihovi šoli poteka 

vsak teden, 12 anketiranih učiteljev (31,3 %) je odgovorilo, da imajo krožek nekajkrat na 

mesec, 5 anketiranih učiteljev (13,3 %) pa nekajkrat na leto. Nekajkrat na leto šola organizira 

tudi kulturne dneve z likovno vsebino, sodelovanje na likovnih natečajih in razstavah ter 

druženje učencev z likovno nadarjenimi osebami. Najredkeje organizirana dejavnost za 

likovno nadarjene učence s strani šole pa so likovne kolonije. 

Tabela 12: Pogostost organizacije izven šolskih dejavnosti za likovno nadarjene učence 

POGOSTOST 

ORGANIZACIJE 

IZVENŠOLSKIH 

DEJAVNOSTI 

Vsak 

teden 

% Nekajkrat 

na mesec 

% Nekajkrat 

na leto 

% Nikoli % Skupaj % 

Likovni krožek. 21 55,4 12 31,3 5 13,3 0 0 38 100 

Likovne kolonije. 0 0 2 5,3 10 26,3 26 68,4 38 100 

Kulturni dnevi z 

likovno vsebino. 

0 0 2 5,3 31 81,4 5 13,3 38 100 

Druženje učencev z 

likovno 

nadarjenimi 

osebami. 

0 0 1 2,6 17 44,8 20 52,6 38 100 

Sodelovanje na 

likovnih natečajih in 

razstavah. 

0 0 1 2,6 37 97,4 0 0 38 100 
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Graf 11: Pogostost organizacije izven šolskih dejavnosti za likovno nadarjene učence  
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Na podlagi anketnega vprašalnika sem ugotovila, da učitelji najpogosteje prepoznajo likovno 
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- »dihanje« (obremenjenost učencev s praznim prostorom v risbi); 

- jasen prikaz risbe z veliko podrobnostmi; 

- ni shematiziranega risanja; 

- način upodabljanja predmetov in živih bitij (frontalno, s strani, od zadaj); 

- prikaz gibanja živih bitij in predmetov; 

- upoštevanje proporcev oz. velikostnih odnosov; 

- uporabljanje različnih črt in pik ter njihova smiselna uporaba; 

- občutek za volumen predmetov; 

- občutek za kompozicijo.  

4.5.2 Analiza risbe 1 

Slika 4: Likovno delo 1: učenec 1, »Otok prihodnosti«, flomaster 

Učenec je izpolnil zahteve likovne naloge in pri delu ni potreboval učiteljeve pomoči. Za delo 

je v primerjavi z drugimi učenci v razredu porabil več časa za ustvarjanje, pri tem pa ni 

posnemal svojih sošolcev. Pri ustvarjanju je pokazal izvirnost in domiselnost.      

Učenec ima dobro razvito tehniko risanja. Opažam, da je naravoslovni tip, ki veliko časa 

preživi v naravi in jo rad opazuje. To je dobro vidno pri risanju koz, ki jih je upodobil zelo 

realistično. Živa bitja je upodobil frontalno, pri prikazu dogajanja v ribniku je nakazal gibanje 
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s črtami. Pri risanju je uporabil veliko podrobnosti. Različne črte in pike je uporabil smiselno, 

kar je vidno pri prikazu visoke trave, lubja na drevesih, makadamske poti in letnic na lesu. 

Učenec že ima nekaj občutka za volumen predmetov, kar je vidno pri upodobitvi hiške in 

klopi. Občutek za kompozicijo je razvit, prav tako občutek za prostor. Risba je razdeljena na 

tri plane: prvi plan predstavlja dogajanje v ograji, drugi plan predstavlja hiško z njeno 

okolico, v tretjem planu pa je upodobljen gozd. Čuti se, da učenec razmišlja o velikosti 

predmetov in živih bitij. Čuti se dihanje in urejenost risbe, prisotna pa je tudi zgodba kot 

idealizirano videnje dogajanja na kmetiji.        

4.5.3 Analiza risbe 2 

Slika 5: Likovno delo 2: učenka 2, »Otok prihodnosti«, flomaster 

Učenka je izpolnila zahteve likovne naloge in pri delu ni potrebovala učiteljeve pomoči. Pri 

delu je pokazala izvirnost in domiselnost, pri tem pa ni posnemala svojih sošolcev. 

Učenka nima dobro razvite tehnike risanja, a nas je pritegnila s samo idejo motiva in z 

načinom upodobitve, ki se kaže v podobi hišk. Te delujejo, kot da so oživele in predstavljajo 

človeške glave: strehe predstavljajo lase, zastavice lasne dodatke, okna oči, vrata pa so usta. 

Leva hiška zgleda, kot da nam kaže jezik, desna pa zobe. Figure so upodobljene s profila. 

Opažam, da način upodobitve figur glede na prebrano literaturo o likovnem razvoju ni 
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primeren za peti razred, prej za tretji, saj so te narisane preveč enostavno. To je vidno pri 

risanju prstov na rokah in nogah, zelo okroglih glavah, deklica levo nima niti nosu niti vratu. 

Gibanje pri deklicah je nakazano z dvigom rok. Pri risanju je učenka uporabila veliko 

podrobnosti. Različnost uporabe detajlov je pri figurah vidna pri risanju različnih frizur in 

različnih oblačil. Pri ustvarjanju je učenka uporabila različne vrste črt in pik. Občutek za 

kompozicijo in volumen še ni razvit. Učenka je risala segmentno, kar pomeni, da je vsak 

prikaz celota zase. Med prikazi ni povezanosti, prav tako niso upoštevana velikostna razmerja. 

To je vidno pri velikosti hiš, saj so vse enako velike, čeprav bi tista, ki je bolj oddaljena, 

morala biti manjša od tiste, ki je čisto spredaj. Slab občutek za velikostna razmerja je viden 

tudi pri primerjavi vhodnih vrat hišk z deklicami, saj so premajhna. Čuti se dihanje in 

urejenost risbe. 

4.5.4 Analiza risbe 3 

Slika 6: Likovno delo 3: učenec 3, »Otok prihodnosti«, flomaster 

Učenec je izpolnil zahteve likovne naloge in pri delu ni potreboval učiteljeve pomoči. Za delo 

je v primerjavi z drugimi učenci v razredu porabil več časa za ustvarjanje, pri tem pa ni 

posnemal svojih sošolcev. Pri ustvarjanju je pokazal izvirnost in domiselnost.      
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Opažam, da je učenec tehnični tip, ki ga zanima tehnologija. Ima dobro razvito tehniko 

risanja, kar je še posebej vidno pri upodobitvi potniških letal, ki so narisana zelo natančno in 

realistično. Posebej dobro so narisana letala s strani. Učenec je pri nekaterih letalih nakazal 

gibanje s črtami. Pri risanju je uporabil veliko podrobnosti. Različne črte in pike je uporabil 

smiselno. Učenec je pri upodobitvi letal zaznal volumen in perspektivo, stavbe pa so 

upodobljene ploskovno. Velikostna razmerja med predmeti niso upoštevana. Čuti se dihanje 

risbe, prisotna pa je tudi zgodba kot videnje dogajanja na planetu in okoli njega.        

4.5.5 Analiza risbe 4 

Slika 7: Likovno delo 4: učenec 4, »Otok prihodnosti«, flomaster 

Učenka je izpolnila zahteve likovne naloge in pri delu ni potrebovala učiteljeve pomoči. Pri 

delu je pokazala izvirnost in domiselnost, pri tem pa ni posnemala svojih sošolcev. 

Učenka nima dobro razvite tehnike risanja, a nas je pritegnila s samo idejo motiva in z 

načinom upodobitve. Pri risanju je učenka uporabila veliko detajlov. Shema nekaterih hiš je 

zelo podobna po obliki, velikosti, številu oken itd. Ponavljanje vzorca je vidno pri upodobitvi 

gozda in vinograda. Pri ustvarjanju je učenka uporabila različne vrste črt in pik. Občutek za 

velikostna razmerja še ni razvit, kar je vidno iz velikosti upodobitve predmetov glede na 

oddaljenost gledanja. Tudi občutek za volumen predmetov še ni razvit. Gre za prikaz oziroma 

vizijo prostora.      
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4.5.6 Analiza risbe 5 

Slika 8: Likovno delo 5: učenka 5, »Otok prihodnosti«, flomaster 

Učenka je izpolnila zahteve likovne naloge in pri delu ni potrebovala učiteljeve pomoči. Pri 

delu je pokazala izvirnost in domiselnost, pri tem pa ni posnemala svojih sošolcev. 

Učenka nima dobro razvite tehnike risanja, a nas je pritegnila s samo idejo motiva in z 

načinom upodobitve, ki se kaže v sami obliki otoka. Če bi postavili več takih enakih risb 

skupaj, bi jo lahko uporabili za dober ornament (npr.: tekstil). Pri risanju je učenka uporabila 

veliko podrobnosti. Sheme hiš so si podobne, a imajo različne detajle. Različne črte in pike je 

uporabila smiselno. Občutek za kompozicijo in volumen predmetov še ni razvit. Tudi 

velikostna razmerja med predmeti še niso pravilna. Čuti se dihanje in urejenost risbe. Gre za 

prikaz oziroma vizijo prostora. 

Kot sem že omenila, so to le izbrane risbe učencev, ki so najbolj izstopale iz opazovanega 

vzorca in to še ne pomeni, da gre za risbe likovno nadarjenih učencev. Zavedati se moramo, 

da teh učencev ne moremo kar uvrstiti v skupino likovno nadarjenih učencev na podlagi 

enega likovnega izdelka. Za to bi potrebovali več let opazovanja in analizo izdelkov z vseh 

področij likovne umetnosti. 
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4.6 SKLEPNE MISLI EMPIRIČNEGA DELA 

Prva ugotovitev, do katere smo prišla po obdelavi podatkov iz anketnega vprašalnika, je bila, 

da si veliko učiteljev ni vzelo dovolj časa za reševanje ali pa so bili njihovi odgovori površni, 

kljub temu, da vprašalnik ni bil dolg in da so bila vsa vprašanja, razen enega, zaprtega tipa.  

To je bilo še posebej razvidno iz vprašanja, kjer so morali učitelji našteti najmanj tri 

značilnosti, ki za njih predstavljajo kriterij, da gre za likovno nadarjenega učenca. Več kot 

polovica učiteljev je naštela eno ali dve, samo dva učitelja pa sta zapisala več kot tri 

značilnosti. Nekaj pa je bilo takšnih, ki na to vprašanje sploh niso odgovorili. Tu se nam 

poraja vprašanje, ali gre za slabo poznavanje tega področja, ali pa se učiteljem preprosto ni 

dalo odgovarjati na vprašanje. Glede na to, da polovica (50 %) anketiranih učiteljev meni, da 

so za področje prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci srednje dobro 

usposobljeni, enajst učiteljev (29 %) pa svoje znanje ocenjuje kot dobro, menimo, da je glavni 

razlog za to površno izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Prav tako se je zelo malo 

anketiranih učiteljev odločalo za možnost odgovora Drugo, kjer so morali dopisati svoj 

odgovor.  

Pri zgoraj omenjenemu vprašanju sem ugotovila, da so najpomembnejše značilnosti, po 

katerih anketirani učitelji prepoznajo likovno nadarjene učence, smisel za likovno izražanje, 

ustvarjalnost, izvirnost, izstopanje, domišljija in drugačnost. 

Na vprašanje, koliko likovno nadarjenih učencev je v razredu, kjer poučujejo, je večina 

učiteljev (42,1 %) odgovorila, da te skupine otrok v njihovem razredu ni, dvanajst učiteljev 

(31,6 %) ima enega ali dva, osem učiteljev (21,1 %) pa tri ali več likovno nadarjenih učencev 

v razredu. Najbolj me je presenetil učitelj, ki je zapisal odgovor, da je v njegovem razredu 

sedem likovno nadarjenih učencev. Ta odgovor se mi je, glede na odgovore ostalih 

anketiranih učiteljev, zdel zelo malo verjeten. Tu se mi je porodilo vprašanje glede 

učiteljevega poznavanja področja likovne nadarjenosti. Možno pa je tudi to, da učitelj 

zamenjuje nadarjene učence z učenci, ki so pridni in bolj ustvarjalni v primerjavi z ostalimi v 

razredu. 

Na vprašanje, kje učitelji pridobivajo dodatna strokovna znanja s področja dela in 

prepoznavanja likovno nadarjenih učencev, je večina učiteljev (36,8 %) odgovorila, da 

informacije pridobijo s prebiranjem literature v domačem in tujem jeziku, takoj za tem pa so 

se odločali (26,3 %) za iskanje podatkov na medmrežju. Tudi jaz sem se pri pisanju 
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diplomskega naloge največ upirala na literaturo in iskanje podatkov na medmrežju, na pomoč 

pa sem se obrnila tudi na umetnika.    

Zanimalo me je tudi, katere metode prepoznavanja likovno nadarjenih učencev se učitelji 

najpogosteje poslužujejo pri svojem delu. Iz odgovorov sem ugotovili, da najbolj upoštevajo 

svoje lastno mnenje o učencih, kar petindvajset anketiranih učiteljev (65,8%) najpogosteje 

uporablja metodi opazovanja učencev in analizo njihovih likovnih del. Tudi sama sem 

mnenja, da sta ti dve tehniki najučinkovitejši. Seveda pa moramo vedeti, kaj in kako moramo 

opazovati ter na katere likovne elemente moramo biti pri tem posebej pozorni.  

Anketiranim učiteljem pri delu z likovno nadarjenimi učenci najpogosteje pomagajo drugi 

učitelji. Občasno jim na pomoč priskočijo tudi starši in ostali učenci v razredu. Zelo redko pa 

se po pomoč učitelji obrnejo na strokovne delavce. Pri tem vprašanju so se naša predvidevanja 

potrdila – tudi sami bi se po pomoč najprej obrnili na sodelavce, saj je to po našem mnenju 

najhitrejša in najustreznejša oblika pomoči. Na drugem mestu pa bi prej kot starše pričakovali 

strokovne delavce, saj so za to področje posebej usposobljeni. Je pa tudi res, da starši svoje 

otroke najbolj poznajo in bi lahko zato učiteljem pri delu veliko pripomogli.   

Zanimalo me je tudi, s katerimi težavami se učitelji pri delu z likovno nadarjenimi učenci 

najpogosteje srečujejo. Izkazalo se je, da se učitelji ne počutijo dovolj strokovno usposobljene 

za delo s to skupino otrok in da so časovno preobremenjeni zaradi vse večje težje po urejanju 

dokumentacije. Tako jim pogosto zmanjka časa, da bi se še bolj posvetili tem učencem.   

Pri načrtovanju prilagoditev za likovno nadarjene učence, je večina učiteljev (68,4 %) 

odgovorila, da prilagoditev ne načrtujejo posebej, ampak se sproti prilagajajo glede na potrebe 

učencev in sam potek učne ure. Tudi mi smo mnenja, da je ta način lažji za učitelje in 

učinkovitejši za učence.  

Pri vprašanju, katere prilagoditve najpogosteje izberejo za delo z likovno nadarjenimi učenci, 

se je izkazalo, da skoraj vsako uro uporabijo prilagoditev tempa dela in obsega vsebine, 

debato ter individualne zadolžitve.  

Na vprašanje, kako je poskrbljeno za likovno nadarjene učence s strani šole in kako pogosto 

ta organizira dejavnosti izven rednega pouka, smo izvedeli, da šole najpogosteje organizirajo 

likovne krožke. Več kot polovica učiteljev (55,4 %) pravi, da ta na njihovi šoli poteka vsak 

teden. Nekajkrat na leto so organizirani tudi kulturni dnevi z likovno vsebino, sodelovanje na 

likovnih natečajih in razstavah ter druženje učencev z likovno nadarjenimi osebami. Iz 
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odgovorov anketiranih učiteljev lahko ocenim, da šola sicer poskrbi za dejavnosti izven 

rednega pouka za nadarjene učence, vendar temu ne daje večjega poudarka. Menim, da šole 

preredko organizirajo dejavnosti za te učence.  

Glede na postavljene kriterije sem iz vzorca 35 likovnih del učencev izbrala pet likovnih del 

(14,3 %), za katere sem bila mnenja, da so pri učencih opazne bolj izrazito razvite likovne 

sposobnosti. Pri izbiri sem bila predvsem pozorna na samostojnost izvedbe likovne naloge in 

na način upodobitve likovnega motiva ter na različnost ideje.    

Pri analizi likovnih del mi je veliko težav povzročalo pomanjkanje strokovnega znanja s 

področja likovne nadarjenosti, predvsem pa mi je primanjkovalo izkušenj za delo s to skupino 

otrok. Nekaj znanja sem sicer pridobila s prebiranjem literature in na medmrežju, a mi iskreno 

povedano brez pomoči umetnika ne bi uspelo. Opazila sem namreč, da je domača literatura s 

področja analize otrokovih risb zelo skopa. To je prvem delu raziskave potrdila tudi večina 

učiteljev (52,6 %), ki pravijo, da se s to težavo pri delu z likovno nadarjenimi kar pogosto 

srečujejo. Predlagala bi, da se v času študija daje večji poudarek izobraževanju učiteljem na 

področju problematike, povezane z nadarjenimi učenci, predvsem pa delu z njimi.     

Na težave sem naletela tudi pri sami izvedbi učnih ur. Za delo z učenci bi potrebovala več 

časa. Kar nekaj učencev namreč ni uspelo v celoti dokončati svojega dela ali pa so ga končali 

na hitro. Med deli, ki niso bila dokončana, sta tudi dve deli, ki smo jih izbrali za analizo 

(Risba 1 in Risba 3). Problem je, ko prideš v razred in ne poznaš učencev, njihovih 

sposobnosti in predznanja. Tako mi ni ostalo drugega, kot da sem se zanašala na to, kar so mi 

povedali učitelji. Za učenca prve risbe (Risba 1) mi je učitelj povedal, da zelo dobro riše in da 

se pri vsaki likovni nalogi zelo dobro odreže. Za učenca, ki je narisal tretjo risbo (Risba 3) pa 

so bila učiteljeva predvidevanja povsem napačna, saj se je izkazalo, da ima tudi ta učenec 

dobre ideje in da zelo dobro riše.       

Posebej pa je potrebno poudariti, da teh učencev ne moremo kar kategorizirati med likovno 

nadarjene učence. Zavedam se, da je šest šolskih ur, ki smo jih preživela med temi učenci, 

bistveno premalo, da bi jih podrobneje spoznala in identificirala kot likovno nadarjene. Za to 

bi namreč potrebovala več opazovanja. Prav tako bi morala narediti analizo več njihovih 

izdelkov z vseh področij likovne umetnosti, in ne samo s področja risanja, kot sem to storila 

jaz. 
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5 ZAKLJUČEK 

Obdobje osnovnošolskega izobraževanja je za razvoj vsakega učenca, tudi nadarjenega, zelo 

pomembno. V diplomskem delu sem se posvetila predvsem prepoznavanju likovno nadarjenih 

učencev in delu z njimi na razredni stopnji osnovne šole.  

Preko ocenjevalnih lestvic, opazovanja učencev in analize njihovih likovnih izdelkov lahko 

učitelji zelo hitro ugotovijo, ali ima učenec bolj izrazito razvite likovne sposobnosti. Vendar 

pa to še ni zadosten znak, da gre res za likovno nadarjenega učenca. Velikokrat se zgodi, da 

so med procesom vzgoje in izobraževanja pravi likovni talenti spregledani ali pa se jim po 

identifikaciji ne posveča dovolj pozornosti, kar lahko negativno vpliva na njihov nadaljnji 

razvoj. Kot učitelji se moramo zavedati, da so si učenci med seboj različni in imajo različne 

potrebe. Pomembno je, da vsakega učenca obravnavamo individualno in mu znamo prilagajati 

oblike in metode dela glede na njegove potrebe, saj mu bomo le tako omogočili optimalen 

razvoj njegovih sposobnosti.  

Skozi raziskavo in preko pogovorov sem ugotovila, da učitelji med svojimi učenci zelo težko 

prepoznajo potencialne likovne talente, v veliki meri zaradi tega, ker je njihovo vedenje s tega 

področja dokaj pomanjkljivo. Zato se so mi začela porajati vprašanja o tem, koliko je 

dejansko sploh evidentiranih učencev, ki naj bi imeli nadpovprečne likovne sposobnosti in 

koliko od teh, ki so prepoznani kot likovni talenti, dejansko to sploh so. Nazadnje pa tudi, 

koliko likovnih talentov, ki to dejansko res so, je prezrtih.    

Moje ukvarjanje s problematiko prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci pa se s 

tem diplomskim delom šele začenja. Nekatera znanja s tega področja sem pridobila že v času 

študija, pri pisanju diplomskega dela pa sem to znanje še nadgradila. Teoretična spoznanja in 

ugotovitve raziskovalnega dela mi bodo v veliko pomoč in jih bom zagotovo upoštevala pri 

svojem delu v razredu. Zdaj se le še bolj zavedam, kako pomembno vlogo imamo učitelji v 

razredu, kako pomembno je, da nadarjene otroke pravočasno prepoznamo in jim ponudimo 

ustrezno pomoč in podporo, saj jim bomo le tako omogočili, da se bodo kot odrasli lahko 

zdravo osebnostno uresničili in pomembno prispevali k družbenemu razvoju na umetniškem 

področju kot tudi drugod.     
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  

Prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje  

Sem Sanja Dedukić, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, oddelek za razredni pouk. V okviru diplomskega dela z 

naslovom Prepoznavanje in delo z likovno nadarjenimi učenci na razredni stopnji pripravljam raziskavo in potrebujem Vašo 

pomoč.  

Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, podatki pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Za Vaše odgovore se 

Vam že vnaprej zahvaljujem.  

Z vprašalnikom želim ugotoviti, kako učitelji razredne stopnje osnovne šole ocenjujejo svoje znanje s področja 

prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci, kje najpogosteje pridobivajo dodatna strokovna znanja, kako odkrivajo 

nadarjenost, na katere lastnosti učenca so pri tem pozorni, kako načrtujejo prilagoditve in katere oblike dela najpogosteje 

uporabijo, kdo jim pri tem pomaga in s katerimi težavami se srečujejo pri delu s to skupino otrok ter tudi, katere dejavnosti 

izven rednega pouka za likovno nadarjene organizira šola, na kateri poučujejo. 

ŠOLA:  __________________________________ 

SPOL: a) moški 

           b) ženski 

V šolskem letu 2013/14 poučujem v  _____ razredu. 

 

1. Koliko učencev v Vašem razredu je prepoznanih kot likovno nadarjenih? Obkrožite en odgovor.  

a) Nihče. 

b) Eden ali dva učenca. 

c) Tri ali več učencev (Koliko? ______ ). 

 

2. Kako bi ocenili Vaše znanje s področja prepoznavanja in dela z likovno nadarjenimi učenci? Obkrožite en odgovor. 

a) Dobro. 

b) Srednje. 

c) Slabo. 

 

3. Naštejte najmanj 3 lastnosti likovno nadarjenih otrok, ki za Vas predstavljajo kriterij, da je učenec likovno 

nadarjen?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4. Kako najpogosteje prepoznate likovno nadarjenega učenca? 

a) Povedo mi starši, svetovalni delavci, drugi učitelji itd. 

b) Z opazovanjem. 

c) Z analizo izdelkov. 

d) Z listi za identifikacijo. 

e) Drugo: __________ 

 

5. V tabeli v vsaki vrstici s križcem označite, kako pogosto Vam drugi pomagajo pri delu z likovno nadarjenimi 

učenci. 

 VEDNO POGOSTO REDKO NIKOLI 

Svetovalni delavci     

Starši      

Drugi učitelji     

Učenci v razredu     

 

6. Kje pridobivate dodatna znanja s področja odkrivanja in dela z likovno nadarjenimi učenci? Obkrožite en odgovor. 

a) S prebiranjem strokovne literature. 

b) S pomočjo interneta 

c) Udeležujem se raznih seminarjev. 

d) Na konferencah. 

e) Pozanimam se pri drugih učiteljih, strokovnih delavcih. 

f) Ne potrebujem dodatnih znanj.  

g) Drugo: __________________________ 

 

7. V tabeli v vsaki vrstici s križcem označite, kako pogosto se srečujete z naslednjimi težavami pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci, 

 VEDNO POGOSTO REDKO NIKOLI 

Pomanjkanje strokovnega 

znanja o likovno nadarjenih 

učencih in delu z njimi. 

    

Časovna obremenjenost.     

Premalo literature za delo z 

likovno nadarjeni učenci. 
    

Nemotiviranost učenca za 

delo. 
    

Preveč administrativnega 

dela. 
    

 

8. Kako načrtujete prilagoditve za likovno nadarjene učence? 

a) Prilagoditve načrtujem pri pripravi na učno uro. 

b) Prilagoditev ne načrtujem, učencem se prilagajam sproti glede na njihove potrebe in potek učne ure. 



Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci                Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

  

c) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

9. V tabeli v vsaki vrstici s križcem označite, kako pogosto uporabljate naslednje prilagoditve pri delu z likovno 

nadarjenimi učenci. 

 
SKORAJ PRI 

VSAKI UČNI URI  

NEKAJKRAT 

NA MESEC 

NEKAJKRAT NA 

LETO 

NIKOLI 

 

Prilagoditev obsega vsebine.     

Prilagoditev tempa dela.     

Individualna zadolžitev učenca.     

Razdelitev v homogene 

skupine. 
    

Vključitev na likovne natečaje.     

Priprava različnih projektov.     

Reševanje problemskih situacij.     

Izvedba poskusov.     

Igra vlog.     

Delo z računalnikom.     

Debata.     

 

10. V tabeli v vsaki vrstici s križcem označite, kako pogosto šola na razredni stopnji organizira izven šolske dejavnosti 

za likovno nadarjene učence. 

 Vsak teden Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli 

Likovni krožek.     

Likovne kolonije.     

Kulturni dnevi z likovno 

vsebino. 

    

Druženja učencev z 

osebami, ki imajo 

nadpovprečne likovne 

sposobnosti. 

    

Sodelovanje na likovnih 

natečajih in razstavah. 
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7.2 PRILOGA 2: UČNA PRIPRAVA 

ŠTUDENTKA: Sanja Dedukić DATUM: 18. 3. 2014 in 25. 3. 2014 

MENTORICA NA PEF: dr. Beatriz Tomšič Čerkez 

MENTORICA NA OŠ:  

OSNOVNA ŠOLA: OŠ 1 

RAZRED: 5. Razred 

PREDMET: likovna vzgoja 

LIKOVNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNA TEHNIKA: flomaster 

LIKOVNA NALOGA: risanje motiva po domišljiji z različnimi črtami in pikami z mokrimi 

materiali 

LIKOVNI MOTIV: otok prihodnosti  

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA IN PODLAGE: flomastri različnih barv in debelin, 

risalni listi 

METODE DELA: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično likovno izražanje 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: likovna dela, ki vsebujejo pike in različne črte 

VRSTA UČNE URE: kombinirana  

MEDPREDMETNE POVEZAVE: spoznavanje okolja, slovenski jezik, matematika 

UČNI CILJI: 

Učenci: 

• obnovijo likovni pojem črta (dolga-kratka, debela-tanka, ravna-kriva, vodoravna-

navpična-poševna, sklenjena-nesklenjena, prekinjena-neprekinjena, prostoročna-

narisana s pripomočki);   

• na likovnih delih pojasnijo pojem risba in pojme, povezane s črto; 

• podajo primere pik in različnosti črt iz narave in okolja;  

• s flomastri različnih debelin narišejo dani motiv ter ga črtno in točkovno obogatijo; 

• razvijajo smisel za kombiniranje točk in različnih črt; 

• razvijajo likovno domišljijo; 

• sodelujejo pri vrednotenju izdelkov po danih kriterijih. 

LITERATURA: 

Učni načrt za likovno vzgojo (1998). Zavod RS za šolstvo. 
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Gantschev, I. (1996). Zeleni otok in sivi otok. Ljubljana: Slovenska knjiga.  

Tacol, T. (2005). Likovno izražanje 5: učbenik za likovno vzgojo za 5. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

 

 

STOPNJE  

 

POTEK UČNE URE 

 

 

UČITELJ 

 

UČENEC 

 

UVODNI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učence povabim v krog pred tablo. 

Preberem jim zgodbo pisatelja Ivana 

Gantscheva z naslovom Zeleni otok in 

sivi otok. 

 

Sledi pogovor o prebranem. Učencem 

postavljam vprašanja: 

• O čem govori zgodba? 

• Kakšen je Zeleni otok?  

• Kakšen je bil na začetku Sivi 

otok in kaj se potem zgodilo z 

njim? 

• Po čem so hrepeneli prebivalci 

Sivega otoka? 

• Kaj jim je obljubil Don 

Dilidan in kaj se je zgodilo? 

• Kje bi raje živeli, na Sivem ali 

Zelenem otoku? Zakaj? 

• Kakšen pa je kraj v katerem 

živite? Kateremu otoku je bolj 

podoben? Zakaj? 

 

 

Pozorno poslušajo zgodbo in 

si ogledajo slikanico.  

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledajo si likovna dela. 
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Pokažem nekaj likovnih del, ki 

vsebujejo pike, različne črte in 

različne gostote nizanja le-teh. Skozi 

pogovor ponovimo značilnosti, 

povezane z risbo: kaj je risba in katera 

risala lahko uporabimo, kako se 

lotimo risbe, kakšne vrste črt poznamo 

in kako jih lahko nizamo. Vrste črt in 

nizanje demonstriram na tablo.  

 

Povzamemo:  

• Za risbo je značilno nizanje 

pik in različnih črt po risalni 

površini, ne smemo pa barvati 

ploskev.  

• Risbe se lotimo tako, da 

najprej v grobem narišemo 

celotno risbo, nato pa 

preidemo k podrobnostim in se 

odločimo, kako bomo zapolnili 

prazen prostor s pikami in 

črtami. 

• Dobro je, da rišemo z ožjimi 

pisali, saj smo pri delu tako 

bolj natančni. Uporabimo 

lahko svinčnik, barvni 

svinčnik, oglje, kredo, 

flomaster, tuš, kredo, ravnila 

itd.   

• Poznamo različne vrste črt: 

dolga-kratka, debela tanka, 

ravna kriva, vodoravna-

navpična-poševna, sklenjena-
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nesklenjena, prekinjena-

neprekinjena,  prostoročna-

narisana s pripomočki. 

• Poznamo gosto in redko 

nizanje črt. Gosto nizanje 

uporabimo takrat, ko želimo 

nekaj posebej poudariti. 

 

Poiščemo primere pik in črt v učilnici 

in naravi. 

 

 

Naštejejo primere pik in črt v 

učilnici in naravi.  

 

 

GLAVNI DEL 

 

 

Učencem povem, da bodo danes oni 

prevzeli vlogo vodje otoka in postali 

gospodje in gospe Dilidani. Vsak pri 

sebi bo razmislil, kako bi bil videti 

njegov otok prihodnosti – mogoče 

takšen kot Zeleni otok, mogoče takšen 

kot Sivi otok, mogoče pa povsem 

nekaj novega, drugačnega?   

 

Učencem pustim čas za razmislek, 

nato nekaj učencev predstavi svoje 

zamisli. 

 

Povem, da bomo sedaj naše zamisli 

prenesli še na papir. Skozi risbo bo 

vsak prikazal svoj otok prihodnosti.  

 

Razdelim risalne liste in flomastre 

različnih barv in debelin. Vsak si 

izbere samo eno barvo flomastra. 

Izberemo temnejše barve flomastrov. 

 

 

Postavijo se v vlogo Dona 

Dilidana in razmišljajo o 

svojem otoku prihodnosti. 

 

 

 

 

 

 

Predstavijo svoje zamisli. 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo navodila in se 

pripravijo za delo. 
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Pred začetkom dela jih opozorim na:  

• zapolnitev celotne risalne 

površine; 

• uporabo različnih vzorcev črt 

in pik; 

• upoštevanje likovnega motiva; 

• izvirnost. 

 

Pričnemo z delom. Učence pustim, da 

svobodno ustvarjajo. Individualno jim 

pomagam le z nasveti in še to, če je 

vidno potrebno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričnejo z delom. 

  

 

ZAKLJUČEK 

 

Z učenci naredimo razstavo nastalih 

izdelkov. Skupaj ovrednotimo izdelke 

po danih kriterijih: 

- ustreznost motiva; 

- zapolnitev celotne risalne 

površine; 

- smiselna točkovna in črtna 

zapolnitev (ni barvanja); 

- uporaba točk in različnih črt; 

- izvirnost likovnega izražanja.  

 

 

Zaključijo z delom in 

naredijo razstavo svojih  

izdelkov.  

 

Kritično vrednotijo svoj 

izdelek in izdelke svojih 

sošolcev.  
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PRIMERI LIKOVNIH DEL ZNANIH UMETNIKOV:             

    Slika 1: Edvard Munch, Krik 

Vir: http://lupiga.com/vijesti/edvard-munch-krik-progonilo-me-ludilo-morao-sam-ga-naslikati (dne 14.3.2014) 

   Slika 2: Nika Božič, Usedline (o)česa 

Vir: http://www.loterija.si/LOTERIJA,,galerija,arhiv,2012,usedline_o_cesa.htm (dne 14.3.2014) 

 Slika 3: Vincent Van Gogh: Čolni 

Vir: Tacol, T. (1996). Likovno izražanje 6: učbenik za likovno vzgojo za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Debora. 
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PRIMERI LIKOVNIH DEL NADARJENIH UČENCEV: 

 Risba 1: Učenec 4. razreda 

Vir: http://www.ossiska.si/index.php?page=2009-2010-2 (dne 14.3.2014) 

  Risba 2: Učenec 4. razreda 

Vir: http://www.ejournal.fi/SAPICA/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle%2853222%29 (dne 

14.3.2014) 

 Risba 3: Učenec 3. razreda 

Vir: http://www2.arnes.si/~osngdl2s/razstave1011/3razred/izdelki/target22.html (dne 14. 3. 2014) 
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7.3 PRILOGA 3: LIKOVNA DELA UČENCEV, NASTALA PRI 

IZVEDBI UČNE URE 
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