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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 
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POVZETEK 

 

Diplomsko delo z naslovom »Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri 

likovnem pouku« sem razdelila na dva dela, in sicer teoretični ter empirični del. 

 

V teoretičnem delu sem raziskala pojem ustvarjalnost, kaj to je, kako spodbujamo 

ustvarjalnost v šolah, kakšne so faze ustvarjalnega mišljenja. Posebno pozornost sem 

namenila tudi ustvarjalnosti na likovnem področju, podrobneje sem opisala oblikovalna 

področja, kot so risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in arhitektura. Ker lahko ustvarjalnost na 

likovnem področju pri otroku krepimo tudi s pomočjo uporabe različnih materialov, sem jih v 

diplomski nalogi tudi raziskala. Razdelila sem jih na naravne, umetne, predstavila sem 

odpadne materiale ter jih tudi opisala.  

S pomočjo eksperimentiranja, preizkušanja novih, drugačnih tehnik in materialov 

lahko likovni pedagogi spodbujajo vedoželjnost ter krepijo likovni izraz učencev. Iz tega 

razloga sem v svoji diplomski nalogi predstavila primere eksperimentov, ki jih lahko 

uporabimo za izvedbo likovne naloge pri likovnem pouku.  

 

Empirični del temelji na anketiranju učiteljev likovnega pouka. Raziskovalna 

vprašanja sem usmerila predvsem na uporabo likovnih materialov pri likovnem pouku, kakšne 

so morebitne težave ali prednosti pri uporabi teh ter kdo v šolstvu določa uporabo in nabavo 

materialov. 

 

 

 

 

  

 

Ključne besede: ustvarjalnost, ustvarjalno mišljenje, likovna ustvarjalnost, področja likovne 

ustvarjalnosti, likovni materiali, umetni materiali, naravni materiali, likovno 

eksperimentiranje 



ABSTRACT 

 
I have divided the graduation thesis titled Creative Experimentation with Art Materials 

in Art Class into two parts, namely theoretical and empirical part.  

 

In the theoretical part, I have researched the term creativity: what is that, how do we 

encourage creativity in schools, what are the phases of creative thinking. A special attention 

was paid to the creativity in the field of art; I have described design fields such as drawing, 

painting, sculpture, graphic design, and architecture in detail. In the thesis, I have also 

researched the use of different materials, since child's creativity in the field of art can be 

strengthen by using them. I have divided the materials into natural and artificial, and 

presented waste materials, which I have also described.  

Art teachers can encourage curiosity and strengthen artistic expression of pupils 

through experimenting, testing new and different techniques and materials. For this reason, I 

have presented examples of experiments that can be used to perform art task in art class.  

 

The empirical part is based on the questionnaire distributed among art class teachers. 

The research questions particularly focused on the use of art materials in art class, possible 

problems or advantages of using the materials, and who in the school system determines the 

use and purchase of the materials.  

 

 

 

 

 

 

 

Key words: creativity, creative thinking, art creativity, fields of art creativity, art materials, 

artificial materials, natural materials, art experimenting 
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TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 
 

Človek že iz dobe paleolitika pušča sledi o likovnem ustvarjanju. S pomočjo umetnosti 

izražamo svoja čustva, dojemanje okolja ter odnos do sveta. Zaradi tega je likovni pouk v šoli 

tako pomemben, saj učenci s pomočjo ustvarjanja krepijo socialne, emocionalne in motorične 

sposobnosti, ob tem pa krepijo svojo duhovno in osebnostno rast.  

 Kot bodoča likovna pedagoginja zaradi zgoraj naštetih razlogov menim, da je ena 

izmed najpomembnejših vlog pri likovnem pouku krepiti in spodbujati učenčevo 

ustvarjalnost. 

 

2. USTVARJALNOST 
 

»Ko omenimo pojem ustvarjalnost, večina ljudi pomisli na tiste enkratne talente, ki so s 

svojimi inovacijami oplemenitili človekovo zgodovino, ne glede na to, ali je šlo za 

tehnološke, umetniške ali inovacije znanstvene narave.« (Srića, 1999, str. 51) 

Sam pojem ustvarjalnost nam pri razumevanju ne predstavlja velikih težav, problem se 

pojavi, ko se v zadevo poglobimo in se vprašamo, kdaj je nekdo ustvarjalen. Psihologiji, ki se 

ukvarja s tem pojmom, do danes še ni uspelo podati enotne opredelitve tega miselnega 

procesa. Tako kompleksen pojem, kot je ustvarjalnost, je težko preučiti zgolj z enega vidika. 

Nekateri avtorji (kot so Jauševec 1987, Žagar in Glogovec 1992) so jih zato poskušali 

kategorizirati na štiri dele: 

 

 ustvarjalni produkt ali dosežek, 

 osebnostne poteze ustvarjalca, 

 ustvarjalni proces 

 interakcija posameznika z okoljem. 

 

»Večina avtorjev, ki je pri ustvarjalnem posamezniku izhajala iz njegovega dosežka, 

ga je poskušala opisati kot nekaj, kar je novo. Tukaj pa se spet postavi vprašanje, kaj sploh je 
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novo? Ali je nov neki dosežek, ki se še ni pojavil v zgodovini ali pri posamezniku? Gledano s 

tega stališča, je lahko ustvarjalen vsakdo, ki je rešil neki problem tako, da rešitve ni priklical 

iz spomina, ampak jo je na novo izdelal, pri tem pa ni pomembno, ali je bil zgodovinsko 

gledano prvi, ki se je tega domislil.« (Jaušovec, 1987, str. 5) Vendar to povsem ne drži, saj na 

naše razmišljanje vplivajo precej dejavnikov (okolje, vzgoja, potek dogodkov, itd.), 

poznavanje področja ter naše lastne izkušnje. 

 Jackson in Messnick (Jaušovec, 1987) se z zgoraj navedeno teorijo nista popolnoma 

strinjala, zato sta ustvarjalni produkt poskušala opredeliti še iz dveh vidikov: 

 

 iz lastnosti dosežkov in 

 iz reakcije, ki jih izdelek izzove pri opazovalcu (Jaušovec, 1987, str. 6). 

 

Avtorja sta tako oblikovala štiristopenjsko lestvico za ocenjevanje ustvarjalnosti. 

1. Nenavadnost, enkratnost in redkost izdelka 

Kriterij se nanaša na redkost nekega izdelka na osnovi širše množice. Po tem kriteriju 

opredelimo tudi originalnost oziroma redkost izdelka. Ta izdelek je lahko stvar ali odgovor, ki 

v opazovalcu vzbudi presenečenje.  

2. Primarnost izdelka 

Primarnost izdelka pomeni, da kot takšen ustreza željam in situaciji ustvarjalca oziroma 

rešitvi njegovega problema. Tako bo izdelek pri proizvajalcu ob ugodni rešitvi vzbudil 

zadovoljstvo. 

3. Stopnja transformacije izdelka 

»Ta stopnja izhaja iz tega, da že znan ustvarjalni dosežek povežemo na drugačen način, tako 

da spremenimo pogled na realnost. Kot primer lahko navedemo Newtonovo odkritje 

gravitacije. Prav gotovo je bilo tudi v tistem času vsakomur znano, da predmet, če ga izpustiš, 

pade na zemljo. Dana dejstva pa je Newton povsem spremenil, tako da je videl Mesec, ki 

vseskozi pada na Zemljo.«(Jaušovec, 1987, str. 6).  

Takšno razmišljanje – odkritje opazovalca spodbudi k razmišljanju, saj povsem spremeni 

njegov način razumevanja okolja. 

4. Zgostitev izdelka 

Pomen tega je, da neki določen izdelek povzroči dodatno razmišljanje o njem samem, kar pri 

opazovalcu povzroči občutek lagodja – užitek ob opazovanju, preučevanju izdelka in 

dojemanju njegovih globin, razsežnosti.  
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Taylor ustvarjalni proces razlaga tako: »Proces ustvarjanja je sistem. Vsebuje 

osebnost, ki usmerja in oblikuje okolje, tako da transformira temeljne probleme v uspešne 

dosežke.« (Taylor, 1975; cit. po Jaušovec, 1987, str. 6) 

Ustvarjalni ljudje se torej reševanje problemov, nalog lotevamo na izvirne načine. Ne gre 

samo za to, kaj počnejo, temveč tudi, kako to počnejo. 

Ljudje se rodimo ustvarjalni (Armstrong, 2000). Sposobnosti za načrtovanje dejavnosti in 

izogibanje zunanjim dejavnikom, ki vplivajo na naše razmišljanje, se naučimo pozneje, zato 

so otroci ustvarjalni po naravi. Stvari naredijo in šele kasneje o njih razmišljajo. Pri 

abstraktnih umetninah mnogo sodobnih umetnikov lahko vidimo, da izražajo željo po 

pristnosti, spontanosti, kot nekakšna prvotna zavest, ki išče svoj umetniški izraz.  

Henri Matisse je dejal: »Želim si nazaj tisti neizkušen pogled, ki je značilen za rosno 

mladost, ko je očem vse novo.« Podobno si je želel tudi Pablo Picasso: »Znal sem risati kot 

Rafael, nato pa sem potreboval vse življenje, da sem se naučil risati kot otrok.« (Armstrong, 

2000, str. 152, 153). Vsi ti umetniki veljajo za zelo ustvarjalne, prav tako pa so se vsi vračali 

in zgledovali po otroškem čutenju, pogledu na svet.  

3. FAZE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA 
 

Eden izmed prvih, ki je poučeval ustvarjalno mišljenje, je bil psiholog  Guilford. S svojim 

modelom inteligentnosti je mišljenje ločil na konvergentno in divergentno. Konvergentno 

mišljenje je opredelil kot podlago inteligentnosti (vse miselne dejavnosti so usmerjene k eni 

sami rešitvi, eni sami ideji). Velike ustvarjalne dosežke pa omogoča druga miselna zmožnost 

– zmožnost divergentnega mišljenja (vse miselne procese usmerimo tako, da poiščemo čim 

več izvirnih, novih, nenavadnih rešitev). 

Divergentno mišljenje nam torej omogoča bolj odprto, različno, inovativno reševanje 

problemov. Guilford je navedel več sestavin divergentnega mišljenja, in sicer fluentnost, 

fleksibilnost, originalnost in elaboracijo.  

I. Fluentnost: sposobnost odkrivanja velikega števila idej.  

To sposobnost je razdelil še na štiri ožje dejavnike: 

 Besedno fluentnost (sposobnost tvorjenja besed). 

 Fluentnost idej (sposobnost odkrivanja plodnih zamisli). 

 Fluentnost izražanja (odkrivanje ustrezne izrazne oblike za zamišljene 

ideje). 
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 Asociativna fluentnost (odkrivanje besed z enakim ali podobnim 

pomenom).  

II. Fleksibilnost: sposobnost odkrivanja različnih idej. Razlikuje: 

 Spontano fleksibilnost (sposobnost spreminjanja smeri mišljenja pri 

reševanju problemov). Ljudje, ki imajo to sposobnost, iščejo drugačne poti 

reševanja, čeprav bi lahko problem rešili tudi na običajen način.  

 Adaptivno fleksibilnost (sposobnost spreminjanja mišljenja v situacijah, 

kjer je sprememba nujna). 

III. Originalnost: je sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej. 

IV. Elaboracija: je sposobnost natančne izdelave ideje oziroma njenega posredovanja 

drugim. 

V. Radovednost: je težnja posameznika po spoznavanju novega. To je osnovni motiv, 

brez radovednosti ni ustvarjalnosti. Radovednost izzovejo naslednje značilnosti 

predmetov, pojavov in situacij: novost, presenečenje, sprememba, dvosmiselnost, 

neskladnost, kompleksnost, negotovost. Vzgoja mora upoštevati ta spoznanja, da 

bi ustrezno spodbujala radovednost otrok. (Glogovec in Žagar, 1992). 

Torrance (Glogovec in Žagar, 1992) je v svoji večletni raziskavi spremljal razvoj teh 

sposobnosti pri otrocih. Ugotovil je, da se pospešeni razvoj zgoraj omenjenih sposobnosti 

začne med tretjim in četrtim letom, a že v petem letu starosti njihov razvoj upade. Potem 

nastopi obdobje obujanja ustvarjalnih sposobnosti, ki traja vse do devetih let. V četrtem 

razredu osnovne šole se ponovno pojavi močnejši padec vseh sposobnosti. Fluentnost, 

fleksibilnost potem začneta zopet naraščati v petem razredu, originalnost pa v šestem razredu. 

Razvoj ima potem spet padec v sedmem razredu, po katerem pa ustvarjalne sposobnosti 

ponovno naraščajo in dosežejo vrhunec pri trinajstih letih. Po tem obdobju ustvarjalnost zopet 

upada, ponovno pa naraste pri petnajstih letih. Razvoj se nato postopno nadaljuje vse do 

zrelosti. V svojih raziskavah je Torrance ugotovil, da so ustvarjalne sposobnosti povezane s 

pomembnimi spremembami v otrokovem življenju. Te spremembe otroku predstavljajo neko 

zahtevo, pritisk k prilagajanju, kar pa povzroči zastoje v razvoju ustvarjalnih sposobnosti. 

Raziskava je bila izvedena v ZDA in se nanaša na ameriški šolski sistem, zato Torrance 

poudarja, da je lahko krivulja ustvarjalnih sposobnosti v drugih kulturah drugačna. 

  

Lowenfeld (Glogovec in Žagar, 1992) pravi, da občuten padec teh sposobnosti nastopi v t. i. 

drugi krizi osebnosti (okoli enajstega ali dvanajstega leta). Tedaj začne v otrokovem likovnem 
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izražanju prevladovati zavestna kritičnost, zaupanje v svet domišljije je omajan in otrok začne 

posnemati dela in stile drugih.  

 

Jacquish in Ripple (Glogovec in Žagar, 1992), sta v svojih raziskavah poučevala razvoj 

fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti v različnih starostnih obdobjih, vse do pozne 

zrelosti. Rezultati so pokazali, da se te sposobnosti povečujejo celo do šestdesetega leta, pri 

čemer je bil opazen največji porast med štiridesetim in šestdesetim letom, potem pa začnejo 

ustvarjalne sposobnosti občutno upadati.  

 

Zgoraj omenjeni psihologi si različno razlagajo upadanje in naraščanje ustvarjalnih 

sposobnosti v nekaterih starostnih obdobjih. Nekateri vidijo vzroke v negativnem vplivanju 

socializacije, ki zahteva prilagajanje in podrejanje avtoriteti. Drugi pa bolj poudarjajo vlogo 

zorenja. Zastoje v razvoju ustvarjalnih sposobnosti je tako možno pripisati različnim 

vzrokom, vendar ima pri vsem tem veliko vlogo okolje. 

Ustvarjalnost učenca je torej odvisna od različnih zmožnosti ustvarjalnega mišljenja oziroma 

ustvarjalnega procesa.  

 

Angleški psiholog Wallas je prvi poimenoval korake v ustvarjalnem procesu. Razdelil jih je v 

štiri faze: 

1. Preparacija – faza pripravljanja, zbiranje gradiva, informacij v zvezi s problemom. 

Tvorec v tej fazi definira problem ter določi cilje. 

2. Inkubacija – faza zavzema, zavestni umik od problema ter podzavestno zorenje 

tematike. 

3. Iluminacija – razsvetljenje, tvorec pride do ideje o tem, kako bo rešil zastavljen 

problem. 

4. Verifikacija – zadnja faza v ustvarjalnem procesu, pri kateri tvorec preveri, ali je 

rešitev ustrezna (Plisek, 1996). 

 

Če ta štiri izhodišča postavimo v vrstni red, nam pokažejo potek ustvarjanja po behavioristični 

hipotezi. Po tej hipotezi naj bi okolje pritiskalo na posameznika oziroma na njegovo osebnost. 

Pod temi pritiski posameznik uresničuje svoje potenciale in tako pride do procesa ustvarjanja, 

ti pa se nazadnje opredmetijo v produktu (Kocijančič, 2013). 
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4. SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNEM 

POUKU 
 

Strokovna kompetentnost učiteljev za spodbujanje učencev k ustvarjalnemu mišljenju 

predstavlja kompleksno strokovno znanje. S pomočjo tega znanja učitelj najprej prepozna 

dejansko naravnanost učencev, nato jo v procesu preučevanja spremlja, razvija, krepi in 

spodbuja še posebej takrat, ko se učenci z določenim področjem srečajo prvič.  

Učitelj ima tako veliko vlogo pri spodbujanju ustvarjalnega mišljenja, ker predstavlja 

avtoriteto in vodi skupino učencev skozi izobraževalni proces. Iz tega vidika je zelo 

pomembno, kako bo ta proces prilagodil oziroma oblikoval, da ne bo ustvarjal pritiskov na 

učence (npr. z ocenjevanjem) ter kako bo krepil divergentno mišljenje, hkrati pa ohranjal red 

v razredu.  

Učenci v šolah izgubljajo željo po novem znanju in radovednost. Zakaj? Če je otrok pred 

vstopom v šolo nekaj počel sam od sebe – zaradi notranjega veselja, je v šoli za to ocenjen. Z 

vsakim novim šolskim letom so učenci tako pod večjim pritiskom, saj se naučijo, da je 

pomembno samo, kakšne bodo končne ocene. Tako sčasoma izgubijo zanimanje, šola postane 

monotona in nezanimiva. V takšnem okolju pa je nemogoče biti ustvarjalen. Učitelj mora zato 

najprej vzpostaviti dobro razredno klimo – sproščeno delavno okolje, v katerem so prijetni 

medsebojni odnosi. Na podajanje snovi se mora dobro pripraviti in poskrbeti, da bo v učencih 

vzbudil željo po reševanju zastavljenega problema. Prav tako mora pri učencih spodbujati 

originalnost, likovno nalogo mora predstaviti tako, da učencem dovoljuje reševanje na več 

različnih načinov. Na uspešno rešen likovni problem vplivajo tudi domišljija, razpoloženje, 

materiali in orodja, s katerimi lahko učenec razpolaga pri reševanju likovne naloge. Vse to 

mora vsebovati likovna učna ura v šoli, če želimo učencem omogočiti čim boljše možnosti za 

ustvarjanje, vsekakor pa je zelo pomembna tudi likovna ustvarjalnost učitelja samega.  

Najvzornejši učitelj likovnega pouka bi bil tisti, ki bi bil tudi sam likovno ustvarjalen. Tak 

učitelj bi poznal iz lastnih izkušenj potek ustvarjalnega dela in likovne tehnike, imel bi več 

znanja, predstavnih sposobnosti in domišljije (Gerlovič, 1976). 

 

Ustvarjalnost v šoli je mogoče spodbujati z več dejavniki: 

1. Okolje – sproščeno ozračje, spodbudno delavno okolje, ki dovoljuje raziskovanje in 

domišljijo ter dopušča vključevanje lastnih zamisli v proces reševanja problemov. 

2. Motivacija – brez nje ustvarjalne sposobnosti ne morejo biti uresničene. Spodbuja 

radovednost pri učencih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Bajc; diplomsko delo 

 

 

7 

 

3. Osebna zavzetost učitelja – dober učitelj spodbuja otroke, da sami preizkusijo nove 

spretnosti. Na pouk je dobro pripravljen, je odprt do novih, različnih idej. 

4. Dobra razredna klima – učenci morajo čutiti, da lahko vprašajo vse, kar jih zanima, 

postavljajo lahko tudi neobičajna vprašanja. »Tudi najdrznejše misli so dobrodošle. V takih 

pogojih je ustvarjalnih odgovorov veliko.« (Likar, 2004) 

5. Lastna pobuda, osebnost učencev – nekateri učenci so že po »naravi« ustvarjalni, 

težijo k drugačnosti, inovativnosti, pri drugih pa je to treba spodbujati. 

 

Zgoraj navedenim splošnim dejavnikom bi lahko dodali dejavnike, ki se konkretno nanašajo 

na likovno ustvarjalnost. 

Bogomil Karlavaris in Helena Berce-Golobova (Tacol, 1999) navajata naslednje dejavniki 

likovne ustvarjalnosti: 

 

1. Fleksibilnosti – različne oblike, načini reševanja likovnih problemov. Domiselno 

kombiniranje in iskanje novih različnih miselnih povezav. 

2. Originalnosti – nova, svojevrstna, enkratna, neponovljiva … rešitev. 

3. Fluentnost – kaže se v zanimivih, bogatih, številnih idejah o odkrivanju reševalnega 

likovnega problema s pomočjo izraznih sredstev, likovno tehniko ... 

4. Redefinicija – sposobnost razumevanja že poznanih stvari na drugačen, originalen 

način. 

5. Elaboracija – je sposobnost načrtovanja, razgradnje in hkrati zmožnost uspešnega 

razvijanja raziskovalnega procesa do zastavljenega cilja. 

6. Občutljivost za probleme – poznavanje in ločevanje bistvenega od nebistvenega.  

 

 

Tukaj bi lahko dodali, da je za likovno ustvarjalnost delno pomembna tudi dedna zasnova 

posameznika, ki določa različno delovanje možganskih hemisfer. Leva je analitična, 

odgovorna za logično razmišljanje, zapletene razumske funkcije, kot so branje, računanje, 

pisanje … Desna možganska polobla pa je umetniško naravnana (glasba, ples, slikanje itd.), v 

njej potekajo prostorski, intuitivni, vizualni in čustveni procesi. V omenjeni hemisferi se 

skriva tudi osnova za ustvarjalnost, ki pa mora delovati v medsebojni povezanosti z levo, 

logično možgansko hemisfero. 
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4.1. PODROČJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI 

 

Ker se diplomska naloga navezuje na ustvarjanje pri likovnem pouku v osnovnih šolah, 

bodo v nadaljevanju opisana oblikovalna področja, ki so navedena tudi v učnem načrtu.  

 Risanje – Risba predstavlja osnovo vsem ostalim vrstam likovnega ustvarjanja 

(slikarstvo, kiparstvo, animacija, arhitektura itd.), saj jo kot začetno stopnjo uporabljajo vsa 

druga likovna oblikovalna področja (Muhovič, 1999). Pri risanju lahko uporabljamo različen 

risarski material in likovne elemente, kot so linije in točke. Točka bo ujela in zadržala 

opazovalčev pogled. Linija nastane kot sled gibanja točke. Poznamo več vrst (debele/tanke, 

ravne/krive, dolge/kratke itd.). Tako s točko kot z linijami lahko orisujemo ploskve ali 

različne oblike. Z njimi lahko torej nakažemo površino, strukturo predmeta. Z nizanjem lahko 

dosežemo svetlo-temne ploskve, s pomočjo katerih lahko prikažemo prostor. Rišemo lahko na 

različne načine, kot je prostoročni, ali s pomočjo različnih pripomočkov (tehnično risanje).  

Risanje najpogosteje povezujemo z uporabo suhih risarskih tehnik, kot so risanje s kredo, 

voščenkami, svinčnikom, ogljem itd., poznamo pa tudi tekoče risarske tehnike, kot so risanje 

s tušem in peresom, flomastri itd. Rišemo lahko na različne podlage, in sicer na papir, karton, 

plastiko, steklo, les itd., ki so različnih oblik, barv in velikosti.  

Primer risbe: 

   

Slika 1: Achromatic Drawing, Dorota Jedrusik 

 

 Slikanje – pri slikanju se ustvarjalec izraža s pomočjo barve – barvne ploskve. Barva 

je svetlobno valovanje z različnimi valovnimi dolžinami, ki se vpijajo ali odbijajo od površin. 

Delimo jih na primarne, sekundarne in terciarne barve. Določamo jim lahko barvitost, svetlost 

in nasičenost. Barvitost določa vrsto oziroma ime barve, svetlost pa njeno svetlobno stopnjo, 
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da lahko ločimo temno rdečo od svetlo rdeče. Nasičenost pomeni čistost, intenzivnost 

določene barve. Z dodajanjem bele, sive, črne ali komplementarne barve zmanjšujemo 

nasičenost barve.  

»Barve so notranja doživetja, povsem drugačna od dražljajev, ki jih sprožijo. So psihična 

stvarnost, ki obstaja le v nas. V naravi ni rdeče, zelene, rumene ali modre barve, kot jih 

vidimo mi.« (Pečjak, 2006, str. 40) 

Barve lahko razdelimo na 12 barv barvnega kroga. Črna, siva in bela barva ne spadajo v 

barvni krog, ampak med akromatične barve, ki se med seboj razlikujejo predvsem v svetlosti.  

Barve vplivajo na nas tudi psihološko, zato rumeno, oranžno in rdečo povezujemo z ognjem, 

soncem – zaradi česar jih tudi poimenujemo tople barve. Njihovo nasprotje so modra, zelena 

in vijoličasta, ki so temnejše in jih povezujemo z nočjo, vodo, ledom, zato jih poimenujemo 

hladne barve. S pomočjo barv lahko ustvarjalec doseže tudi iluzionistično predstavo prostora. 

Svetle, tople barve nam delujejo bliže od hladnih, temnih barv, z oddaljevanjem se spreminja 

barvitost, barve postajajo hladnejše – modrikaste. 

Slikamo lahko z različnimi pripomočki, s trdimi ali tekočimi materiali, na različne podlage, 

kot so papir, karton, les, tkanina itd.  

Primer slike: 

 

Slika 2: Beach Crowd, Nancy Eckels 

    

 Kiparstvo – Za kiparstvo je značilno izražanje s pomočjo tridimenzionalnih oblik. 

Glavni izrazni sredstvi sta površina in volumen. Pri obdelavi površine moramo biti pozorni na 

teksturo, svetlobo, sence in barvo, saj bistveno vplivajo na značaj dela. Skulptura je 

oblikovana v prostoru, najdemo jo kot obhodno plastiko ali relief. Obhodna plastika ni vezana 
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na nobeno drugo površino (razen morda na dnu), je oblikovana, obdelana z vseh strani in jo 

lahko obhodimo. Pri reliefu je kiparska oblika vezana na ploskev. Poznamo tudi gibljive kipe, 

ki se premikajo mehansko s pomočjo elektrike ali naravnih pojavov (valovi, veter itd.) in z 

dotikanjem. Takšne kipe imenujemo mobili. Sodobni kiparji pogosto priredijo postavitve 

različnih elementov po širšem prostoru galerije - instalacije ali pa s svojimi kipi posežejo v 

naravo – kipi postanejo del narave, kar imenujemo land art.   

Kiparji pri izdelovanju kipov uporabljajo zelo različne materiale. Tako lahko uporabijo od 

kamna, lesa pa vse do plastičnih mas, možnosti je skratka veliko. Tehnike in načini dela pri 

kiparstvu so: modeliranje, rezanje, klesanje, vlivanje, lepljenje, kovanje, upogibanje, tolčenje, 

varjenje itd.   

Primer kipa: 

 

Slika 3: Young man, Li Hongbo 

 

 Arhitektura – ukvarja se z urejanjem in oblikovanjem prostora. Glavna sestavina je 

torej arhitekturni prostor, v katerem se gibljemo, se sprehodimo, oblikovan in opremljen pa je 

za določeno namembnost ali funkcijo. Torej samo če se sprehodimo po prostoru, lahko 

občutimo kompleksnost vizualnih in časovnih dražljajev arhitekture (ritem, smer, dimenzije 

itd.). Makete, fotografije, filmi in videoposnetki nam samo pomagajo, da si lažje 

predstavljamo, kako vstopamo v arhitekturni prostor (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

Ko arhitekt razvija ideje o arhitekturnem objektu, pri tem uporablja različne načine likovnega 

izražanja. Oblikuje lahko na ploskvi (risbe, slike) ali pa se izraža z oblikovanjem 

tridimenzionalnih oblik. V tem primeru gre za predstavitev objekta v ustreznem merilu in v 
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treh dimenzijah z uporabo različnih materialov, orodij in postopkov dela. Poudariti moramo, 

da je vsaka predstavitev arhitekture le posrednica, ki prikazuje idejo avtorja, ki naj bi bila 

uresničena v povsem drugačnem merilu, materialih, okoliščinah itd. 

Primer arhitekture:   

 

Slika 4: maketa Guggenheimov muzej v Bilbau, arhitekt Frank Gehry 

    

 Grafika – je umetnost tiskanja, sama beseda pa izhaja iz grške besede »graphein« in 

pomeni pisati ali vrezovati.  

»Najprej je imela grafika lastnost risbe. Narejena je bila s črtami, vrezanimi v leseno ali 

bakreno ploščo, iz katere je bila odtisnjena. Z iznajdbo litografije in barvnega tiska se je ta 

razvila v posebno grafično zvrst, ki ima poleg grafičnih še slikarske in plastične vrednosti.« 

(Pibernik, 2006, str. 29) 

Pri grafiki z različnimi postopki ustvarjalec izdela matrico – tiskalno ploščo, s pomočjo katere 

lahko večkrat odtiskuje. Matrica je lahko izdelana iz različnih materialov, kot so les, kamen, 

kovina, plastične mase. Matrica je izdelana v negativu, ko pa nanjo nanesemo tiskarsko barvo 

in odtisnemo, dobimo odtis v pozitivu.  

Poznamo štiri vrste tiska: 

 visoki – barva se odtiskuje na tiskarsko podlago z ugreznjenih delov matrice,  

 globoki – pri takšnem načinu tiskanja se pod pritiskom stroja na navlažen papir 

odtisne barva, ki je vtisnjena v globoke dele matrice,  

 ploski – matrica je ravna plošča brez izboklin in vdolbin, odtis tako ni odvisen od 

razlik v višini na njej, 

  sitotisk – za tiskanje vtiramo barvo skozi mrežico, ki ima nekje odprte dele in tam 

prodira barva skozi. 
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Izdelek, ki nastane z odtiskovanjem, je originalni grafični list. Tako nastane originalna - 

unikatna grafika. Njene značilnosti so, da je vsak odtis izdelan ročno in ga označuje 

lastnoročen podpis. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010) 

Primer grafike: 

 

Slika 5: Anna Maria Karolak, First contact I 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Anna Maria Karolak, First contact I  
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5. MATERIALI 

 

Definicija materiala v »Slovarju slovenskega knjižnega jezika« je:  

materiál -a m ( ) 1. kar se uporablja za izdelavo česa; snov, tvarina: gorljiv, kvaliteten 

material; stvar iz lahkega materiala; laboratorij za preizkušanje materiala; raziskava materiala 

/ umetni material / uporabljati umetne materiale vrste umetnega materiala // navadno v zvezi 

gradbeni material snov, surovina za gradnjo, graditev: cement je važen gradbeni material … 

  

5.1. LIKOVNI MATERIALI 
 

Likovni materiali predstavljajo osnovno izhodišče oziroma temelj likovnega izdelka, 

saj brez njih učenci ne morejo rešiti likovne naloge.  

Kartoni, barve, papirji in drugi materiali lahko v nas vzbudijo željo po raziskovanju, 

ustvarjanju, zato je pomembno, katere likovne materiale uporabljamo ter kako. Sama 

ustvarjalnost umetnika se lahko kaže že pri izbiri materialov, pripomočkov, ki so lahko 

tradicionalni, že poznani ali pa nenavadni, inovativni itd. Ustvarjalec lahko uporabi kakršen 

koli material, s katerim je mogoče oblikovati, pri tem je pomembno, da je ustvarjalen, 

inovativen, raziskuje, saj le tako to postane neponovljiva in pozitivna izkušnja. Izbira 

likovnega materiala pa mora biti opredeljena tudi glede na želeno umetnikovo zamisel, zato je 

pomembno, da si poskušamo predstavljati, kako se bo določen material obnašal in v končni 

fazi skladal z likovnim delom, idejo. 

»Predelava in obdelava materialov sta tesno povezana z njihovimi osnovnimi 

značilnostmi: fizično stanje, sestava, oblike in velikosti delov, ki jih sestavljajo, 

kompatibilnost z drugimi materiali ipd. Likovni materiali imajo tudi estetske, ekspresivne in 

druge simbolne vrednosti. Razmišljanje o materialu na tak način je pomembno, saj tako lahko 

prehajamo vsakič na višjo raven kompleksnosti pri spoznavanju zakonitosti »likovno 

materialnega« sveta v ustvarjalnem procesu.« (Tomšič-Čerkez in Tacar, 2012, str. 6) 

Likovna tehnika in material sta tako odvisna drug od drugega ter povezana z motivom. 

Od njiju je odvisno, kako bo umetniško delo prikazano, kakšne občutke bo vzbujalo v 

opazovalcih. Strukture, teksture in fakture materialov nam pomagajo pri »branju« umetnin, 

čutenju čustev, ki jih je ustvarjalec pustil na svojem umetniškem delu.  
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»Slikar Francis Bacon na primer pravi, da pogosto ne more predvideti, kako se bo 

barva obnašala, a da včasih sama od sebe naredi nekaj veliko boljšega in globljega kot to, kar 

bi lahko on zavestno naredil z njo.« (Tomšič-Čerkez in Tacar, 2012, str. 7) 

 

5.2. VRSTE LIKOVNIH MATERIALOV 

 
Likovne materiale delimo na naravne in umetne. Nekateri umetniki uporabljajo predvsem 

naravne materiale, saj jih lahko pridobivajo iz narave in okolja, v katerem živijo, medtem ko 

drugi umetniki raje ustvarjajo z umetnimi materiali.  

 

5.2.1. NARAVNI MATERIALI 

 

Materiale, ki se v naravi pojavijo v svoji prvotni obliki, imenujemo naravni materiali. 

Takšni materiali so les, zemlja, kamen, pesek, semena, plodovi, listje, veje itd.  

Ustvarjanje z naravnimi materiali nas osrečuje in bogati v vseh življenjskih obdobjih. 

Spomnimo se samo svoje mladosti, ko smo delali umetnije iz kupčka peska ali zemlje, risali 

na tla, ko smo se igrali z vodo in delali mehurčke. Narava je res neizmeren vir gradiva za 

ustvarjanje, je pa tudi naša najboljša učiteljica (Remic, 2011).  

Novejše raziskave kažejo, da smo ljudje že gensko povezani z naravo. Evolucijski 

psiholog Edward O. Wilson uporabljajo izraz »biophilia«. To je nekakšen biološki temelj, 

privlačnost, potreba človeka po združitvi z naravo in pozitivnih vplivih, ki jih ima na nas (O. 

Wilson, 2013). 

Dokazano je, da prijeten občutek, ki ga ljudje dobijo v naravi, izboljša priklic 

informacij, kreativnost in vodi k bolj ustvarjalnemu reševanju težav. Prav tako naj bi narava 

poskrbela za boljši razvoj domišljije in spodbujala občutek prvinskega čudenja (ki je značilen 

za otroke), ki je kasneje v življenju gonilna sila za učenje na vseh področjih. Majhni otroci so 

za te pozitivne vplive še bolj dojemljivi kot odrasli, ki so se že prilagodili umetnim in zaprtim 

prostorom (Košir, 2010). 

Mestni otroci, preživljajo čas zunaj izključno na igriščih z igrali, katerih funkcija je 

točno določena. Če želijo tukaj uporabiti svojo kreativnost in igralu spremeniti namen, ga 

starši velikokrat spomnijo, čemu je igralo namenjeno (npr. ne spuščaj peska po toboganu 

itd.). Ko pa se otrok igra v naravi oz. v okolju, ki ga niso ustvarili odrasli, teh omejitev ni. 
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Stvari, ki nimajo točno določenega namena, lahko otrok uporablja na več načinov, npr. palice, 

kamenje, pesek itd. (Košir, 2010)  

Pomembno je, da pri likovnem pouku spodbujamo uporabo naravnih materialov, 

predvsem zaradi vsestranske uporabe, pri tem pa lahko otroke učimo tudi kulturnega odnosa 

do narave. 

Primer naravnih materialov: 

    

Slika 6: Naravni materiali                 Slika 7: Naravni materiali 

 

5.2.2. UMETNI MATERIALI 

 

To so materiali, ki smo jih ljudje predelali. Ti materiali so v večini pridobljeni iz 

narave, vendar jih je človek mehansko ali kemično obdelal. »Umetni« se torej nanaša na način 

izdelave nekega materiala. Takšnim materialom zato lahko rečemo tudi narejeni oziroma 

sintetični. Umetni materiali so tako lahko skupek naravnih in umetnih snovi ali pa so v celoti 

iz umetne snovi – polimerne snovi ali plastične mase.  

Med umetne materiale torej štejemo: gumo, plastiko, umetna vlakna – viskoza, poliester, 

elastin, poliuretan (umetno usnje); izolacijski materiali (mineralna, kamena, steklena volna 

…), sintetična lepila, silikoni, poliuretanska pena, sintetične barve ipd.   

Primer umetnega materiala: 

 

Slika 8: Plastika 
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5.2.3. ODPADNI MATERIAL 

 

Odpadni material je material, ki ga je človek zavrgel. To so na primer pločevinke, 

plastenke, zamaški, steklenice, obleke, papir itd. Da bi se takšen material lahko ponovno 

uporabil, ga je mogoče reciklirati na dva načina: 

 

1. Fizična reciklaža ali sortiranje – Odpadni material sortiramo po sestavini materiala 

(steklo, papir, plastika itd.). Takšna vrsta je uporabljena pri postopkih predelave 

odpadnega materiala v nove uporabne izdelke. 

 

2. Estetsko recikliranje – Iz odpadnega materiala lahko oblikujemo, izdelamo različne 

likovne izdelke, ki so nam bodisi okras, uporabni izdelek ali imajo neko vsebinsko 

sporočilo.  

 

Primer odpadnih materialov: 

 
Slika 9: Odpadni materiali 
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6. EKSPERIMENTIRANJE Z LIKOVNIMI MATERIALI 
 

Kaj je eksperiment? Lahko bi ga opisali kot neki dogodek, pri katerem se nekaj preveri, 

dokaže. Eksperiment lahko definiramo tudi z besedo poskus ali preizkus. Eksperimentiranje je 

pri likovnem pouku še toliko bol zaželeno, saj nam kot predmet mora to omogočati v vseh 

svojih razsežnostih.  

 

Eksperimentiranje z likovnimi materiali je mogoče izvesti na več načinov. Poskus lahko 

naredimo z že otrokom poznanimi likovnimi materiali (tempera barve, voščenke, tuš itd.). To 

storimo tako, da določen material uporabimo na drugačen način, lahko jih med seboj tudi 

mešamo, spreminjamo njihovo stanje s topljenjem, zamrzovanjem itd. ter opazujemo, kakšne 

rezultate bo to prineslo. Z učenci lahko prav tako odkrivamo »nove« likovne materiale, s 

pomočjo katerih izvedemo likovno nalogo, ali pa celo likovni material izdelamo sami. Pri 

vsem tem je pomembno, da so učenci sproščeni, svobodni, učitelji pa neposredno spodbujajo 

njihovo domišljijo, ideje, se z njimi pogovarjajo o poteku preizkusa ter končni izvedbi, 

rezultatu. 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni različni eksperimenti, ki jih lahko uporabimo pri 

pripravi likovnih materialov oziroma likovnih tehnik. 
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6.1. PRIMER EKSPERIMENTA Z ŽE OTROKOM POZNANIMI 

(TRADICIONALNIMI) LIKOVNIMI MATERIALI 

 

Material: Voščenke 

 

Značilnosti materiala:  

Poznamo več vrst, pri kakovostnih voščenkah je sled, ki jo puščajo na papirju, močna, 

intenzivna, voščenka se ne drobi, lupi ter se ne upira pritisku roke.  

V šoli so vsesplošno uporabne. Ker vsebuje vosek, ki se ne veže z vodo, jih 

uporabljamo pod akvareli in pod tušem. Z vročim likalnikom lahko odtiskujemo voščeno 

risbo in dobimo monotipijo. Če olupimo voščenki zaščitni papirnati ovoj in jo uporabimo po 

dolžini na papirju, položenem čez kovanec, plaketo ali kartonsko matrico, dobimo drgnjenko 

(Pibernik, 2006).  

Voščenke dobimo v različnih barvah. Pomembna sestava voščenk je parafin 

(parafinski vosek). Voščenke se ne brišejo ter se med seboj s pomočjo prekrivanja različnih 

barv tudi mešajo.  

»Z njimi lahko rišemo na vse vrste papirja. Z voščenko narišemo risbo, ki je osnova za 

drugo slikarsko tehniko. Z različno krepkim risanjem z voščenko nastane različno močni 

odtenki barve voščenke na risalnem listu. Voščenke se topijo v terpentinu .» (Pibernik, 2006, 

str. 99) So zelo dostopne, kupimo jih lahko skoraj v vsaki papirnici, trgovini … od različnih 

proizvajalcev, so različnih dolžin, debeline. Razlikujejo pa se tudi po količini voska (nekatere 

imajo premalo voska, nekatere pa preveč mastnega pigmenta in se zato packajo).  

 

Eksperiment: 

Preizkus bom izvedela tako, da bom voščene barvice uporabila na različnih površinah, 

s tem bom odkrivala, kako se tovrstni material obnaša na steklu, kartonu, plastiki, papirju za 

peko. S pomočjo likalnika ter sušilnika za lase bom voščenko topila ter v kombinaciji z 

nekaterimi naravnimi materiali (drevesni listi, cvetovi rož …) poskušala ustvariti zanimiv 

likovni izdelek. 

 

Opis postopka: 

1. Voščene barvice različnih barv sem najprej naribala s pomočjo strgala. Nato sem na 

steklen kozarec to tudi nanesla. S pomočjo sušilnika za lase sem voščene barvice segrela. Ker 

sem želela pridobiti različne vzorce, sem poskušala tudi voščeno barvico topiti na steklu tako, 
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da sem jo pristavila h kozarcu, ter jo s sušilnikom za lase segrevala do te mere, dokler barva 

ni začela polzeti po kozarcu. Enak postopek sem izvedla tudi na CD-ju ter risalnem listu. 

Dobila sem zanimive vzorce: 

 

   

Slika 10: Voščenke, topljene na steklenem kozarcu    Slika 11: Voščenke, topljene na CD-ju 

 

   

Slika 12: Voščenke, topljene na prozorni plastiki    Slika 13: Voščenke, topljene na risalnem listu 
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Nasvet: 

Delce voščenk, ki smo jih naribali, s prsti potlačimo na želeno površino, saj nam tako ne 

bodo uhajale, ko jih bomo segrevali s pomočjo sušilca za lase. Če se želimo znebiti oljnih 

madežev, ki nastanejo ob segrevanju voščenke na papirju, lahko podlago prebarvamo najprej 

z akrili ali pa uporabimo papir za tiskanje fotografij.  

 

2. Drugi eksperiment sem izvedla tako, da sem izrezala dva enaka kvadrata iz papirja za 

peko (izbrala sem jih zaradi prosojnega učinka in obstojnosti na visoki temperaturi). Nanju 

sem položila različne naravne materiale – drevesne liste, cvetove rož, ter vse skupaj posula z 

naribano voščenko, čez sem položila drugi del papirja za peko  in površino polikala. Voščene 

barvice so se stopile ter tako neposredno zlepile spodnjo in zgornjo površino. Za konec sem 

izdelala še okvir iz kartona, ga nalepila na robove slikovne površine (ter s tem onemogočila, 

da bi se spodnja in zgornja plast odlepili), izdelek sem nato izobesila na okno.  

 

   

Slika 14: Naravni materiali ter naribana voščenka     Slika 15: Polikana papirja za peko 
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Slika 16: Končni izdelek 

 

 

Nasvet: 

Pri uporabi likalnika bodite pazljivi, da se ne opečete. Likalnik naj ne bo pretopel, saj 

se bo tako voščenka preveč stopila in uhajala izpod papirja za peko.  

 

V šoli lahko predstavljene primere uporabimo kot zanimiv eksperiment oziroma drugačen 

postopek, s pomočjo katerega učenci izvedejo likovno nalogo. Tako na primer pri prvem 

primeru spoznavajo barvne kontraste, tople, hladne barve …, pri drugem pa likovne 

spremenljivke, teksturo, gostoto, položaj itd.  

 

6.2. PRIMER EKSPERIMENTA Z MEŠANJEM RAZLIČNIH 

LIKOVNIH MATERIALOV 

 

Materiali:  Univerzalno prozorno tekoče lepilo na osnovi umetnih smol, vodene - akvarelne 

barve, sol, šeleshamer papir 

 

Značilnosti materialov: 

Tekoče lepilo – univerzalno prozorno tekoče lepilo na osnovi umetnih smol, ki hitro in 

trajno elastično zlepi vse vrste materialov (npr. papir, lepenko, klobučevino, tekstil, usnje, 

porcelan, steklo, keramiko, kamen, kovino, pluto, les). Ima značilen vonj ter je vodoodporen. 

Ni primerno za lepljenje stiropora. 
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Vodene barve – ali akvarelne barve nanašamo na hrapavo površino – risalni list, 

hrapava stran, s pomočjo uporabe vode ter mehkih čopičev. Material nam omogoča slikanje 

ostrih jasnih linij ali pa vodene, zabrisane površine, črte. Barve se med seboj (dokler so 

mokre) mešajo, prelivajo, ko pa se posušijo, jih lahko med seboj tudi prekrivamo. Vodene 

barve velikokrat uporabljamo pri motivih, povezanih z vodo, saj delujejo sveže, vodeno ter 

omogočajo ustvarjanje nežnih prehodov med barvnimi površinami. 

Sol – največkrat se uporablja kot živilo oziroma dodatek – začimba k prehrani. 

Različne soli se uporabljajo  pri izdelavi stekla, umetnih mas, usnja … 

Šeleshamer papir – je kakovosten bel papir, gladek na obeh straneh.  

 

 

 

Eksperiment: 

Omenjene materiale bom med seboj mešala ter nekaterim spremenila tudi njihov 

prvotni namen uporabe. 

 

Opis postopka: 

Na šeleshamer papir sem s čopičem nanesla vodene barve in jih redčila z vodo. Na 

mokre akrilne barve sem z roko potrosila sol. Ta je barvo vezala nase in na papirju pustila 

pikčasto barvno površino. Na vse to sem nato nanesla še tekoče lepilo ter z njim na 

šeleshamer narisala različne vzorce. Ker je lepilo vodoodporno, je barvo pod seboj 

izpodrivalo, nastala je temnejša zgoščena linija – obroba lepilu.  

   

Slika 17: Končni izdelek        Slika 18: Detajl – sol na vodenih barvicah 
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Slika 19: Detajl – tekoče lepilo, naneseno na vodene barve 

 

 

Nasvet: 

Če ne želimo, da se nam šeleshamer zvija, ga pred začetkom slikanja z vodenimi 

barvami navlažimo z vodo. Če želimo imeti širše in jasnejše linije, nanašamo lepilo počasneje 

ter smo pozorni, da vodena barva na papirju ni preveč razredčena.  

 

Pri likovnem pouku takšen eksperiment omogoča spoznavanje različnih materialov, 

reagiranje teh v kombinaciji med seboj, hkrati pa lahko učenci spoznavajo različne likovne 

pojme, kot so barvni odtenki, barvne dimenzije (svetlost, barvnost, nasičenost) … 

 

6.3. PRIMER PRIPRAVE LIKOVNEGA MATERIALA 

 

Izdelava barvne krede 

Materiali: Jajčna lupina, moka, voda, jedilna barva, kartonasta škatla za jajca 

 

Izdelava: 

Vsaj šest jajčnih lupin posušimo ter zmeljemo oziroma zdrobimo v prah – lahko kar v 

terilniku za začimbe. Pripravimo si posodico, v kateri zmešamo eno žlico bele moke ter eno 

žlico vode. V zmesi dodamo jedilno barvo ter jajčne lupine in dobro premešamo. Dobljeno 

mešanico oblikujemo v želeno končno obliko ter pustimo tri dni sušiti v kartonasti škatli za 

jajca. Ko se masa posuši, je barvna kreda izdelana in pripravljena za ustvarjanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Bajc; diplomsko delo 

 

 

24 

 

   

Slika 20: Pripomočki za izdelavo barvne krede   Slika 21: Mešanica moke, vode, jedilne barve ter 

zmletih jajčnih lupin 

 

 

Slika 22: Zmes sušimo v kartonasti škatli za jajca 

 

Nasvet: 

Jajčne lupine moramo dobro zmleti – v prah. Zmes oblikujemo v takšno obliko, ki 

nam bo omogočala čim boljši oprijem ter risanje. Intenzivnejše barve želimo, več jedilne 

barve moramo dodati. 

 

Pri likovnem pouku lahko izvedemo takšen eksperiment, saj izdelava ni zahtevna ter je 

do otrok prijazna – neškodljiva, naravna. Učenci bodo v mešanju, drobljenju, oblikovanju 

uživali, hkrati pa jih lahko ekološko ozaveščamo ter jim predstavimo tudi drugo plat življenja 

(potrošništvo – varčnost, domača pridelava …). Pri pouku lahko s tovrstnimi kredami 

ustvarjajo enako kot s kupljenimi barvnimi kredami. 
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7. EMPIRIČNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI TER 

RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

7.1.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Zakaj je likovni pouk tako pomemben za razvoj otroka? S pomočjo likovnega 

izražanja otrok razvija socialne, emocionalne in motorične sposobnosti. Pridobiva čut za 

lepoto. 

Vsebina likovnega predmeta je razdeljena na šest oblikovalnih področij (risanje, 

slikanje, grafika, grafično oblikovanje, kiparstvo in arhitektura). Pri vsakem področju učenci 

spoznavajo različne likovne pojme, ki se povezujejo z vsebinami drugih predmetov.  

Mnenja sem, da učitelji v večini uporabljajo t. i. tradicionalne likovne materiale 

(tempera barvice, glina, tuš, voščenke …), in ker je pomembno, da smo v koraku s časom, je 

treba temu primerno prilagoditi, spremeniti, dopolniti tudi tehnike in uporabo materialov. 

Zanimalo me je torej, kakšni materiali se uporabljajo pri izvedbi likovne naloge, zakaj se 

učitelji za te odločijo ter kako inovativni so pri izbiri likovnih materialov. Zato sem opravila 

raziskavo, v katero sem vključila učitelje likovnega pouka na slovenskih osnovnih šolah ter 

preverila, ali moje domneve držijo.  

7.1.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje uporabe tradicionalnih likovnih materialov 

ter novih – drugačnih, kaj vpliva na odločitev o uporabi teh in kdo financira dobavo 

materialov na šolah (kar posledično vpliva na to, kateri materiali se bodo uporabljali). 

7.1.3 Raziskovalne hipoteze 

H1: Učitelji likovnega pouka uporabljajo pri izvedbi likovne naloge predvsem 

tradicionalne likovne materiale. 

H2: Uporaba novih likovnih materialov jim povzroča težave zaradi obsežnejše razlage 

– več dela (priprava, pospravljanje …) ter premalo izkušenj, znanja z njimi. 

H3: Učitelji so mnenja, da tradicionalni likovni materiali bolj spodbujajo ustvarjalnost 

kot novi, drugačni. 

H4: Nabavo materialov v celoti financira šola. 
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7.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

7.2.1 Opis raziskovalne metode 

 Raziskava temelji na anonimnem anketnem vprašalniku (priloga 1), ki je bil 

razdeljen med učitelje likovnega pouka na osnovnih šolah. Vprašanja so zaprtega in odprtega 

tipa. Uporabila pa sem deskriptivno metodo raziskovanja. 

7.2.2 Opis tehnike in uporabljenih instrumentov 

 Za instrument sem si izbrala anketni vprašalnik. 

Anketa je sestavljena iz ocenjevalne lestvice, zaprtega, polodprtega pa tudi odprtega 

tipa vprašanj. Z njim sem preverjala stališča in mnenja učiteljev likovnega pouka na osnovnih 

šolah po Sloveniji. 

7.2.3 Opis vzorca 

 Anketirala sem učitelje/učiteljice likovnega pouka na osnovnih šolah po 

Sloveniji. Razdelila in razposlala sem 27 anket, od tega sem dobila vrnjenih 24 veljavnih 

anket.  

7.2.4 Zbiranje in obdelava podatkov 

Ankete sem razdelila med 27 učiteljev likovnega pouka (osebno, po pošti in prek 

interneta – elektronski naslov). Od tega sem dobila vrnjenih 24 veljavnih anket, kar 

predstavlja 88,9 % vseh anketiranih (tri ankete so bile pomanjkljivo rešene, zato sem jih 

smatrala za neveljavne). Ankete sem najprej pregledala, jih med seboj primerjala ter razdelila 

v skupine po podobnostih. Pridobljene podatke sem prikazala v tabelah z absolutno in 

odstotno vrednostjo ter jih interpretirala. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Tabela 1: Vprašanje: »Spol« - v spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca 

(f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

ženska 23 95,8 

moški 1 4,2 

∑ 24 100% 
Tabela 1: Spol 

Iz tabele je razvidno, da je največ anketirancev ženskega spola, kar 95,8 %. 

 

Tabela 2: Vprašanje: »Starost« - v spodnji tabeli sta prikazani absolutna 

frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Do 24 0 0 

Od 25-35 6 25 

Od 36-45 11 45,8 

Od 46-55 6 25 

Od 56-65 1 4,2 

66 in več 0 0 

∑ 24 100% 
Tabela 2: Starost 

Iz tabele je razvidno, da prevladujejo anketiranci iz starostnega obdobja od 36 do 45 

let (45,8 %). V starostnih obdobjih od 25 do 35 in od 46 do 55 let so se enakomerno 
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porazdelili (25 %). Samo en anketiranec spada v starostno obdobje od 56 do 65 let (4,2 %). V 

starostnem obdobju do 24 let in pa od 66 let in več ne spada nobena od anketiranih oseb.  

 

Tabela 3: Vprašanje: »Delavna doba« - spodaj sem delavno dobo (v letih) 

razporedila v ranžirno vrsto ter izračunala aritmetično sredino (  ) 

 

Ranžirna vrsta: 5,5,6,6,7,7,8,9,9,9,10,10,12,15,23,26,27,27,28,29,29,30,32 

1 2 ... nx x x
x

n

  


 ;    = 15,7916667 

 

Povprečna vrednost je 15,79 leta delavne dobe anketiranih oseb. 

 

Tabela 4: Vprašanje: »Kateremu likovnemu področju (slikanje, risanje, grafika, 

kiparstvo, arhitektura) namenite največ šolskih ur?«. V spodnji tabeli sta prikazani 

absolutna frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Slikanje 9 37,5 

Risanje 2 8,3 

Grafika 0 0 

     Arhitektura 0 0 

   Kiparstvo 1 4,2 

  Vsem približno 

enako 12 50 

∑ 24 100% 
Tabela 3: Kateremu likovnemu področju (slikanje, risanje, grafika, kiparstvo, arhitektura) namenite največ šolskih ur?  

Iz tabele je razvidno, da v povprečju polovica (50 %) anketiranih učiteljev posveča 

približno enako ur vsem likovnim področjem, 37,5 % daje poudarek slikanju, 8,2 % risanju in 

4,2 % kiparstvu. Likovnim področjem grafiki in arhitekturi pa noben od anketiranih ne 

nameni največjega števila šolskih ur. 
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Tabela 5: Vprašanje: »Kako pogosto uporabljate tradicionalne likovne materiale 

(barvni svinčnik, tempera barve, svinčniki, voščenke, flomastri, tuš, glina) pri izvedbi 

likovne naloge?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna 

frekvenca (f%). 

 

 

skoraj 

nikoli 

redko 

 

zmerno 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto ∑ 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Barvni svinčniki 0 0 4 16,7 7 29,2 8 33,3 5 20,8 24 100 

Tempera barve 0 0 0 0 1 4,2 8 33,3 15 62,5 24 100 

Svinčniki 0 0 7 29,2 7 29,2 7 29,2 3 12,5 24 100 

Voščenke 0 0 4 16,7 9 37,5 9 37,5 2 8,3 24 100 

Flomastri 1 4,2 11 45,8 7 29,2 4 16,7 1 4,2 24 100 

Tuš 0 0 3 12,5 11 45,8 7 29,2 3 12,5 24 100 

Glina 0 0 4 16,7 8 33,3 12 50 0 0 24 100 
Tabela 4: Kako pogosto uporabljate tradicionalne likovne materiale (barvni svinčnik, tempera barve, svinčniki, voščenke, 

flomastri, tuš, glina) pri izvedbi likovne naloge? 

Izmed zgoraj navedenih tradicionalnih likovnih materialov učitelji likovnega pouka 

najpogosteje uporabljajo tempera barve (62,5 %) za izvedbo likovne naloge. Tempera barve 

so za osnovnošolce zelo primerne, saj se počasneje sušijo in so vodotopne, kar posledično 

pomeni tudi, da jih lažje očistimo z oblačil, rok, miz ... Če pogledamo tabelo 4, lahko vidimo, 

da 37 % odstotkov učiteljev, daje poudarek slikanju, zato je najbrž tudi uporabnost tempera 

barv tako visoko uvrščena.  

Redko učitelji uporabljajo flomastre (45 %) pri likovnem pouku. Za risarsko tehniko tako raje 

izberejo voščenke (37,5 %) ter barvne svinčnike (33,3 %). Tuš in svinčniki so po pogostosti 

uporabe uvrščeni na enako mesto (29,2 %). Iz tabele je razvidno tudi, da so omenjeni 

tradicionalni likovni materiali skoraj vsi uvrščeni više po lestvici uporabe. 
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Tabela 6: Vprašanje: »Kako pogosto uporabljate spodaj naštete likovne 

materiale pri izvedbi likovne naloge?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna 

frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 

skoraj 

nikoli 

redko 

 

zmerno 

 

pogosto 

 

zelo 

pogosto ∑ 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Flomastri za 

steklo 13 54,2 8 33,3 3 12,5 0 0 0 0 24 100 

Akrilne barve 
4 16,7 10 41,7 8 33,3 2 8,3 0 0 24 100 

Vosek 
18 75 6 25 0 0 0 0 0 0 24 100 

Žica 
0 0 3 12,5 16 66,7 4 16,7 1 4,2 24 100 

Laserski 

kazalnik 19 79,2 5 20,8 0 0 0 0 0 0 24 100 

Milo 
22 91,7 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 24 100 

Odpadni material 
0 0 1 4,2 7 29,2 9 37,5 7 29,2 24 100 

Siporeks 
24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 24 100 

Tabela 5: Kako pogosto uporabljate spodaj naštete likovne materiale pri izvedbi likovne naloge? 

Učitelji likovnega pouka skoraj nikoli ne uporabljajo siporeksa (100 %), mila (91,7 

%), laserskega kazalnika (79,2 %), voska (75 %) in pa flomastrov za steklo (54,2 %). 

Predpostavljam, da so v nižjih razredih nekateri materiali precej zahtevni, predvsem pri sami 

obdelavi, izdelavi in uporabi orodij (npr. siporeks). Vendar tega ne morem trditi za milo, ki bi 

ga lahko uporabili kot kiparski material (npr. vrezovanje – ploski relief); laserski kazalnik – s 

pomočjo katerega lahko z uporabo fotoaparata ustvarimo zanimive fotografije … 

 Redko uporabljajo tudi akrilne barve (41,7 %). Zmerno pa uporabljajo žico (66,7 %) 

kot likovni material.  

Najpogosteje uporabijo odpadni material (37,5 %) za izvedbo likovne naloge. Iz tabele 

je razvidno, da se našteti likovni materiali redko ali skoraj nikoli ne uporabljajo pri likovnem 

pouku.  
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Tabela 7: Vprašanje: »Ali pogosto uporabljate netradicionalne, nove, drugačne 

likovne materiale (žica, stiropor, siporeks, akrilne barve, milo, odpadni material ...)?«. V 

spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Da 7 29,2 

Ne 17 70,8 

∑ 24 100% 
Tabela 6: Ali pogosto uporabljate netradicionalne, nove, drugačne likovne materiale (žica, stiropor, siporeks, akrilne 

barve, milo, odpadni material ...)? 

Anketirani učitelji v veliki večini ne uporabljajo netradicionalnih, novih, drugačnih, 

izvirnih materialov (70,8 %), preostalih 29,2 % pa uporablja tudi netradicionalne materiale. 

 

Tabela 8: Vprašanje: »Ali vam uporaba netradicionalnih, drugačnih materialov, 

pri likovnem pouku povzroča težave?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna 

frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Da, ker z njimi nimam dovolj izkušenj 7 29,2 

Da, ker so dražji 5 20,8 

Da, ker je z njimi več dela (priprava, razlaga, 

pospravljanje,…) 7 29,2 

Ne 5 20,8 

Netradicionalnih, drugačnih materialov ne 

uporabljam 0 0 

∑ 24 100% 
Tabela 7: Ali vam uporaba netradicionalnih, drugačnih materialov, pri likovnem pouku povzroča težave? 

Zakaj torej učitelji ne uporabljajo netradicionalnih, drugačnih likovnih materialov? V 

tabeli so se številke zanimivo razporedile. Enak odstotek anketirancev je odgovorilo »Da, ker 

z njimi nimam dovolj izkušenj« (29,2 %) in »Da, ker je z njimi več dela (priprava, razlaga, 
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pospravljanje …)« (29,2 %). Ostalih 61,6 % učiteljev se je odločilo za odgovor » Ne« (20,8 

%) in »Da, ker so dražji« (20,8 %). Noben od anketirancev pa se ne strinja z odgovorom, da 

netradicionalnih, drugačnih materialov ne uporabljajo, za kar lahko trdim, da učitelji sicer 

uporabljajo drugačne, netradicionalne materiale, vendar ne tako pogosto, ker imajo z njimi 

težave – zaradi premalo izkušenj, preobsežnega dela ali pa zaradi omejenih sredstev pri 

nakupu materialov. Med trditvami je samo 8,4 % razlike, odgovori učiteljev so si precej blizu, 

ker pa nadvladajo odgovori, v katerih so omenjene težave, s katerimi se spopadajo, lahko 

trdim, da ima 79,2 % učiteljev takšne in drugačne probleme pri uporabi novih, drugačnih 

materialov in samo 20,8 % nima nikakršnih težav pri uporabi teh.  

 

Tabela 9: Vprašanje: »Kateri materiali po vašem mnenju bolj spodbujajo likovno 

ustvarjalnost?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna 

frekvenca (f%). 

  

 f f% 

Tradicionalni materiali (tempera barve, barvni svinčniki, 

tuš, glina…) 2 8,3 

      Drugačni materiali (žica, odpadni material, akrilne barve, 

vosek, milo…) 12 50 

Obojni - tradicionalni in drugačni materiali 10 41,7 

∑ 24 100% 
Tabela 8: Kateri materiali po vašem mnenju bolj spodbujajo likovno ustvarjalnost? 

Polovica anketiranih učiteljev se je strinjala z odgovorom, da drugačni materiali (kot 

so žica, odpadni material, akrilne barve, vosek, milo …) bolj spodbujajo likovno ustvarjalnost 

učencev kot pa tradicionalni materiali. Za odgovor »oboji – tradicionalni in drugačni 

materiali« se je odločilo 41,7 % vseh anketirancev in le 8,3 % se jih je strinjalo z odgovorom, 

da tradicionalni materiali bolj spodbujajo likovno ustvarjalnost.   
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Tabela 10: Vprašanje: »Ali pogosto uporabljate tradicionalne likovne materiale 

(voščenke, barvni tuši, glina, barvni svinčniki …) na drugačen način – z njimi 

eksperimentirate? (Na primer. voščenke topimo, svinčnike uporabimo za kiparski 

material ...)«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna 

frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Da 2 8,3 

Ne 22 91,7 

∑ 24 100% 
Tabela 9: Ali pogosto uporabljate tradicionalne likovne materiale (voščenke, barvni tuši, glina, barvni svinčniki …) na 

drugačen način – z njimi eksperimentirate? (Na primer. voščenke topimo, svinčnike uporabimo za kiparski material 

...) 

Iz tabele je razvidno, da velika večina anketiranih učiteljev ne eksperimentira s samo 

uporabo tradicionalnih materialov, kar 91,7 % jih je odgovorilo z »Ne«. Samo 8,3 % učiteljev 

je odgovorilo pritrdilno.  

 

Tabela 11: Vprašanje: »Ali pri likovnem pouku pogosto uporabljate več različnih 

materialov – v kombinaciji, za izvedbo likovne naloge? (Na primer. voščenke in tuš; 

vodene barve in lepilo; oglje in akrili ...)«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna 

frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Da 18 75% 

Ne 6 25% 

∑ 24 100% 
Tabela 10: Ali pri likovnem pouku pogosto uporabljate več različnih materialov – v kombinaciji, za izvedbo likovne 

naloge? (Na primer. voščenke in tuš; vodene barve in lepilo; oglje in akrili ...) 

Anketiranci v veliki večini uporabljajo več različnih materialov – v kombinaciji za 

izvedbo likovne naloge (75 %). Ostalih 25 % tehnik med seboj ne kombinira, meša, 

uporabljajo jih večinoma samostojno. 
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Tabela 12: Vprašanje: »Ali prilagajate izbiro likovnih materialov glede na starost 

otrok?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna frekvenca 

(f%). 

  

 f f% 

Da 23 95,8 

Ne 1 4,2 

∑ 24 100% 
Tabela 11: Ali prilagajate izbiro likovnih materialov glede na starost otrok? 

Iz tabele je razvidno, da 95,8 % učiteljev prilagaja likovne materiale starosti učencev. 

Samo 4,2 % anketirancev ne prilagaja materialov starosti otrok.  

 

Tabela 13: Vprašanje: »Zakaj prilagajate oz. ne prilagajate izbire likovnih 

materialov glede na starost otrok?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca 

(f) in odstotna frekvenca (f%). 

 Kar je to vprašanje odprtega tipa, sem odgovore razvrstila po podobnosti.  

 f f% 

Zaradi motoričnih sposobnosti učencev 12 50 

Otrok se mora naučiti delati z vsemi materiali 1 4,2 

Učenci se seznanijo, kako naj pravilno ravnajo z določenimi 

materiali in orodji in kako izvedejo postopke likovne tehnike 1 4,2 

Mlajši učenci lažje ustvarjajo z že poznanimi likovnimi materiali 7 29,2 

Različne predstave, sposobnosti izražanja 2 8,3 

     Na šoli nimamo likovne učilnice, zato je kar težko izvajati 

likovni pouk nasploh. 1 4,2 

∑ 24 100% 
Tabela 12: Zakaj prilagajate oz. ne prilagajate izbire likovnih materialov glede na starost otrok? 
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Polovica jih je odgovorila, da prilagajajo izbiro materialov glede na motorično 

sposobnost učencev (50 %). »Mlajši učenci lažje ustvarjajo z že poznanimi likovnimi 

materiali« je odgovorilo 29,2 % učiteljev. Trije odgovori so se povsem razlikovali od ostalih, 

zato sem jih navedla kot samostojne. Eden izmed teh je: »Učenci se seznanijo, kako naj 

pravilno ravnajo z določenimi materiali in orodji in kako izvedejo postopke likovne tehnike« 

in predstavlja 4,2 % anketirancev. Nato sledi odgovor: »Otrok se mora naučiti delati z vsemi 

materiali«, kar predstavlja ravno tako 4,2 % vseh učiteljev. Anketiranec, ki je podal ta 

odgovor, je v prejšnjem vprašanju (Ali prilagajajo izbiro materialov glede na starost otrok?) 

edini odgovoril z »Ne«. Zadnji anketirani učitelj pa je na vprašanje odgovoril: »Na šoli 

nimamo likovne učilnice, zato je kar težko izvajati likovni pouk nasploh.« (4,2 %) 

 

Tabela 14: Vprašanje: »Ali šola financira dobavo likovnih materialov?«. V 

spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna frekvenca (f%). 

 f f% 

Da 7 29,2 

Ne  1 4,2 

Delno 16 66,7 

∑ 24 100% 
Tabela 13: Ali šola financira dobavo likovnih materialov? 

Šola delno financira dobavo materialov kar 66,7 % anketiranim učiteljem, 29,2 % 

financira v celoti in 4,2 % šola učiteljem ne financira dobavo likovnih materialov.  
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Tabela 15: Vprašanje: »Kdo določa, kateri likovni materiali se dobavijo za 

likovni pouk?«. V spodnji tabeli sta prikazani absolutna frekvenca (f) in odstotna 

frekvenca (f%). 

 

 f f% 

Učitelj 9 37,5 

Šola 3 12,5 

Šola in učitelj 12 50 

Drugo 0 0 

∑ 24 100% 
Tabela 14: Kdo določa katere likovne materiale se dobavi za likovni pouk? 

Iz tabele je razvidno, da se 50 % učiteljev dogovarja z ravnateljem – šolo o dobavi in 

nakupu likovnih materialov. Ponekod (37,5 %) določa, katere likovne materiale bodo naročili 

učitelji. Pri 12,5 % pa o tem odloča šola.  
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Namen raziskave je bil torej ugotoviti, v kolikšni meri se v osnovnih šolah uporabljajo 

tradicionalni in koliko novi, drugačni likovni materiali. Preden sem začela pisati diplomsko 

nalogo, sem bila mnenja, da novi, drugačni likovni materiali bolj spodbujajo in krepijo 

ustvarjalnost kot tradicionalni. Vendar sem pri pregledovanju in branju različne literature 

spoznala, da ustvarjalnost učencev ni pogojena samo z materiali. Tudi če tradicionalni likovni 

materiali veljajo že za »obvezne«, jih lahko uporabimo na različne načine, jim spremenimo 

njihov prvotni namen, jih uporabimo za drugačno tehniko, oblikovno področje, jih med seboj 

kombiniramo itd. Skratka, eksperimentiramo lahko s čisto vsakim materialom, kar je razvidno 

tudi iz mojih eksperimentov, ki sem jih opisala v teoretičnem delu.  

Zastavila sem si pet hipotez, ki sem jih z analizo podatkov potrdila ali ovrgla.  

H1: Učitelji/-ce likovnega pouka uporabljajo pri izvedbi likovne naloge predvsem 

tradicionalne likovne materiale.  

Z analizo rezultatov sem ugotovila, da učitelji zelo pogosto uporabljajo tradicionalne likovne 

materiale, nove in drugače pa zelo redko oziroma skoraj nikoli. Zato sem prvo hipotezo 

potrdila.  

 

H2: Uporaba novih likovnih materialov jim povzroča težave, zaradi obsežnejše razlage – več 

dela (priprava, pospravljanje …) ter premalo izkušenj, znanja z njimi. Hipotezo sem potrdila. 

Sicer je bilo med odgovori malo razlike, vendar se je izkazalo, da se kar 79,2 % učiteljev 

spopada z različnimi težavami pri uporabi novih likovnih materialov.  

 

H3: Učitelji so mnenja, da tradicionalni likovni materiali bolj spodbujajo ustvarjalnost kot 

novi, drugačni. Hipotezo sem ovrgla. Rezultat me je nekoliko presenetil, glede na to, da jih 

tako malo uporablja netradicionalne, drugačne likovne materiale. Čeprav je več kot polovica 

mnenja, da drugačni materiali bolj spodbujajo ustvarjalnost učencev, še vedno veliko učiteljev 

raje uporablja tradicionalne likovne materiale. Mislila sem, da se učitelji odločajo za 

tradicionalne, ker so mnenja, da bolj spodbujajo, motivirajo učence. Pa očitno ni tako. 

 

H4: Nabavo materialov financira v celoti šola. Tudi to hipotezo sem ovrgla. Nabavo 

materialov pri več kot polovici učiteljev šola financira samo delno. Vse ostalo se najbrž 

porazdeli med učitelje in starše otrok, kar pa posledično vpliva na to, kakšne likovne 

materiale bodo uporabljali. Res je, da so nekateri materiali dražji (npr. oljne, akrilne barve so 
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dražje od tempera barv), ampak moje mnenje je, da bi morali učenci pridobiti izkušnje tudi z 

uporabo netradicionalnih, drugačnih materialov, ne glede na ceno.  

 

Med pisanjem diplomske naloge sem menila, da bom prišla do nekoliko drugačnih rezultatov. 

Predvsem me je presenetilo, da skoraj večina sploh ne uporablja novih, drugačnih likovnih 

materialov. Predvidevala sem sicer, da uporabljajo v veliki večini tradicionalne, vendar nisem 

vedela, da je tako tudi drugod po Sloveniji – moje mnenje je temeljilo predvsem na lastnih 

izkušnjah iz osnovnošolskih let. 

Ker je v današnjih časih toliko literature, člankov, oddaj, menim, da bi se morali učitelji še 

dodatno izobraževati v tej smeri. Razumem, da imajo zaradi natrpanega učnega načrta in dela 

na šoli učitelji že tako malo časa za samoizobraževanje, vendar bi jim bil ves trud poplačan, 

saj bi bila za učence to neprecenljiva izkušnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Bajc; diplomsko delo 

 

 

39 

 

9. ZAKLJUČEK 
 

 

V teoretičnem delu sem predstavila pojem ustvarjalnost in kako so ga različni avtorji 

poskušali kategorizirati. Kljub temu psihologiji, ki se s tem pojmom ukvarja, do danes še ni 

uspelo podati enotne opredelitve. V nadaljevanju sem opisala konvergentno in divergentno 

mišljenje tako, kot ju je opredelil psiholog Guilford. V tem delu sem predstavila tudi faze v 

ustvarjalnem procesu po psihologu Wallasu. Ker se mi zdi zelo pomembno, da se pri 

likovnem pouku spodbuja ustvarjalnost učencev, sem podrobneje predstavila dejavnike, ki na 

to vplivajo. Pomembna so se mi zdela tudi oblikovalna področja, zato sem jih v diplomskem 

delu povzela. Ob koncu teoretičnega dela sem se osredotočila na materiale. Razdelila sem jih 

na naravne, umetne in odpadne materiale. Predstavila sem primere eksperimentov, ki jih lahko 

uporabimo pri pripravi likovnih materialov oziroma likovnih tehnik. 

 

V empiričnem delu sem  se ukvarjala z vprašanjem, kakšne materiale se uporablja pri izvedbi 

likovne naloge, zakaj se učitelji za te odločijo ter kako inovativni so pri izbiri likovnih 

materialov. S pomočjo anketnega vprašalnika sem prišla do zanimivih rezultatov, navedenih v 

predelu sklepnih ugotovitev. 

 

Vesela bom, če bo kateri izmed učiteljev/učiteljic dobil kakšno novo idejo, zagon ob 

prebiranju moje diplomske naloge. Likovni pouk je zelo pomemben, saj se učenci v veliki 

večini tam sprostijo, se lahko svobodno likovno izražajo, s tem pa krepijo samozavest in se 

osebnostno bogatijo. Zato je pomembno, da likovni pouk ni enoličen, da učenci ne 

pridobivajo izkušenj samo z različnimi likovnimi nalogami in motivi, ampak tudi z novimi 

materiali – eksperimentiranjem. Čeprav so tradicionalni materiali cenejši in zato tudi bolj 

dostopni, bi jih lahko uporabili na drugačen način, kot sem sama prikazala na primeru 

eksperimenta z voščenkami, ki sem jih topila, ribala ter uporabila na različnih površinah 

(steklu, plastiki, CD-ju itd.). Če šolam finančno stanje ne dopušča nabave likovnih materialov, 

bi jih lahko učenci izdelali sami (slano testo, papirnata kaša, krede itd.) ali uporabili naravne 

materiale (kamenje, veje, pesek itd.) in odpadne materiale (plastenke, odpadne kartonaste 

škatle, konzerve itd.). Skratka možnosti je veliko.  

 

Svojo diplomsko nalogo bom zaključila z mislijo, ki se mi je vtisnila v spomin. 
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»Včasih pomislim, kako malo je potrebno, da so otroci v šoli srečni: le nekoliko spontanosti, 

domiselnosti, veselja in znanja od učitelja.« (Biserka Novak, citat po Bogdana Borota [et al.], 

2006, str. 88) 
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11. PRILOGE 
 

10.1 Anketni vprašalnik 

 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

Likovna pedagogika 

 

Anketni vprašalnik za učitelje likovnega pouka na osnovnih šolah 

 
Spoštovani/a učitelj-ica likovnega pouka! 

 

Sem Karin Bajc, študentka 4. letnika dodiplomskega študija likovne pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko delo sem si izbrala temo z naslovom « Ustvarjalno 

eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku«. 

 

Pred Vami je vprašalnik, ki sem ga oblikovala v okviru diplomskega dela, s pomočjo katerega 

bom poskušala ugotoviti, kako pogosto se pri likovnem pouku uporablja nove, inovativne 

likovne materiale, kako poteka delo z njimi, ter kakšne so morebitne težave pri uporabi le teh. 

 

Anketni vprašalnik je anonimen, zato Vas vljudno prosim, da odgovarjate iskreno. 

Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni zgolj v namene raziskovalnega dela v okviru diplomske 

naloge. 

 

Za vaš trud, čas in pripravljenost k sodelovanju, se Vam zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem, 

 

Karin Bajc 

 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 

 

 

1. SPOL (odgovor označite s križcem v prazen kvadratek) : 

 

 Moški 

 

 Ženska 

 

 

2. STAROST (odgovor označite s križcem v prazen kvadratek): 

 

 Do 24                                   Od 36-45                              Od 56-65                            

 

 Od 25-35                              Od 46-55                              66 in več 
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3. DELAVNA DOBA V OSNOVNI ŠOLI (na črto napišite odgovor) 

 

 _______________let 

 

 

II. LIKOVNI POUK 

 

4. KATEREMU LIKOVNEMU PODROČJU (SLIKANJE, RISANJE, GRAFIKA, 

KIPARSTVO, ARHITEKTURA) NAMETIE NAJVEČ ŠOLSKIH UR? 

(odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Slikanju                                Grafiki                                  Arhitekturi 

 

 Risanju                                 Kiparstvu                              Vsem približno enako 

  

 

5. KAKO POGOSTO UPORABLJATE TRADICIONALNE LIKOVNE 

MATERIALE  (barvni svinčniki, voščenke, svinčniki, flomastri, tempera barve, 

tuš, glina…) PRI IZVEDBI LIKOVNE NALOGE? (pogostost ocenite od 1- 5. 

Odgovor s križcem označite v tabeli) 

 

 

 1 – skoraj 

nikoli 

2 – redko 

 

3 – zmerno  

 

4 – pogosto 

 

5 – zelo 

pogosto 

Barvni svinčniki      

Svinčniki      

Voščenke      

Flomastri      

Tempera barve      

Tuš      

Glina      
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1. KAKO POGOSTO UPORABITE NAŠTETE LIKOVNE MATERIALE PRI 

IZVEDBI LIKOVNE NALOGE? (Pogostost ocenite od 1- 5. Odgovor s križcem 

označite v tabeli) 

 

 

 1 – skoraj 

nikoli 

2 – redko 

 

3 – zmerno  

 

4 – pogosto 

 

5 – zelo 

pogosto 

Flomastri za steklo      

Akrilne barve      

Vosek      

Žica      

Laserski kazalnik      

Milo      

Odpadni material      

Siporeks      

 

 

6. ALI POGOSTO UPORABLJATE NETRADICIONALNE, NOVE, DRUGAČNE  

LIKOVNE MATERIALE? (odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Da                Ne 

 

 

7. ALI VAM UPORABA NETRADICIONALNIH MATERIALOV PRI 

LIKOVNEM POUKU POVRZROČA TEŽAVE? (odgovor označi s križcem v 

prazen kvadratek) 

 

 

 Da, ker z njimi nimam dovolj izkušenj 

 

 Da, ker so dražji 

 

 Da, ker je z njimi več dela (priprava, razlaga, pospravljanje,…)  

 

 Ne 

 

 Netradicionalnih materialov ne uporabljam 
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8. KATERI MATERIALI PO VAŠEM MNENJU BOLJ SPODBUJAJO LIKOVNO 

USTVARJALNOST? (odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Tradicionalni materiali (tempera barve, barvni svinčniki, tuš, glina…) 

 

 Novi, drugačni materiali (žica, odpadni material, akrilne barve, milo…) 

 

 Obojni - tradicionalni in novi materiali 

 

 

 

 Da 

 

 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da 

 

 Ne 

 

 

9. ALI PRILAGAJATE IZBIRO LIKOVNIH MATERIALOV GLEDE NA 

STAROST OTROK? (odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Da     Ne 

 

 

a) ZAKAJ PRILAGAJATE OZ. NE PRILAGAJATE IZBERO LIKOVNIH 

MATERIALOV GLEDE NA STAROST OTROK? (odgovorite na kratko - ena 

poved) 

 

 

 

9. ALI POGOSTO UPORABLJATE TRADICIONALNE LIKOVNE 

MATERIALE (voščenke, barvni tuši, glina, barvni svinčniki,...) NA 

DRUGAČEN NAČIN - Z NJIMI EKSPERIMENTIRATE? (Na primer. voščenke 

topimo, svinčnike uporabimo za kiparski material,... Odgovor označi s križcem v 

prazen kvadratek) 

10. ALI PRI LIKOVNEM POUKU POGOSTO UPORABLJATE VEČ 

RAZLIČNIH MATERIALOV - V KOMBINACIJI, ZA IZVEDBO LIKOVNE 

NALOGE? (Na primer. voščenke in tuš; vodene barve in lepilo; oglje in akrili... 

Odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Bajc; diplomsko delo 

 

 

49 

 

 

III. ŠOLA 

 

 

10. ALI ŠOLA FINANCIRA DOBAVO LIKOVNIH MATERIALOV? (odgovor 

označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Da     Ne               Delno 

 

 

 

11. KDO DOLOČA KATERE LIKOVNE MATERIALE SE DOBAVI ZA POUK 

LIKOVNE VZGOJE? (odgovor označi s križcem v prazen kvadratek) 

 

 

 Učitelj     Šola     Drugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 


