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IZVLEČEK  

Skozi raziskavo bom prikazala, da vizualne grafične podobe lahko ovirajo ali zavirajo 

ustvarjalnost učencev pri reševanju likovnih nalog oziroma pri učnem procesu likovne 

umetnosti. Učenci so vsak dan obkroženi z različnimi vizualnimi dražljaji in so jim nenehno 

izpostavljeni.  

 

Postavljalo se mi je vprašanje, kako se izogniti temu, da učenci ne bi posnemali, uporabljali 

ali povzemali podob, s katerimi so obkroženi neprestano in povsod v življenju? S čim bi lahko 

preprečila ali preusmerila uporabljanje omenjenih podob pri ustvarjanju likovnega motiva pri 

reševanju likovnih nalog? 

 

V raziskavi sta sodelovala dva oddelka 6. razreda ljubljanske osnovne šole. Z učenci sem 

izvedla likovne naloge, s katerimi sem najprej ugotovila, kako ustvarjalni so pri reševanju 

likovnega problema, ko so izpostavljeni samo vizualnemu zaznavanju vsebine pri učnem 

procesu. Učenci so bili med učno uro motivirani tako, da je bila njihova pozornost usmerjena 

predvsem na vizualne dražljaje. Pri podajanju likovnega motiva med reševanjem likovne 

naloge so bili učenci spodbujeni na podlagi vizualne izkušnje.  

Ker imajo vsi učenci izkušnjo s podanim likovnim motivom, so le-tega upodobili na približno 

enak način. Upodobili so ga na način, kot so ga videli, ga videvajo oziroma so mu stalno, 

dnevno izpostavljeni. Nastale so likovne rešitve z likovnim motivom ali podobo, ki jo lahko 

prepoznamo iz reklamnih oglasov preko medijev. Uporabili so šablonsko podobo likovnega 

motiva pri reševanju likovne nalogo kot likovni motiv, ki pa ni ustvarjalna rešitev.  

 

Pri naslednjih štirih nalogah sem učence spodbudila tako, da so bili za vsako posamezno 

nalogo spodbujeni s posameznim čutilom. Za vsako nalogo posebej so bili 

intenzivnoizpostavljeni čutilu za sluh, vonj, tip ali okus.  

 

Učenci so se na likovni problem bolj osredotočali, ga doživljali bolj intenzivno in doživeto. 

Pri posamezni likovni nalogi so učenci zaznavali posredovan likovni motiv zelo odzivno, 

nekaterim učencem je zaznava ponudila vrsto asociacij, sinestezij ali predstav za likovno 

rešitev in upodobitev likovnega motiva. Prav to se je pokazalo pri podobah likovnih motivov. 

Ti po podobi niso bili enaki tistim likovnim rešitvam, ki so jih učenci ustvarili zgolj z 

vizualnimi dražljaji za motivacijo. Pokazala se je bistvena razlika. Učenci, ki so bili 

motivirani tako, da so intenzivno uporabljali drugo čutilo za zaznavo kot za vid, so likovno 

nalogo rešili brez šabloniziranja podob za likovni motiv. Torej bolj ustvarjalno kot tisti, ki so 

bili pod vplivom vizualnega zaznavanja. 

 

Pokazalo se je, da je vid in vizualno zaznavanje lahko razlog za učenčevo neustvarjalno 

reševanje likovne naloge oziroma, da se zaradi tega pri učencih pogostokrat pojavlja 

šabloniziranje. Učenci za upodobitev likovnega motiva velikokrat uporabijo podobo, ki jo 

povzamejo.  
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Vse nastale likovne rešitve so ovrednotili trije ocenjevalci. Vrednotili so likovne naloge po 

treh kriterijih za ustvarjalnost, kar pomeni, da so pri likovnih nalogah ocenjevali, če so 

izkazovale izvirnost motiva, razumevanje za likovni problem in izvirnost izvedbe likovne 

naloge. Ocenjevalci so bili hkrati pozorni tudi na to, ali so  likovne nalogah izkazovale  

neustvarjalne likovne rešitve. Likovne naloge so prepoznali kot neustvarjalne, če so pri njih 

opazili, da ni novih rešitev za likovni problem in likovni motiv, da je likovna rešitev brez 

domišljije in je šablonska, da je za likovni motiv grafična podoba izrazito povzeta po že 

obstoječih, poznanih, medijskih grafičnih vizualnih sporočilih ipd. Takšne likovne rešitve so 

ocenjevalci prepoznali kot neustvarjalne, ker so učenci za likovni motiv uporabili podobe, ki 

so jih povzeli. 

 

Cilj raziskave je bil ugotoviti način dela oziroma pristop, da bi pri učencih spobudila 

ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog. Razmišljala sem, kako in na kakšen način posegati 

v njihovo doživljanje ter s kakšnim pristopom spodbuditi njihovo ustvarjalno doživljanje, da 

bi se likovno izražali bolj bogato, da bi bili izvirni in domiselni pri reševanju likovnih 

problemov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Čutila, vizualno zaznavanje, vizualno mišljenje, likovno mišljenje, likovno izražanje, 

ustvarjalnost, medijske grafične podobe. 
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ABSTRACT 

Through my research I have tried to demonstrate how visual graphic images hinder or slow 

down students' creativity at the time of artistic problem solving or during their learning 

process in the art classes. Children are undoubtedly exposed to visual stimulation on a daily 

basis. 

I have been looking for methods to make children avoid copying, using or remaking images 

by which they are surrounded in every environment. How could I redirect or prevent them 

from using those images during their artistic problem solving? 

Two sections of the 6
th

 grade from a primary school in Ljubljana participated in this research. 

I have first carried out art assignments which helped me detect students' creativity level when 

being exposed to visual input in the classroom only. I have motivated those students during 

the lesson by drawing their attention to visual stimulation. Visual experience helped them 

introduce graphic motives during their artistic problem solving. 

All the students have already been in contact with the given graphic image, therefore they 

depicted it in a very similar way. They recreated it similar to the original they repeatedly see 

and are exposed to in daily life. Their graphic solutions resulted in the art theme we can 

recognize from advertisements throughout the mass media. Students used templates of a 

known art motive as their graphic theme rather than a creative solution. 

For the following tasks I have stimulated students through other senses. For each task they 

have been intensively exposed to different sensory input: hearing, smell, touch and flavor. 

Students were more focused on the graphic problem and they lived it closely and more 

intense. Their reactions to art tasks were intense, some stimulations proved to offer a series of 

associations, new connections and ideas for their graphic solutions and artistic depictions. The 

latter were no more similar to previous graphic solutions, stimulated solely by visual input 

motivation. The results showed major changes. Students that had been motivated by senses 

other than sight, solved their art assignment without copying famous graphic themes. 

Therefore they resulted to be more creative than the students who were given only visual 

input. 

 It turned out that sight through visual stimulation can be the reason for students' non creative 

artistic problem solving and those students used stencils more often. They have seldom 

recreated a well known graphic motive.  
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1. UVOD 
 

Vizualnost je nekaj, kar živimo. Vizualno dojemanje in mišljenje je pomemben del 

zaznavanja in kar vidimo, nas zaznamuje (Butina, 1997). 

 

»Ko se ozrem okrog in pogledam posledice sprememb, ki se dogajajo v svetu, se mi porodi 

vrsta vprašanj. Predvsem pa eno: kakšni bodo učenec, dijak in študent prihodnosti, kakšen bo 

svet njihovih zaznav prostora in njihova želja po komunikaciji »s prostorom«? Še bolj pa me 

zanima, kako se bom razvijala jaz, učiteljica tega učenca prihodnosti?« (Tomšič Čerkez, B., 

2006, 162). 

 

Pri svojem delu, poučevanju likovne vzgoje, iz leta v leto opažam, da je vpliv vizualnih podob 

iz oglasov na učenčevo ustvarjalnost pogostejši in močnejši. Učenci se pogosto na podani 

likovni problem izražajo neustvarjalno. Grafične medijske podobe učenci mnogokrat 

uporabijo pri likovnih nalogah in so del rešitve. Opažam, da so omenjene grafične podobe 

lahko nekakšni motilci ali zaviralci ustvarjalnega navdiha in duha učencev.  

 

Današnjemu času pogosto pravimo medijski čas, saj imajo množični mediji v naši družbi 

pomembno vlogo (Erjavec in Volčič 1999). 

 

Likovna dela predstavljajo in prikazujejo, kako globoko so mediji prizadeli otrokovo 

podzavest, kako usmerjajo domišljijo otrok in njihove vrednote (Šupšáková, 2008). Pri 

učenčevi ustvarjalnosti sem torej opazila porast povzemanja medijskih grafičnih podob. 

 

Z raziskavo sem želela prikazati, kako zelo moteče so lahko grafične podobe za učence pri 

njihovi ustvarjalnosti oziroma reševanju likovnih nalog. Te se jim neprestano vsiljujejo kot 

rešitev ali šablona, ki jo umestijo, uporabijo kot rešitev za likovni motiv. Takšna podoba sama 

po sebi ni učenčev pristni likovni izraz. 

 

Razmišljala sem o tem, da bi najprej prikazala, kako vizualne grafične podobe lahko motijo 

ali zavirajo učenčevo likovno izražanje in s kakšnim načinom oziroma pristopom bi odvrnila 

učence od povzemanja teh podob. Najprej sem z likovno nalogo preverila, ali se učenci pri 

reševanju likovnega problema poslužujejo vizualnih grafičnih podob, ki so jim neprestano 

izpostavljeni in ali jih uporabljajo, namesto da bi se izražali z izvirnim likovnim motivom. 

 

Učence sem spodbudila k drugačnemu razmišljanju in doživljanju likovnega problema. Da bi 

jih spodbudila k drugačnemu načinu razmišljanja, so bili učenci deležni močnejše čutne 

izkušnje. Spoznavanje, doživljanje in zavedanje je potekalo na bolj intenziven način, s 

poudarkom na posameznem čutilu. S sluhom, z okušanjem, vonjem in s  tipom so spoznavali 

likovne pojme. Učenci so preko posameznih zaznav prehajali v bogat način dojemanja sveta, 

zaznavanja in zavedanja in takšen način jim je podal možnosti za drugačno likovno miselno 

aktivnost in izražanje. Učenci so se odzvali ustvarjalno, njihovo likovno razmišljanje je bilo 
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bolj intenzivno, svobodno in bolj ekspresivno. Likovno so se izražali bolj sproščeno, spontano 

in pristno. Nastale so zanimive likovne rešitve, popolnoma drugačne po upodobitvi. Učenci 

niso razmišljali in niso iskali ustaljenih podob za likovni motiv, temveč so se izražali izvirno.  

 

Učitelj ni več le posredovalec znanja, ampak postane razmišljujoč praktik, ki s svojim lastnim 

delom stalno izboljšuje svojo prakso (Vogrinc, 2008). Učitelj je danes pri svojem delu tudi 

raziskovalec. Ker vsakodnevno opažam, kako hitro učenci padejo pod vpliv različnih 

dejavnikov in se to odraža pri njihovi likovni ustvarjalnosti, sem se odločila o pojavu in 

porastu tega pojava tudi pisati ter razmisliti, s kakšnim pristopom, bi lahko učence spodbudila 

k drugačnemu načinu dela. 

 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

3  

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. PODOBE 

 

Ljudje smo z mediji in s podobami nenehno v stiku in prepletu. Otroci se že zelo zgodaj 

primerjajo z vzorniki in posnemajo stvari, ki so jim všeč, torej tisto, kar se pojavlja v 

njihovem okolju in prostoru.  

 

Otroci so danes izpostavljeni več kot 900 oglasom na dan, kar izjemno močno vpliva na 

njihov odnos do stvari, predmetov, pojmov, življenja in do tistega, kar se oglašuje, saj ne 

poznajo učinkovanja oglasnih sporočil in se ne zavedajo njihovega cilja in namena . Otroci so 

načeloma zelo sprejemljivi in dojemljivi za nove vtise, ki jih v obdobju odraščanja 

pridobivajo, tako tudi skozi vizualne oglase, ki pa dolgoročno in posredno izjemno močno 

vplivajo nanje. 

V času njihovega odraščanja je najbolj pereč problem tudi to, da mladostniki verjamejo 

oglaševalcem in njihovim oglasom. Poleg vsebine, ki ni samo informativna, zabavna ali 

izobraževalna, mediji prinašajo oglaševanje zaradi trženja. Oglaševalce zanimajo predvsem 

mediji, ki pritegnejo ogromno število občinstva z ustrezno kupno močjo. Oglasi so praviloma 

oblikovani tako, da gledalci karseda hitro prepoznajo podobo in simboliko sporočila. 

Pomembno je, da v hipu umestijo podobo ali zgodbo simbolike v kontekst. Gledalec si izbere 

podobo ali stil videnega, predmeta, pojma in podobno ter ga poveže z določenim življenjskim 

stilom, načinom, aktivnostjo, željami, težnjami ipd. Gre za ponotranjeno prisilo. Oglasi ne 

vplivajo na vse otroke enako. Dojemanje oglasov je odvisno od osebnostnih in socialnih 

lastnosti otrok. Otroci dobivajo na zelo enostaven način pogostokrat poenostavljene podobe o 

stvareh, ki pa so največkrat popačene oziroma izumetničene, idealizirane in mnogokrat 

pretirane. Vizualni oglasi pri ljudeh delujejo kot nosilci razpoloženja in sprožajo želje. Na tak 

način oglasi vplivajo na vse nas (Erjavec in Volčič, 1999). 

 

Sodobno oglaševanje z nenehnim ponavljanjem določenih besed, sloganov, podob obvladuje 

prejemnikovo pozornost in koncentracijo prek določenih dražljajev. Več je načinov, s 

katerimi se pozornost in miselna aktivnost usmerjata v določeno smer. Trenutek presenečenja, 

ostre barve, naglo gibanje, hitra glasba so dovolj, da pritegnejo otrokovo pozornost. V 

današnji dobi je imaginarnost za zbiranje informacij in znanj izjemno pomembna. Estetski 

vidik blaga je intenziven in pomemben in distribucija tega zelo očitna. Slike oziroma podobe 

so postale samozadostne, prav tako njihovo vplivanje na ljudi. V družbi prihaja do premika v 

smeri vizualnega razumevanja. Naša ekonomsko razvita civilizacija je razumljena kot družba, 

ki opazuje. Za sedanjost je pomemben premik, ki je zanj značilno, kako »izgledati«, 

(Šupšáková, 2003). 
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2.1.1  VIZUALNA KOMUNIKACIJA 

 

Komuniciranje je sporazumevanje s sistemom izmenjave simbolov ali informacij med 

sprejemnikom in informacijskim virom. Komunikacija je proces, v katerem udeleženci 

pošiljajo, sprejemajo in interpretirajo simbole ali sporočila, povezane z določenim pomenom. 

Vedno je to dvosmeren proces, ker je sočasno povezan z medsebojno zaznavo in izmenjavo 

nekega sporočila. Grafično oblikovanje je dejavnost in orodje vidnega nagovora sporočila. Z 

izborom in s snovanjem novih grafičnih elementov ustvarja sporočila, ki vsebujejo in hkrati 

posredujejo vsebino izbranemu občinstvu. Pojavna oblika vizualnega sporočila je danes zelo 

svobodna. Včasih so bili nosilci oglasnih sporočil vizualnega komuniciranja predvsem tiskani 

mediji. To so bili predvsem plakati in drugi tiskani oglasi, ki so bili zaradi oblike in načina 

razmnoževanja prisotni povsod. Danes se, poleg omenjenih klasičnih, množično pojavljajo 

multimedijalni komunikacijski mediji in računalniška tehnologija. Oblikovanje oglasnih 

sporočil zahteva od grafičnega oblikovalca določeno komunikacijsko znanje. To znanje je 

odločujoče za uspešnost posredovanja sporočila uporabniku. Avtor z nosilcem, vizualnim 

sporočilom, komunicira s pomočjo grafičnih elementov s čim bolj enopomenskim vizualnim 

nagovorom za doseg cilja. Te vsebine so lahko tržnega značaja, lahko pa sporočajo družbeni 

položaj. Vsekakor posredovane informacije želijo bralca pridobiti, ga pozvati, prepričati 

(Urukalo, 2008). 

 

V svetu medijev, svetu izobraževanja, oglaševanja, trženja, ločimo med širšo in ožjo uporabo 

javnih občil. Televizija je najpogosteje uporabljen množični medij, zaradi svojega širokega 

dometa, je splošno cenjena in velja za ugleden in zanesljiv medij. Tiskani mediji, kot so 

časopisi, tedniki, brošure in podobno, so veliko bolj omejeni, saj vsi ljudje ne berejo istih 

tiskanih medijev. Mediji so danes postali nenadomestljivo sredstvo v komunikaciji, ker 

zadovoljujejo mnoge socialne, družbene in ostale potrebe s svojimi informativnimi, 

vzgojnimi, ustvarjalnimi, oglaševalskimi, tržnimi vlogami. Torej bi lahko čas, v katerem 

živimo, poimenovali kar doba navduševanja nad stvarmi, prav zaradi poplave različnih 

medijev. Ena od pojasnitev tega je, da živimo v informacijski družbi, ki je povezana s 

komunikacijsko revolucijo. Vloga množičnih občil je tudi v njeni nadzorni funkciji. Množična 

občila naj bi zavzemala mesto med javnostjo in oblastjo. Motiv množičnih občil je dobiček. 

Informiranje in komuniciranje sta zelo donosna posla. Množična občila danes delujejo 

predvsem o podjetniških načelih, kar pomeni, da želijo pritegniti kar največ občinstva. Etične 

vrednote največkrat ne sovpadajo s tržno logiko. Ustvarjalci, ki ustvarjajo medijske podobe, 

se opirajo na svobodo kot temelj za njihovo delovanje in ustvarjanje. Mediji s svojim 

poročanjem soustvarjajo podobe ljudi in veljajo poleg drugih dejavnikov za enega 

najmočnejših vplivov na oblikovanje stališč in vrednot (Košir, 2003).  

Elektronska sredstva obveščanja so najmočnejši pojav 21. stoletja, ki so v celoti spremenila 

povsem običajne načine naše komunikacije v vzgoji in izobraževanju in nasploh v načinu 

življenja. Pojavlja se masovna uporaba novih medijev, predvsem s strani mlajših 

uporabnikov. Podobe iz njih predstavljajo fantazijski in realni svet otrok, kar pomeni, da so 

sodobni mediji navdih in motiv za likovne izdelke. Po nekaterih znanstvenih raziskavah je 

večina otrok zelo navezana na nove medije in ti močno vplivajo na njihove vrednote. Otroci 
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so tarča množice televizijskih programov, z nekaterimi negativnimi vplivi, ustvarjene tako, da 

jih otroci spremljajo enega za drugim. Kakor televizija vsebujejo tudi reklame izjemno 

pomemben dejavnik ustvarjanja mnenja. Reklame spodbujajo k potrošniškemu načinu 

bivanja, prepričujejo o vrednotah, potrebah in zadovoljstvu. Ustvarjajo notranjo potrebo kot 

osnovno materialno vrednoto (Šupšáková, 2008). 

 

»Čeprav njihove slike vsebujejo njihov lasten izraz, so na upodobljene stvari ali zgodbe 

globoko vplivali mediji in oglasi, kar je tudi takoj, na prvi pogled, prepoznavno: neki 

osemletni deček je na podlagi lastne domišljije narisal različne simbole potrošniške družbe 

…« (Šupšáková, 2003, 43). 

 

Obstaja tendenca, da se likovna dela »opišejo« z naslovi ob navdihu reklam, v primerih, ko 

likovno delo ni dovolj domiselno, izvirno in ustvarjalno. Tudi grafični simboli se pri mladih 

ustvarjalcih pojavljajo pred besednim izražanjem. To je pojav, ki je rezultat novih tehnologij, 

kot so klepetalnice, kratka sporočila ipd. Tako za likovno izražanje občutka sreče in veselja 

otroci pogostokrat uporabijo kar simbole »smeškov«, daril, sladkarij ipd. Skupina otrok, 

katerih likovno izražanje pod vplivom medijev ni tako opazno, je manjša, najmanjša skupina 

pa je skupina tistih otrok, katerih likovno ustvarjanje sploh ni pod vplivom medijev. Ti otroci 

npr. veselje povezujejo z dogodkom družinskega praznovanja, s hrano in pijačo, z druženjem, 

z doživetji, z upodobitvijo nasmejanih človeških figur ali živali (Šupšáková, 2003). 

 

Sprašujem se, do katere mere lahko torej ti vizualni mediji z vidnimi vtisi vplivajo na 

otrokovo učenje ali ga celo spreminjajo?  

Vizualni mediji na neki način manipulirajo in vplivajo na vedenjske vzorce in vrednote otrok. 

Te so danes drugačne od vrednot predhodnih generacij. Novi mediji s svojo vizualizacijo 

ponujajo novo, še močnejše doživljanje za mlade. Privlačnejši so zaradi samega delovanja, 

ponujajo neobičajne vizualne, slikovne dražljaje, grafično upodabljanje, podobe. Nekateri tipi 

medijev močno vplivajo na kognitivno aktivnost otrok, na njihov okus, prinašajo jim nove 

junake in idole, njihove vzorce vedenja povzemajo, se identificirajo z njimi itn. Raziskave so 

pokazale, da je poleg medijev, ki sicer vplivajo na otroke in mladostnike, pomemben tudi 

vpliv družine, šole, vseh kulturnih ustanov, da je pomembno ustvariti prostor za diskurz, v 

katerem bi imele največje vrednost ustvarjalnost, izvirnost in edinstvenost. Pomembna je 

vzgojno-izobraževalna struktura v šolah, z nauki o medijih, likovni umetnosti, etični vzgoji, 

kjer gre za poudarek na kritičnem mišljenju, saj ti ponujajo dobro podlago za oblikovanje 

vrednot (Šupšáková, 2003).  

 

Oglaševanje je logičen in sestavni del tržnega sistema. Oglas s podobami podaja informacije o 

izdelkih. Vsak oglas prenaša informacije s pomočjo besed in slik, z igro znakov in simbolov, s 

pomočjo zavestnega napora oglaševalca, ki ga oblikuje kot dražljaj, namenjen 

povpraševalcem (Kline, 2001). 

 

Oglaševanje naj bi bilo neosebna komunikacija podjetij in organizacij, ki je plačana. S 

sporočili upajo, da bodo informirali in prepričali ljudi v določeni skupini, se pravi občinstvo, 
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skozi razne množične medije. Tako oglaševanje naj bi delovalo v množični komunikaciji, zato 

je oglaševanje množični proizvod oglaševalcev. Ti so skupina posameznikov, ki delujejo v 

določenih vlogah v neki organizaciji oziroma v organizacijskem okolju in ustvarjajo oglase na 

osnovi podatkov, ki jih imajo o občinstvu. Oglaševanje je proces, ki je večstopenjski, 

posredovan je preko enega ali več posrednikov, ti pa so postavljeni med cilj in občinstvo. 

Oglaševanje je javna komunikacija, posredovana občinstvu z namenom, da jo zazna. 

Oglaševanje je proces, kjer občinstvo prejema oglase preko medijev in jih mora nato še 

mentalno procesirati. Občinstvo je vedno raznoliko, veliko, heterogeno, geografsko razpršeno, 

je bolj ali manj enosmerno, povratnih informacij je bolj malo in so pozne, največkrat 

pridobljene od raziskovalca (Watson, 1990). 

 

Proces komunikacije v oglaševanju poteka od ustvarjalca do uporabnika, npr. televizija pošilja 

vkodirana sporočila, ki jih gledalec razkodira (Vogrinec, 1995) 

 

Danes se zdi, da pomeni biti to, kar imaš. In prav to je nekakšno vodilo današnjega 

potrošništva. Danes so materialne dobrine mladim zelo pomembne. Dajejo jim zaznavo o tem, 

kar so, in vplivajo na oblikovanje lastne identitete. Potrošništvo je danes način življenja, 

predstavlja nam zabavo, sprostitev, čas za druženje s prijatelji, srečanja ipd. (Smith, 1993). 

 

Pod vplivom oglasnih sporočil s podobami, torej z oglaševanjem, se oblikuje in razvija 

miselnost o stvareh, odnosih, potrebah itn. Ta je odraz življenjskega stila, je tema pogovora in 

je nekakšen identifikacijski vzorec sedanjosti za človeka. Nakup in poraba dobrin je način 

odpravljanja stresa, napetosti, frustracij in nezadovoljstva. Pravzaprav pa oglaševanje ne 

pomaga reševati ali rešiti problema, nezadovoljstva ali praznine v življenju človeka. Ustvarja 

le nove potrebe za ustvarjanje novih izdelkov. Dejstvo je, da je tudi oglaševanje del 

otrokovega socializacijskega procesa. Ne moremo jih zavarovati pred njim. Otroci so danes 

bogatejši in bolj informirani, kot so bili nekoč. Prav zato so otroci in mladi prepoznani kot 

edinstven in pomemben trg v svetu potrošništva. Otrok ni tako zelo enostavno zabavati in 

prepričati, kot si mislimo. Otroci so bistri, inteligentni in skeptični; čeprav imajo manj 

izkušenj, jih ni tako zelo lahko zavesti. Ni res, da bodo otroci želeli kupiti vse, kar vidijo na 

ekranu in vse, kar je pred njimi in kar jim oglasi spretno ponujajo. Niso odrezani od 

informacij in jih pridobivajo iz najrazličnejših virov, kot so družina, prijatelji, mediji, internet, 

trgovine, ki se dopolnjujejo (Schneider, 1987). 

 

O vplivih oglaševanja na mlade in na otroke je bilo s strani raziskovalcev opravljenih mnogo 

raziskav. Kljub raziskavam o vplivu oglaševanja na otroke pa imamo zelo malo dokončnih 

informacij. Vemo, da ima oglaševanje učinek in da je nekatero oglaševanje slabo, nekatero pa 

dobro. Otroke je pred slabimi vplivi potrebno zaščititi, vendar se je potrebno vprašati, koliko 

zaščite pred oglaševanjem otroci potrebujejo (Watson, 1990). 

Otroci pogosto ne ločijo informacij, oglasov, prepričevanja, manipuliranja in zlahka 

verjamejo oglasom, saj so dojemljivi in sprejemljivi za nove vtise, imena, simbole in slogane 

(Erjavec in Volčič, 1990). 
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Otroci ne sprejemajo celotnih sporočil, njihovo razumevanje oglasa se poveča, kadar je 

poudarjen vizualni del sporočila, pa meni Schneider (1987).  

 

Foxall in Goldsmith (1994) pišeta, da gre za enake ugotovitve učinka pri vizualnih oglasih, 

narejenih za otroke ali za odrasle. 90% dražljajev, ki naj bi jih zaznal posameznik, je vizualno, 

ostalo pa je slušno. Zaradi te ugotovitve oglaševalci uporabljajo vizualne in slušne dražljaje.  

 

Oglasi za otroke naj bi bili kratki in jedrnati in ponavljajoči. Otroci stvari, ki so jim všeč, radi 

gledajo vedno znova in znova. Podobe,  oziroma liki in jezik, ki jih vidijo, pa ne pomenijo 

istega odraslim, kot pomenijo otrokom. Otrokom so všeč oglasi, ki se ponavljajo in so 

preprosti po podobi in zvoku (Schneider, 1987). 

 

2.2. ČUTILA 

 

Čutila so sestavni del živčnega sistema in človekovega celotnega organizma. Človek živi 

vsakodnevno obdan z raznovrstnimi dražljaji. Da bi se človek normalno razvijal, potrebuje 

ravnotežje dražljajev, ki ga povezujejo z okoljem, v katerem biva. Nemogoče je razmišljati o 

tem, da bi človek lahko obstajal brez kakršnekoli okolice, saj bi bil brez nje oropan 

predmetov, potrebnih za zaznavo in izkušnjo. Čuti torej omogočajo človeku povezovanje s 

predmeti in stvarmi (Butina, 1997). 

 

Ves proces začne narava, ki sproži aktivno reakcijo organizma, katere rezultat je notranja 

miselna podoba o stvareh. Čutni organi delujejo kot filter, ki v množici dogajanja v zunanjem 

svetu  izbirajo le nekaj podatkov, katere možgani nato predelajo. Ključna in središčna vloga 

čutil je, da se fizični dražljaji iz zunanjega sveta spremenijo v notranji svet psihe. Čutila 

posredujejo prehod iz misli v materijo (Butina, 1982). 

 

Za likovno mišljenje je nujna poudarjena povezanost z materialnimi nosilci, v katerih se 

upredmeti misel v obliki likovnih znakov, zapiše Butina (1984). 

 

Izžarevanje čustev je odvisno od motivacijske sile čustev, pri katerih ima veliko vlogo prav 

domišljija. Bolj ko je intenzivna, tem globlja so čustva. Učenec, ki rad ustvarja, razširja čustva 

na vse, kar je v povezavi s tem. Tu je povezava tudi z voljo, ki pa na čustva ne more 

neposredno vplivati. Učenec z voljo usmerja svoje predstave, zaznave in tako ustvarja 

miselne, psihološke podlage čustvovanja. Že najmanjša zaznava lahko pri učencu vzbudi zelo 

močno čustvo ali obratno (Tacol, 1999). 

 

Kvaliteta zaznave je odvisna predvsem od čustev (Trstenjak, 1981).  

 

Stanja, kot so čustvena in razpoloženjska, imajo prav tako velik vpliv na vedenje učenca, saj ti 

na najrazličnejše načine izražajo negativna in pozitivna čustva. Njegova delavoljnost je 

odvisna od prevlade čustvenega stanja, pozitivnega ali negativnega stanja, ki je viden upad 
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delavoljnosti. Povod za likovno oblikovanje je pogostokrat čustveno vzburjenje učenca. 

Takrat pri likovnem izražanju učenec izraža občutke na način, značilen samo zanj. (Tacol, 

1999). 

 

2.2.1. LIKOVNI ČUTI 

 

Vid in tip sta čuta, ki omogočata stik s svetom. Preko njiju se razkriva svet prostora in 

njegovih oblik, ki je ožji in se odpira določenemu likovnemu spoznanju. Spoznanja čutov vida 

in tipa se v možganih srečajo s spoznanji še drugih čutov, preko njih pa z njihovimi področji. 

Iz tega sledi, da se vsako določeno čutno področje obogati in se razširi tako, da nam ob 

izkoriščanju ene čutne poti prikliče večji ali manjši del spoznanja. Naša čutila od trenutka, ko 

fizične dražljaje spremenijo v živčne impulze, do trenutka, ko nam zamisel izstopi v delu, 

produktivno v interakciji obvešča v svojem lastnem jeziku, šifrah ali kodah, ki ga razumejo 

vsi deli živčnega sistema. Mišljenje in domišljija, ki sta višja psihična procesa, združujeta 

informacije in sporočila vseh razpoložljivih človekovih  virov, shranjena v spominu. 

Domišljija kombinira specifična delna sporočila in spoznanja na nov način zamisli, novih enot 

oziroma celot (Butina, 1997). 

 

Keong (2008) povzema misel Twaina o vidu, ki pravi, da se ne moreš zanašati na svoje oči, če 

tvoja domišljija ni izostrena. 

 

Vid je čut, ki človeku govori o zunanjem svetu in je usmerjen v prostor, k stvarem, 

predmetom in dogodkom, ki jih je moč videti. Vid integrira in povzema izkušnje in zaznave 

drugih likovnih čutov ( Butina, 1995).  

 

Medijska sredstva oglaševanja so najmogočnejši pojav našega časa in so v celoti spremenila 

običajne načine komunikacije, vzgoje, izobraževanja in življenja. Odtujen človek ni 

programiran, da razmišlja, ampak da uživa izdelke preko sloganov in nepovezanih podob. 

Njegova čustva in misli (programirane s televizijskim sporočilom) se končajo s slikami na 

zaslonu: je "sin televizijske domovine", ki je prvi dejavnik socializacije na svetovni ravni in 

nadomešča družino, šolo in kulturno tradicijo svojega kraja. Potrošniška družba zahteva 

uporabo obsežnega komercialnega oglaševanja za ustvarjanje psihosocialnih vidikov 

potrošništva (Freytas, 2007).  

 

Vidna percepcija je v tem primeru v prednosti pred zvočno percepcijo in pred ostalimi 

dražljaji. Dejstvo je, da na kognitivni ravni učenci spoznavajo likovni jezik. Učencem se 

oblikuje vidni svet, na ravni izraznosti pa se jim svet formira oziroma oblikuje likovno. V šoli 

se učenci likovno izražajo in hkrati razvijajo razumevanje prostora, s svojim likovnim 

izražanjem sočasno praktično preverjajo razumevanje tega, praviloma z izražanjem občutja, 

stališča in vrednot. Likovna umetnost je po vsebini glede na posamezna likovna področja 

zasnovana na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja glede na svoje likovne 

potenciale. V osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem obdobju dejavnost predmeta likovne 

umetnosti temelji predvsem na odkrivanju učenčeve ustvarjalnosti, predstavlja predvsem 
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usmerjanje in nadaljevanje otroškega izražanja, njegovega spontanega likovnega 

raziskovanja, odkrivanja posebnosti likovnega izražanja, nadgrajevanje in sposobnost 

opažanja vsega, kar je likovno. Učenci vizualizirajo misli in občutja na edinstven, svojstven 

način. Z likovno-izraznimi sredstvi se z različnimi materiali predstavljajo in izrazijo. S svojim 

notranjim svetom izrazijo miselne podobe za predmete in pojave iz narave in okolja (Tacol, 

2006). 

 

Likovno oblikovanje je ena mnogih dejavnosti, ki jih pozna človeška družba. Likovno 

oblikovanje se kaže skozi medije različnih vrst, ki omogočajo medijsko široko in javno 

komuniciranje, namenjeno velikemu delu občinstva. Ljudje uporabljamo medije na 

dopolnjujoč način, kar pomeni, da poslušamo radio, beremo tisk in gledamo televizijo 

(Butina, 1997).  

 

Vsak likovni proizvod je za tistega, ki ga ustvari, kot tistega, ki ga gleda, stvar zunaj njega 

samega. S likovnimi proizvodi lahko stopi v stik s pomočjo čutil. Likovnik s posredovanjem 

čutov uresniči likovno umetnino, ki vstopa v zavest tistega, ki jo gleda, gledalca. Vezni členi 

so torej čuti. Nekateri menijo, da obstaja dvajset čutov, ki se odzivajo na zunanje in notranje 

dražljaje okolja. Psihologi danes delijo zunanje dražljaje glede na naravo v kemične, 

mehanične in elektromagnetske dražljaje. Vsi ti trije skupaj pa povzročajo vrsto čutnih 

modalitet odzivov. Za kemične dražljaje imamo vonj in okus, za mehanične pa tip, 

kinestetične in proprioceptivne čute, kot so čut za ravnotežje in čuti za lastno telo v notranjih 

organih. Na elektromagnetske dražljaje pa se odzivata čuta za vid in toploto. Čuti imajo zaradi 

vseh teh fizikalnih lastnosti medijev različen prostorski doseg. Čuti so omejeni na področje 

lastnega telesa in vse zaznave se prenašajo v zunanji svet, te pa so osnova za pravilno 

delovanje drugih čutov. V obdobju evolucije so se najprej razvili čuti, ki so navezani na 

neposreden stik, to sta tip in okus, nato vonj in sluh ter nazadnje vid. Prav ta razvojni red zelo 

vpliva na psihološko vrednost čutov. Kasneje razviti čuti so sposobnejši in njihova sporočila 

so bogatejša. Znano je, da čuti pri človeku med seboj sodelujejo in se podpirajo. Vid, tip in 

sluh nas obveščajo o prostoru, vid in tip posredujeta obliko in sestavo predmetov. Vid 

integrira in povzema izkušnje vseh drugih čutov, zato je najpomembnejši (Butina, 1982).  

 

Vonj in okus sta bogata z odtenki. V doživetjih vonja in okusa lahko uživamo, mišljenje pa je 

z njuno pomočjo komaj mogoče. Pri poslušanju in gledanju se z oblikami, barvami, gibanji in 

zvoki da organizirati zelo zapletene prostorske forme. Tip in čut ne moreta nadomestiti 

gledanja, ker nista čuta na daljavo. Tip je navezan neposredno na stik, mora vse oblike otipati 

in z naporom lahko ustvari predstavo o trodimenzionalnosti, kar bi oko navadno preletelo z 

enim samim pogledom. Tip je oropan tudi vseh sprememb: od velikosti pogledov, prerezov in 

perspektiv, katerih naše vidno doživljanje omogoča vidno doživljanje oddaljenih stvari. Vid 

naj bi človeku dajal več kot 90 odstotkov informacij, sledijo mu tip, sluh, vonj in šele nato 

okus. Vid naj bi imel s stališča informacij okolja, sveta, v katerem bivamo, največjo 

dovršenost, natančnost čutov, ki jih lahko doseže kak čut (Arnheim, 1954, 1974). 
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2.3. ZAZNAVE 

 

Zaznava je psihičen proces. V tem se zavemo ali pa prepoznamo predmete, stvari, tudi pojave, 

s tem da vse povežemo tako, kakor nam o tem sporočajo čuti in kar o predmetih, stvareh ali 

pojavih vemo že od prej. Tega procesa se ne zavedamo, vendar nam ta stopi v zavest, tako da 

zaznavanje samo po sebi še ni mišljenje, temveč je neposreden odnos do zavesti sveta 

(Butina, 1997). 

 

Trstenjak (1989) pravi, da je zaznava kot proces čiščenja in zbiranja sporočil, ki jih 

sprejemajo čuti.   

 

Najpomembnejši del zaznavanja je v spreminjanju čutnih dražljajev, od zunanjega sveta kot 

notranjega sveta, torej zaznavajočega posameznika. Po Eysenckovem modelu gre za dve 

osebnostni dimenziji, za nevroticizem in introvertiranost. Pri prvem gre za sprejemanje vtisov 

zunanjega sveta, pri slednjem pa za prenos čustvenih nabojev. Obe dimenziji sta močno 

povezani z ustvarjalnostjo človeka. Eysenck je nekoč kot za prispodobo temu uporabil 

Goethejev citat, da človek lahko resnično razume samo tisto, kar ljubi. Pomembno je razvijati 

problemsko občutljivost. Če so informacije o stvari urejene nazorno in se učenca spodbuja k 

pozornosti, se spodbudi zanimanje za problemska nasprotja. Problemska občutljivost je 

predpogoj za uspešnost problemskega reševanja nalog pri pouku (Eysenck (1975).  

 

Pogačnik (1995) meni, da opažanje zunanjega sveta še zdaleč ni enostaven proces.  

 

 2.3.1. DOŽIVLJANJE 

 

Doživljanje je temeljno človekovo duhovno dogajanje ali delovanje in vsebina osebne 

človekove zavesti, tudi ko je doživljanje na robu zavesti ali pa ga človek doživlja na poseben 

način. Doživljanje je vpeto v osebno človekovo zavest in v njegovo duhovno delovanje, je 

nematerialno in se kot pojavno kaže kot duševno in telesno delovanje. Pojavno se kaže kot 

spominjanje, čustvovanje, zaznavanje, mišljenje in občutenje, vedenje in ravnanje. 

Doživljanje je celovito dogajanje v zavesti, ravno zaradi tega pa dogajanja kot so spominsko, 

čustveno, razumsko in vedenjsko, niso ločena. Konkretno doživljanje je enovito dogajanje, z 

vsemi naštetimi duševnimi in telesnimi sestavinami, vendar v posameznem primeru lahko ena 

od teh prevladuje (Ramovš,1989). 

 

Doživljanje je globok vir likovnega izražanja (Butina, 1997). 

 

Bistvo doživljanja sta duhovno delovanje in vsebina človekove zavesti. Kažeta se kot 

spominjanje, čustvovanje, mišljenje, zaznavanje, ravnanje, vedenje in občutenje. Ves proces 

doživljanja je večslojen in ti sloji so med sabo povezani v doživljajsko, trdno celoto. Te 

sestavljajo čutno-motorični, razumski in čustveni sloj. Ker čustva zelo različno vzajemno 

delujejo s percepcijo pri posamezniku, je on tisti, ki doživlja stvarnost s svojim lastnim, 
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osebnim, specifičnim načinom izbiranja in predelave vsebine, ki je doživljajska (Ramovš, 

1990). 

 

Posameznik obnavlja doživljajske izkušnje v obliki podob, tem pa pravimo predstave. S 

predstavami ponovno doživljamo šelestenje listja, žuborenja potokov ipd. Podoživljamo 

stvari, ki so minile. S predstavo obudimo duševno življenje, ki bi bilo brez predstav veliko 

bolj siromašno. Mnogi psihologi imajo o predstavah različna mnenja. Predstavo primerjajo z 

nekaterimi drugimi zavestnimi doživljaji, predvsem zaznavami. Trdijo, da je predstava lahko 

element izkušnje, ki nastane centralno in ima lastnosti občutkov. Predstava naj bi bila 

izkušnja, ki s stopnjo senzorne realnosti obnavlja preteklo zaznavno izkušnjo v odsotnosti 

prvotnega draženja. Predstave delimo v spominske in domišljijske. Spominske so več ali manj 

kopija zaznav, domišljijske pa nastanejo s kombiniranjem senzornih izkušenj. Zaradi tega kot 

celota ne ustrezajo realnosti (Pečjak, 1975).  

 

Pečjak (1975, 202 ), pravi »Čeprav so besede »notranje oko« in »podoba« v zvezi z vidnimi 

izkušnjami, mislimo s predstavljanjem vse modalitete. Predstave delimo na vidne, slušne, 

kinestetične, vonjalne, temperaturne in druge predstave. Boben si lahko predstavljate kot 

okroglo telo. Lahko si predstavljate zvok bobna ali mišične občutke, ki bi jih imeli, če bi tolkli 

po njem.«. 

 

 2.3.2. OBUČUTENJE 

 

Butina piše o občutenju in pravi, da je občutiti hladno in toplo čutna zaznava, občutiti, da se 

bo nekaj zgodilo, pa je psihični vtis. Oblika občutenja ni isto kot čustvo, povzema Butina 

Junga, ki govori o tej funkciji. Pravi, da oblika občutenja po njegovem ni isto, kot je čustvo. 

Razlog je v tem, ker služi hkrati občutenju in vrednotenju stvari, dogodkov in oseb. Po 

Jungovi teoriji ta funkcija torej nima nobene zveze s čutnostjo. Podobno kot mišljenje, ima 

čustvo določeno motivacijo. Občutki imajo specifično čutno motivacijo, kar pa je bistvena 

razlika med občutki in čustvi (Butina, 2009). 

 

»Čutiti je rezultat delovanja čutov, občutiti pa zaznavanje psiholoških vsebin.« (Butina, 2009, 

149).  

 

Tisto stanje, ki opredeljuje  notranji odnos do stvari in njihovo presojanje, je občutenje. Ne 

izhaja iz čutnosti, temveč iz notranje vrednostne opredelitve o zaznanem. Občutenje na neki 

način sodi o vrednotah, posebnih notranjih kvalitetah odnosa do sveta. Te kvalitete je Jung 

opredelil kot smiselne vrednote na področju etike in estetike. Vrednote estetike zaznavamo s 

čuti in jih presojamo na osnovi notranjega odnosa do njih. Funkcija občutenja pa ima vlogo 

presojanja in jo je Jung označil kot racionalno skupaj z mišljenjem, na osnovi racionalnih 

funkcij (Jung,1984).  

 

Butina se ne strinja z Jungovim izločanjem čustev iz območja občutenja. Meni, da bi lahko 

občutenje uvrstili na začetek psihične lestvice, z nagoni, afekti, s čustvi, ker se vsi trije 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

12  

 

 

psihični procesi z občutenjem vred ukvarjajo z notranjimi psihičnimi stanji, ki oblikujejo 

obnašanje človeka v posameznih življenjskih situacijah (Butina, 2009). 

 

Jung je mnenja, da sta občutenje in mišljenje sovražnika, ker si zaradi svojih funkcij 

nasprotujeta. Občutenje naj bi bila racionalna funkcija zaradi dejstva, da imajo ljudje, ki so 

občutenjski tipi, urejeno shemo o hierarhiji, vrednotah, dogodkih, katerih se držijo, in izjemno 

močan občutek za tradicijo. Razlikovalna funkcija občutenja se nanaša na človeške odnose, na 

načine obnašanja človeka (Jung, 1984). 

 

 2.3.3. VIZUALNO ZAZNAVANJE 

 

Vizualno je tisto, kar prihaja iz sveta, preko čutne poti vida v naš živčni sistem, kot je npr. 

tipno tisto, kar nam sporoča čut tipa. Vizualno ali čutno zaznavanje je usmerjeno k spoznanju 

dela stvarnosti, ki je skozi čut za vid ali kak drug določen čut dostopen (Butina, 2003). 

 

Arnheim (1969) piše, da pri gledanju možgani zbirajo različne informacije oziroma podatke, 

zato lahko videno uporabijo za misel in obratno. Če čutni material ni prisoten, um nima s čim 

misliti. Prav tako je spoznal, da je ustvarjanje oblika razmišljanja, v katerem sta spoznavanje 

in mišljenje prepletena.  

 

2.3.3.1. VID 

 

Vid je čut, ki nam pove največ o zunanjem svetu, o predmetnem svetu, pomembnem za 

človeka. Posebnost in posebna vrednost vida je v tem, da integrira zaznave vseh čutov o 

prostoru in nam jih v treh dimenzijah tudi posreduje. Čutno zaznavanje je selektivno in je 

usmerjeno k cilju. Temeljna poteza gledanja je aktivna izbira. Osredotoča se na spremembe v 

okolju. Človek opaža in odgovarja na pomembne spremembe dražljajev. Pri likovnem 

oblikovanju sodelujejo čuti, kot so čut za lastno telo, čut za ravnotežje, čut za tip, in čut za 

vid. Vid lahko integrira izkušnje in zaznave vseh ostalih likovnih čutov in je najpomembnejši 

med njimi. Sredstva likovnega izražanja in področja likovnega oblikovanja so določena z 

obsegom vseh čutov in z možnostmi le-teh, ki temeljijo na zakonitostih. Čut vida je torej s 

stališča informacij o svetu in prostoru izjemno pomemben. Vid je skozi evolucijski čas 

dosegel zelo visoko raven dovršenosti in natančnosti. Prednost vida je v tem, da nam 

oblikovni svet medija daje izredno bogata sporočila o stvareh in dogajanjih v svetu. Prav 

zaradi tega je vid glavno področje mišljenja. Vid posreduje tudi mnogo izkušenj drugih čutov. 

Velik del zaznave s tipom lahko po določeni dobi učenja kontroliramo in zaznavamo z vidom. 

Tudi izkušnje se integrirajo z vidnimi. Imajo močan vpliv na zaznave in izkušnje drugih 

čutov, ki vplivajo na zaznave likovnih čutov (Butina, 2003). 

 

Harmonija, lepota, proporci, ritem, barve, prostor in oblike niso le lastnosti stvari, temveč so 

lastnosti človekovega zaznavanja in doživljanja. Vse, kar zares obstaja, kar vidimo v svetu 

okoli nas, zunanjem svetu, pravzaprav ni prava snov zaznavanja, temveč je le simulacija zanj 

(Birren, 1969).   
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Barva neke površine, ki jo zaznamo na nečem, nastane v izkušnji človeka. Zaznave ne 

moremo omejiti na izključno tisto, kar oči vidijo v prostoru, kjer bivamo. Zaznavno dejanje je 

prva faza kompleksnega mišljenja in ni nikoli izolirano (Arnheim, 1969).  

 

Kar je vsem likovnim čutom skupno, je to, da se vsi ukvarjajo z večdimenzionalnim 

prostorom. Vid je sposoben  integrirati veliko pomembnih sporočil iz zunanjega sveta za 

likovno oblikovanje, zato je glavni likovni čut (Butina, 2003). 

 

Nekateri ljudje doživljajo več čutnih kvalitet, kljub temu da je vzdražen samo eden od čutnih 

organov. Preučevana vrsta je tudi barvno slišanje ali »sinopsija« in pa tonovsko videnje 

»fonopsija«. Deloma so preučevali tudi občutenje vida in okusa, vida in vonja ter sluha in 

okusa. Ti doživljaji so včasih zelo kompleksni. Asociacije ob teh občutenjih se pojavljajo v 

povezavi z zelo različnimi zaznavami. Sama imam izkušnje, ko vidim številke kot barve in 

dneve v tednu prav tako. Določeno osebo povezujem z vonjem, pri katerem vidim barvo itn. 

Nekateri raziskovalci so ugotovili, da so te povezave s tovrstnim občutenjem bolj pogoste pri 

otrocih kot pri odraslih, prav tako naj bi bile pogostejše pri ženskah kot pri moških. Takšno 

doživljanje je drugačno, redko. Proces takšnega doživljanja naj bi bil poseben primer 

simboličnih procesov. Nekateri doživljajo hitro glasbo kot oster, svetel, rdeč lik, človek, ki 

nima tako velike predstavne moči, pa jo enostavno poimenuje z besedami, metaforami.. 

Danes imajo takšno predstavljanje ali občutenje za zelo žive predstave (Pečjak,1975). 

 

»Naš vidni aparat je sestavljen iz oči in možganov.« (Butina, 2003, 12).  

 

Oči predelujejo sprejete dražljaje in te spreminjajo v živčne impulze. Živčni impulzi gredo v 

višje možganske centre. V ustreznih centrih možganske skorje poteka razbiranje teh 

vzdraženj. Tam postane vse tisto, kar je v živčni sistem stopilo skozi čutila, vidno, slišno, 

okusno, tipno. Vse to postane zaznava, ker šele tu dobi svoj smisel in pomen. Vse naše 

zaznave označuje iskanje smisla in zaznavanje kompleksnega poteka mnogih dejanj, ki so 

podobna in ki so bila narejena v preteklosti in živijo v spominu še naprej. Nekdanje zaznave 

tako vplivajo tudi na bodoče zaznave. Običajno se ne zavedamo poti, ki jo opravi živčno 

sporočilo v možganskih središčih. Pravzaprav pa to poteka takrat, ko začnemo z likovnim 

delom in uporabljamo že zelo subjektivno in natančno obdelano snov, ki pa je daleč od 

objektivne resničnosti. Ni zavestne misli in ne predstave, ki ne bi bila pod vplivom 

individualnih izkušenj in zahtev, te pa so združene z izkušnjami naše vrste in družbe. 

Znanstvena spoznanja o zaznavanju barv pojasnjujejo, da je barva od vseh čutnih zaznav 

najbolj subjektivna. Ker nastaja v vidnem sistemu, je ne moremo preveriti z nobenim drugim 

čutnim sistemom. S tipom lahko preverimo večino drugih informacij, medtem ko barve lahko 

samo vidimo. Učence je pri likovnem izražanju vodila predvsem barvna asociacija na likovni 

motiv in pa položaj in smer likovnega motiva na način, ki je značilen v vizualnih medijskih 

grafičnih sporočilih (Butina, 2003) 
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»Ko človek z barvami svet oblikuje, mu daje nove oblike. Torej je oblika ali forma nekako 

povezana z barvo, če že ne pojmovno, pa vsaj v izvedbah te, kar pomeni obojestransko: 

barvnih in likovnih izvedbah« (Trstenjak, 1978, 25).  

 

Forma je od nekdaj veljala za nekaj bolj objektivnega kot barva sama. Barva in lik sta med 

sabo zelo povezana in se dopolnjujeta v eno stvarnost. Prav zaradi tega si je nemogoče misliti, 

da je lahko v tej enotnosti ena stvar bolj stvarna, druga pa popolnoma umišljena. To velja 

predvsem tam, kjer barva določa obliko, tako da bi slednja ne mogla brez barve. Seveda pa 

moramo barvo in obliko razlikovati. Obe izpolnjujeta vse glavne funkcije v našem opazovanju 

vidnega sveta. Omogočata identifikacijo pojavov v svetu, ki je v mediju barv in oblik dana 

zelo jasno bolj, kot si jih v tipnem in slušnem svetu lahko zamislimo. Barva prispeva k 

prepoznavanju in čustveni valenci, navdaja nas z občutji. Seveda pa se ljudje v odnosu do 

barv in oblik zelo razlikujejo. (Trstenjak, 1978). 

 

Barvo označuje njena barvnost, barvna kvaliteta. Raziskave in poskusi s toplimi in hladnimi 

barvami osvetljave so pokazali prav zanimive fiziološke reakcije človeškega organizma. Pri 

poskusu z rdečo barvno lučjo so pokazali, da ima zelo stimulativen značaj človekov živčni 

sistem. To se je odražalo z rastjo krvnega pritiska, z dihanjem, bitjem srca, ki sta postala 

hitrejša. Torej, rdeča barva učinkuje vznemirljivo na živčni sistem. V primeru poskusa z 

modro barvno svetlobo pa se je pokazal nasprotni učinek. Krvni pritisk pade, dihanje in bitje 

srca delujeta počasneje. Modra barva učinkuje pomirjevalno zaradi vplivanja na določen del 

živčnega sistema, ki vodi zapletene telesne procese, ti pa morajo potekati brez vsakega 

zavestnega posega, zato je jasno, da so te reakcije človeka avtomatične in podzavestne, 

predvsem pa nanje ne moremo vplivati. Zaznavanje barv je subjektivna izkušnja 

posameznika. Doživljanje barv ima skupne značilnosti vsem ljudem, zato se pri likovnem 

oblikovanju lahko ravnamo po njih. Tople barve povzročajo enake fiziološke učinke pri vseh 

ljudeh, medtem ko so psihološke reakcije na barve individualno različne. Npr.: nekdo ima rad 

zeleno in ne mara oranžne, spet drugi obratno. Tudi družbena kultura nam narekuje in izrablja 

simbolične možnosti barv. Dobro viden je primer prometnih in drugih opozorilnih znakov, na 

katerih nas rdeča barva opozarja oziroma pomeni nevarnost, zelena barva pomeni varnost, 

prosto, bela barva je simbol nedolžnosti, črna smrti, žalosti, rdeča je vznemirljivost, napetost 

itn. Likovno izrazno sredstvo barva najbolj odgovarja občutenju zaradi svojih psiholoških in 

likovnih lastnosti. Čutno sporočilo gre skozi proces možganov, kjer dobijo zaznave čustven 

predznak (Butina, 2003).   

 

Trstenjak (1976) piše o čustveni barvi ugodja in neugodja, veselja in žalosti, spočitosti in 

utrujenosti, vzburjenja in pomirjenosti, navdušenja in malodušnosti. Rdečo in zeleno barvo 

ljudje občutimo na  podoben način.  

Rdeča je barva aktivnosti in boja, zelena pa je barva umika in samoohranitve. To je par barv, 

ki ju človek lahko kontrolira. Pojasnitev izhaja iz časa primitivnega človeka, ko je njegova 

dejavnost dobila dve obliki. Človek je lahko lovil, napadal se branil ipd. Rdeča barva zaradi 

svoje aktivnosti daje občutek gibanja, za razliko od zelene barve, ki jo občutimo kot 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

15  

 

 

usmerjeno, hladno. Sistem nekaterih barv imamo vpisan v živčni sistem možganov in te so 

povezane z nagoni, ki so tipični odgovori na tipične življenjske situacije (Lüscher, 1971). 

 

Barve so najprimernejše likovno sredstvo za izražanje čustveno poudarjenih vsebin (Butina, 

2003). 

 

2.3.4. VIZUALNI SPOMIN 

 

Pri spominu glede na receptorje ločimo več tipov spomina: vizualni, motorični, akustični in 

abstraktni spomin (Trstenjak 1975).  

 

Vsak vizualen doživljaj je umeščen v konkreten čas in prostor. Videz predmetov vpliva na 

videz drugih predmetov v prostoru in na predmete, ki so prehodni tem v času (Arnheim, 1954, 

1974). 

 

Opažanje zunanjega sveta sploh ni tako zelo enostaven proces. Možgani morajo na osnovnih 

zunanjih, nenehno spreminjajočih se oblikah izločiti stalne lastnosti objektov (Pogačnik, 

1995). 

 

Osebni spomin naj bi obnavljal pretekle pojme, misli in umske operacije in se poimenuje tudi 

logični spomin. Od selektivnega spomina je odvisna zmožnost likovnega značaja učenca. Na 

trajanje in na jasnost spomina vplivajo interes in čustven odnos do predmeta na trenutno 

razpoloženje. Dober spomin pri učencu je odvisen od njegove strnjene pozornosti, skozi 

motorično in verbalno usvajanje likovnih pojmov, povezano s teorijo in prakso likovnega 

izražanja (Trstenjak, 1975). 

 

2.4. MIŠLJENJE 

 

Zaznavanje še ne pomeni mišljenja, kljub temu, da človeka zavzame v celoti (Butina, 1997).  

 

Mišljenje spada med najmanj znana in raziskovana področja sistematične psihologije, saj je to 

simboličen notranji proces, ki je nezaveden in odmaknjen od empirične psihologije. Upošteva 

samo neposredna? dejstva, ki so opažena. Prav zaradi tega je težko v vsakdanjem življenju, 

kot tudi v strokovnih berilih, najti enotno, enoznačno pojmovanje, kaj pomeni mišljenje 

(Pečjak, 1975). 

 

Besedi mišljenje imata dva pomena. Mišljenje naj bi bilo v širšem smislu vsak psihičen 

proces, ki poteka brez neposrednega predhodnega dražljaja, kot je spominjanje, predstavljanje 

ali domišljanje. Med temi dražljaji in reakcijo, ki nastopi, se pojavi časovni odlog in v tem se 

odvija prav mišljenje. Za občutenje in zaznavanje to ne velja in ju izključuje iz omenjene 

opredelitve (Butina, 1997). 
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Za likovno mišljenje velja najbolj splošna opredelitev, kar pomeni, da je mišljenje vsako 

reševanje problemov, tudi likovnih, ne glede na sredstvo. Reševanje problemov je kot iskanje 

novih odnosov med izkušnjami, ki so senzorne ali simbolne, med konkretnimi in zapletenimi 

vsebinami. Senzorne vsebine so neposredni odraz zunanje situacije, ker jo predstavljajo npr. 

besede. Problem v zaznavah, predstavah, simbolno predstavljeni situaciji je v tem, da 

odražajo izkušnje, kar pomeni predmete in pojave objektivnega sveta (Pečjak, 1975). 

 

Človek se problemov zaveda z zaznavami, s predstavami, simboli, običajno na več načinov. 

Problem likovnika je samo razreševanje opredelitve njegovega odnosa do sveta skozi likovne 

možnosti. Zaznavno-praktično mišljenje poteka pri mlajših otrocih podobno kot pri odraslih 

ljudeh. V likovni produkciji se srečujemo s tremi vrstami mišljenja. Eden od temeljev 

ustvarjalnega likovnega dela je zaznavno-praktično mišljenje, pri katerem komponente 

problemske situacije zaznavajo in praktično preizkušajo. Razlika med zaznavo in predstavo je 

v tem, da ima zaznava svoj vzrok v receptorju, predstava pa jo ima v konceptorju, kar pomeni, 

da prihaja pri zaznavi dražljajev in vzdraženja preko receptorja, pri predstavi pa tako, da je 

vzrok predstave v subjektu samem. Zaznava naj bi zaradi tega imela konkretnejši, stvarnejši 

značaj, za razliko od predstave, ki je brez prave povezave s stvarnostjo bežna. Prav iz tega 

razloga je zaznava trpna, ravna se po dražljajskih okoliščinah in je od teh odvisna. Predstava 

pa ima aktiven oziroma dejaven značaj in je manj odvisna od zunanjih okoliščin. Premika se 

in pretvarja krajevno, časovno in oblikovno, zato je tudi nehote ponarejena in spremenjena 

(Trstenjak, 1969). 

 

Takšna razlika, kot je opisana med zaznavo in predstavo, lahko zelo dobro opisuje tudi razliko 

med likovnima ustvarjalcema. Izhodišče teh je lahko zaznavanje ali pa predstavljanje. Pri 

zaznanem likovnik navadno nekaj doda iz predstave, pri predstavljanju pa doda živost 

zaznave. Dejansko oba tipa likovnikov uporabljata zaznave in predstave, le da jih različno 

kombinirata. Od njune ustvarjalnosti je odvisna njuna umetniška prepričljivost. Pri vsem tem 

ima veliko vlogo umetniška domišljija (Butina, 1997).  

 

Za ustvarjalno mišljenje je potrebna določena mera inteligentnosti, perceptualna odprtost, 

razvita fleksibilnost in intuicija. Intuicija pomeni navdih in je neposredno spoznavanje 

resničnosti, ki je neodvisno od izkušnje ali pa logičnega sklepanja. Za intuicijo je značilno, da 

ni zavestno kontrolirana. Zavedanje te je le delno, po odlomkih, kot preblisk ali občutje 

(Tacol, 1999). 

 

»Intuicija omogoča pravilno rabo čutnega materiala, ki vodi k likovnim odkritjem.« (Tacol, 

1999, 44). 
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2.4.1. KONKRETNO IN ABSTRAKTNO MIŠLJENJE 

 

Človekove misli so kombinacije različnih pojmov. V miselnem procesu prevladujejo 

predvsem določeni pojmi, uporaba zaznav in predstav. Abstraktno mišljenje je neodvisno od 

določenih, konkretnih zaznav in predstav (Piaget, 1979). 

 

Zamisel, ki se porodi v glavi, je čista abstrakcija. Je zgolj misel ali ideja, vidi jo lahko le tisti, 

ki jo ustvari. Šele ustvarjeno likovno delo je formulirana likovna misel, ki obstaja na čutno 

določen način (Butina, 2000).  

 

Slika 1 je primer zamisli čiste abstrakcije. Slika je formulirana likovna zamisel, ustvarjena na 

čutno določen način. 

 

Abstraktni pojmi, ki so uporabljeni, so znanstveni po globini in uporabnosti. Učenec, ki nosi v 

svoji domišljiji zamisel, mora poznati likovno teorijo kot ogrodje teorije likovne umetnosti, da 

bi lahko razumel abstraktno misel (Butina, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: »37&4«, Mateja Kranjc in Miha Flajnik, 2013 

 

2.5. DOMIŠLJIJA 

 

Domišljija je prosto obnavljanje prejšnjih zaznav v nove enote. Govorimo o treh vrstah 

domišljije: navadna domišljija, ki jo ima vsak človek, stvariteljska domišljija, s katero je 

mogoče oblikovati nove vsebine in dajati pobudo novim zamislim, in histerično domišljijo kar 

pomeni povezovanje neresnične ali pa delno nesmiselne bujne predstave v enote. Pri 

likovnem ustvarjalcu je mogoče, da se združijo vse tri vrste domišljije, ker je zanj značilna 

stvariteljska domišljija, in to pomeni, da svoje predstave, sanje, želje prenaša v likovne znake, 
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simbole. Lahko rečemo, da jih upredmeti in preoblikuje, tako da so vsem dostopne zaznave 

(Trstenjak, 1981). 

 

Za domišljijo naj bi bilo značilno, da posameznik iz izkušenj tvori nove možnosti, 

kombinacije, ki še niso bile doživete ali narejene. Prav to pa je ena od osnovnih značilnosti 

umetniškega ustvarjanja. Na podlagi mnogih izkušenj oblikuje svoje like. Deli teh likov 

ustrezajo resničnosti, morajo biti resnični v prihodnosti, kot celota pa so lahko zelo oddaljeni 

od te. V tem primeru lahko govorimo o domišljiji, ki jo usmerja zamisel nečesa boljšega. 

Pečjak povzema pesnika Woodwortha, ko pravi, da je domišljija podobna mišljenju v delu, ko 

uporablja podatke iz spomina. Domišljija naj bi bila po njegovem razmišljanju mentalna 

manipulacija. Domišljija se razlikuje od prostega asociiranja, ker je usmerjen proces (Pečjak, 

1975). 

 

Ustvarjalna domišljija učencu pomaga takrat, ko nečesa še nikoli ni videl in si to lahko 

predstavlja. Ta aktivnost je domišljijski proces, v katerem nastaja nekaj izvirnega, prvinskega. 

Predstavlja nekaj alternativnega temu, kar je običajno in rutinsko. Učitelj ima pri tem velik 

vpliv. S izbranim izborom umetniških del, skrbno izbrano primerno interpretacijo nastalih idej 

in uporabo likovnih materialov lahko zelo spodbuja učenčevo domišljijsko ustvarjalnost, 

izvirnost (Marentič Požarnik, 2003). 

 

Domišljija je ustvarjalna zmožnost našega uma, ki je izrazita. Ta bistveno določa kakršnokoli 

in vsakršno umetniško in znanstveno ustvarjalnost. Domišljija je vrsta mišljenja, ki daje 

produkte, ki so umetniški in tako ustvarja notranje podobe. Te podobe nastanejo s pomočjo 

čutnih dražljajev, so čutne in vidne podobe ter shranjene v možganih. Proces imaginacije 

imenujemo tudi obujanje in povezovanje čutnih in vidnih podob (Tacol, 1999).  

Butina (1997) pa vidi imaginacijo in njeno vlogo bolj kot prvino, ki poenoti različne 

intelektualne sposobnosti.  

 

»Oblikovanje podob v umu je neke vrste notranje oko, notranje zrenje.« (Butina, 1997, 54). 

Imaginacija je podobna mišljenju zaradi tega, ker uporablja podatke iz spomina in je 

življenjsko vezana na vizualizacijo. Imaginacija in njena posebnost je v tem, da nam kaže 

podobe, ki niso samo predstave že videnega, temveč so tudi podobe nečesa že zamišljenega in 

tistega, ki najprej biva samo v teh podobah (Butina, 1997). 

 

Domišljija se ne ujema povsem z imaginacijo, ker operira z mislimi, ne pa s podobami, je 

duhovna zmožnost predstave in pri tej gre za miselno kombiniranje in ustvarjanje predstav. Za 

domišljijo je tipično, da jo posameznik tvori iz izkušenj nove kombinacije, ki v svoji celostni 

obliki še niso bile narejene in ne doživete. Dejavna domišljija, ki jo poznamo kot 

kontrolirano, je usmerjena k cilju, pasivna domišljija, ki je prosta, pa sta sanjarjenje in sanje 

(Tacol, 1997). 

 

Domišljija je tista, ki uravnava ravnovesje med zunanjim in notranjim svetom, in jo lahko 

zaradi tega označujemo kot predmet, ki si ga izmislimo. Torej gre za ustvarjanje o tistih 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

19  

 

 

situacijah, o katerih nikoli ni nihče razmišljal in niso obstajale in tudi ne bi mogle obstajati. 

Pravzaprav gre za oblikovanje novih oblik, na podlagi starih vsebin (Arneheim, 1954, 1974).  

 

»Domišljija odkriva nove vizualne oblike, ki so odraz osebnosti, karakterja in odraz stopnje 

osebnostnega razvoja. Nove oblike so odraz učenčeve domišljije.« (Tacol, 1999, 45). 

Take oblike lahko ostajajo le pri učencih, ki so sproščeni in v učnem procesu, ki tak način 

upodabljanja oblik, pri katerih gre za prikazovanje vedno enih in istih podob na najrazličnejše 

načine, vsakokrat na način, ki je izraz osebe, ki je upodobila obliko, dopušča (Tacol, 1999). 

 

»Čustva se zrcalijo v učenčevem izdelku, če je njegova izpoved zelo stvarna.« (Tacol, 1999, 

46). Likovni izdelek učenca je spomin na neko izkušnjo, sočasno pa tudi sredstvo za 

podoživljanje, doživljanje čustva. Včasih ta delujejo neopazno, lahko so prijetna ali 

neprijetna, pa tudi različno močna. Lahko jih vzbudijo različni dogodki ali celo izvirajo iz 

dogodkov iz preteklosti, katerih se učenci zavedajo ali pa se jih ponovno zavejo zaradi nove 

izkušnje (Tacol, 1977).  

 

Čustva so duševni proces. S čustvi doživljamo poseben odnos do pojavov, oseb in predmetov, 

njihovo svojevrstno vrednost in privlačnost. Čustva so opazna, vendar jih je težko opisati, ker 

čustvene procese praviloma spremljajo različne in mnoge fiziološke in telesne reakcije. S 

čustvi predmete in pojave lahko doživljamo v obliki ugodja ali neugodja, zadovoljstva ali 

nezadovoljstva, veselja ali žalosti, upanja ali strahu, ljubezni ali sovraštva itn., lahko rečemo, 

da govorimo o doživljanju čustev, ki jih ljudje izražamo z različnimi odzivi, ti pa so navzven 

opazni kot jok, smeh, kremženje obraza ipd. Na predmete, dogodke in pojave, ki nas obdajajo, 

ki jih podoživljamo, se odzivamo zelo različno, jih opazujemo in jih zaznavamo, občutimo in 

o njih razmišljamo ( Pečjak, 1995). 

 

Mešanje dveh ali celo več čutnih zaznav zaznamuje sinestezija. Pri sinesteziji gre za draženje 

ene čutne modalnosti, povzroči jasno  predstavo druge, ob zaznavi pa se zdi, kot da gre za 

enoten dražljaj. Najbolj znane oblike so: okušanje tipa, videnje zvokov, slišanje barv, 

zaznavanje črk in številk v barvah, ne samo kot črnih znakov na belem papirju (Ratej, 2014 - 

povzema Pečjaka). 

 

Pečjak piše o priklicu, obnavljanju in pravi, da so učinki preteklega učenja izraženi v 

obnavljanju dejavnosti. Zaradi tega morajo biti v možganih vkodirani na način, ki omogoča 

čim bolj natančno ali prosto obravnavo. V domišljiji in mišljenju je obnova integrirana v nove 

vzorce. V sedanjosti se izražajo učinki preteklega učenja na tri načine: kot priklic, prepoznava 

in kot prihranek pri novem učenju. V življenju nasploh je zelo pomembna zanesljivost 

konkretnih spominov. Vprašanje je, ali smo to, kar mislimo, da smo doživeli, dejansko 

doživeli. Ali vplivata racionalizacija in asimilacija in mnogi obrambni mehanizmi na obujanje 

številnih spominov (Pečjak, 1975). 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

20  

 

 

2.6. POJMOVNO MIŠLJENJE 

 

Začetke oblikovanja pojmov vsebuje vsaka zaznava oblike ali lika. Njegovo stališče je, da je 

pojem zavedanje skupnih značilnosti različnih predmetov in pojavov. Pojem ima v mišljenju 

dvojno funkcijo, najprej je sredstvo mišljenja oziroma element problemske situacije. Človek 

operira bolj v zaznavno-praktični kot v zaznavno-predstavni obliki neposredno s situacijo, ki 

je problemska in s predstavami. V obliki besednega mišljenja pa operira z besednimi simboli, 

ti pa so izraz pojmov. Vsako novo izkušnjo človek spontano primerja z že znanimi in jih 

vključuje. Nastanek pojma je rešitev problema, ki ga omogočata proces abstrakcije in 

generalizacije. Človek potrebuje za predmet predstave o zaznanem svetu prav mišljenje. Da je 

zaznavanje sestavljeno iz dojemanja splošnih lastnosti, ki so bistvene. Človek spontano 

primerja vsako novo izkušnjo z že znanimi in to vključuje v razrede. Do tvorbe novih pojmov 

prihaja na različne načine. Nastanek pojma je rešitev problema, tega pa omogočata abstrakcija 

in generalizacija. Izločevanje nekih značilnosti iz skupine predmetov in pojavov pomeni 

abstrakcijo. Istočasno poteka zanemarjanje in odmišljanje drugih značilnosti. Včasih se pri 

abstrakciji izločijo značilnosti, ki niso takoj očitne, včasih so samo skupne zaznavne 

značilnosti. Kadar se obdržijo le najbolj bistvene in nujne značilnosti, takrat znanstveni pojmi 

dosežejo visoko raven abstrakcije. Lahko bi rekli, da je abstrakcija zelo pomembnaa ločitev 

tega, kar pojem nujno vsebuje, od vsega tistega, česar ne (Arnheim, 1954, 1974). 

 

Abstrakcija v likovni umetnosti: 

 
Slika 2: »Bik. Stanja V«, Pablo Picasso, 1945 

 

Picassova serija bikov se začne z upodobitvijo realističnega bika in prehaja v bolj preprosto 

ali abstraktno ali poenostavljeno podobo. Generalizacija pomeni posploševanje izločenih 

značilnosti na vse vrste ter posploševanje nekaterih značilnosti pojmov in predmetov, ki se 

pojavljajo tudi med nastajanjem pojma. 

V oblikovanju pojmov najdemo iz zaznavanja generalizacijo in diferencializacijo, 

posploševanje in razlikovanje. Generalizacija znotraj pojma izloči razlike in poudari skupne 

poteze, kar pomeni, da poveže pojem v celoto, ki je jasno ločljiva od drugih pojmov. Likovni 
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pojmi so abstrahirani iz narave, npr. pojem organske oblike je abstrahiran iz oblik živih 

organizmov (Arnheim, 1954, 1974). 

 

 
Slika 3:Sveta družina, Barcelona 

 

Primer organskih oblik na fasadi stavbe oziroma paviljona, povzetih iz narave. 

 

 

 

 

Slika 4: Portret drevesa, Študija 2, Martin Stavars, 2009 Slika 5: Pramide v Gizah, Egipt 

 

Pojem kristalne oblike je abstrahiran iz oblik kristalov iz narave. Oblika piramid na sliki 

spominja na kristalno oblika. 
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Slika 6: Kristalna oblika naravnih kristalov 

Oblika naravnih kristalov v naravi. 

 

Slika 7: »Mesto Voda izgleda ljubko«, Gayle Leonard, 

2012 

 

Na sliki je umetnik abstraktno upodobil 

vodo, kaplje, njeno gibanje, iztekanje, 

kapljanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 8: »Vodni odsev«, Ann Greaney, 2012  

 

Na fotografiji je umetnica ujela vodo v gibanju. Izsek fotografije prikazuje barvne ploskve, 

oblike, ki nastanejo ob valovanju vodne gladine. 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

23  

 

 

2.7. MIŠLJENJE IN GOVOR 

 

Vigotski v svoji knjigi Mišljenje i govor na zanimiv način opisuje odnos med mišljenjem in 

verbalnim izražanjem pri otrocih in njihove ugotovitve. Svoj kognitiven proces prenosa 

informacij iz podobnosti med dvema pojmoma razlaga na zanimiv način z likovnim 

mišljenjem in njegovim likovnim izrazom. Zanj pomeni ustvarjanje pojmov dajanje pomena 

besedi. Rezultat so kompleksne dejavnosti, v teh pa sodelujejo vse osnovne intelektualne 

funkcije. Raziskave poskusov kažejo, da je pri tem procesu najpomembnejša funkcionalna 

uporaba znaka ali besede, ki je sredstvo za otroka, s katero otrok zagospodari svojim 

psihičnim dejavnostim in toku psihičnih procesov. Dejavnost usmeri k reševanju nalog, s 

katerimi se srečuje. Pojem ni mogoč brez besed in tako ni mogoče pojmovno mišljenje, kot 

tudi ne gre brez govornega mišljenja.  Osnovna oblika procesa ustvarjanja pojmov je prehod 

od neposrednih intelektualnih procesov na dejanja, ki jih posreduje beseda kot znak. Lahko bi 

rekli, da enako funkcijo lahko opravljajo tudi likovni znaki, ki so bolj omejeni na vidno, tipno 

področje, na stvarnost (Vigotski, 1977) 

 

Likovni znaki kot nadomestilo za besedni znak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 9: "Jež" 

Avtor: besedila Jelka Pogačnik, ilustracije: Daniel Demšar, Ciciban, september, 2002, str 28. 

 

Sličice v besedilu služijo namesto besed. Otroci jih prepoznajo in »preberejo« podobno kot 

besede. Besede so nadomeščene z likovnimi znaki, iz katerih je lahko razbrati, kaj in kako v 

verbalnem govoru lahko nadomesti likovni znak. Značilno za verbalne znake in besede je, da 

so pa naravi splošnejši, kot so likovni. Ti so vendarle bolj omejeni. Omejeni so predvsem na 

tipno in vidno področje in so nanju tudi bolj vezani, kar pa ne pomeni, da so samo vidnost 

znakov. To pomeni, da ima črka po svoji obliki tudi likovne značilnosti. Lahko je okrogla, 
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visoka, oglata, tanka itn., vendar se njen pomen ne nanaša samo na te lastnosti, temveč tudi na 

zvočni pojav, kar pomeni, da ne samo na vidni in tipni, čeprav je črka vidna sama po sebi. 

Črka je samo viden znak za zvok, ker se oblikovno nanaša kot na vidno lastnost stvarnosti. 

Vsa besedila, teksti so vidni, niso pa nujno likovni po svoji komunikacijski funkciji. Lahko bi 

ponazorili s sliko ali kipom, ki lahko govori o ljubezni in žalovanju, kljub temu da so pojmi 

abstraktni. O tem mora govoriti skozi vidne in tipne čutne danosti z razliko od pisave, ki svojo 

vidnost izrablja za to, da stoji namesto zvoka (Vigotski, 1977). 

 

 
Slika 10: »Rada te imam, mama«, Juan Ignacio Aliena, 2005 

 

Kiparsko delo figuralno prikazuje medsebojni odnos, ljubezen. Umetnik je ustvaril podobi 

deklice in ženske, za kateri lahko predvidevamo njun odnos. Lahko prepoznamo, da gre za 

medsebojno ali materinsko ljubezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11: »Žalovanje mladosti », George Clausen, 1916 

 

Umetnik je na likovni način, z gesto,s  barvami, kompozicijo upodobil figuro, ki daje občutek 

temačnosti, žalosti, nesrečo ipd.  
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Pojem ni mogoč brez likovnega znaka in pojmovno likovno mišljenje ni mogoče brez 

specifične uporabe likovnih znakov, ki je sredstvo za ustvarjanje likovnih pojmov in 

spoznanj. Gibalna sila, ki pogojuje začetek likovnega mišljenje kot proces zunaj posameznika, 

ga pogojuje na drugačen način kot pri govoru. Okrog tretjega leta starosti otrok začne risati 

sam. Riše na določen način, ki je značilen za vse otroke na svetu. Prav ta njegov določeni 

način likovnega izražanja izginja z njegovim odraščanjem, zorenjem. Izgine takrat, ko kot 

odrasel stopi v družbo. Otrokova prirojena sposobnost likovnega izražanja ne izvira v kulturi, 

kljub temu da se brez te ne more udejanjiti, temveč mu služi kot urejanje vizualnega 

mišljenja. Likovno mišljenje je organsko razvojno vezano na sodelovanje v družbi in na 

reševanje likovnih problemov družbe njenega posameznika. Iz tega sledi, da je umetnost 

zaradi umetnosti družbeno pogojen pojav. Povezovanje v likovne komplekse na osnovi 

konkretnih čutnih, vidnih in tipnih zvez se imenuje pojem kompleksa. Ta je zanimiv z 

likovnega stališča zato, ker je ena od značilnosti likovnega mišljenja. Ta ni prisotna samo v 

otroškem izražanju, temveč tudi pri odraslih. Vigostski je ugotovil, da obstaja kar pet 

osnovnih vidikov kompleksov sistema. Na teh temeljijo posploševanja v tem načinu mišljenja. 

Prva vrsta kompleksov je poimenovana kot asociativna, ker je osnovana na katerikoli 

asociativni zvezi s katerokoli lastnostjo, ki jo zaznava otrok na predmetu. Edini pogoj za 

posploševanje je dejanska sorodnost z bistvom kompleksa. To bistvo kompleksa ali jedro je 

osnovano na podobnosti, kontrastu lastnosti na njihovi asociativni povezavi oziroma na 

konkretni zvezi.  

Druga faza v razvoju kompleksnega mišljenja je spajanje predmetov konkretnih vtisov o 

stvareh v posamezne skupine. Po svoji zgradbi so podobne zbirkam. V nekem vzorcu otrok 

izbira druge figure, ki se od tega razlikujejo po barvi, velikosti, morda po drugih lastnosti. 

Kljub temu ne izbira kaotično in naključno. Izbira po različnosti in dopolnitvi lastnostim 

vzorca, ki so osnova povezovanja. Nastane zbirka, ki predstavlja skupino predmetov, ki se od 

asociativnega razlikuje po nevključenosti predmetov, ki nimajo iste lastnosti. Tej obliki 

posploševanja sledi verižni kompleks. To je začasno dinamično povezovanje posameznih 

členov v celoto in prenašanje pomena preko posameznih delov te celote. Otrok bi npr. k 

zelenemu kvadratu izbral oglate predmete in če bi ti bili rumene barve, bi naslednje izbiral 

rumene, ki bi bili bolj okrogli, polokrogli ipd. Torej od nove lastnosti izbira naprej predmete 

po okroglosti, pri ustvarjanju kompleksa prehaja z ene lastnosti na drugo, premešča predmete 

po členih verige in vsak od teh je povezan po eni strani s prejšnjim, po drugi pa z naslednjim. 

Iz tega je očitno, kako kompleksno je mišljenje nazorno, konkretno in čutno-predstavno.  

Tako nastane naslednja oblika v tem kompleksnem mišljenju, difuzni kompleks, ki pomeni 

povezovanje nazorno konkretne skupine predmetov. Otrok k zelenemu trikotniku izbira tudi 

trapeze, ker so podobni trikotniku. Po teh  izbira kvadrat, k temu šesterokotnik. Tako se 

dogaja tudi pri izbiri barv, če se kompleks gradi na osnovi difuznosti barve. Po izbrani rumeni 

izbere zeleno, k tej doda modro, k tej črno itn. Zadnja faza v kompleksnem mišljenju po 

Vigotskem je posploševanje, ki nastane v otrokovem mišljenju. Otrok v praksi združi 

predmete na osnovi njihovih konkretnih nazornih zvez z navadnim asociiranjem. Kar je 

skupno otroškemu posploševanju v likovni uporabi kompleksov za povezovanje kompozicije 

v likovno celoto, je čutna nazornost materije. Kompleksno mišljenje je značilno 

vzpostavljanje odnosov in zvez. Pojem v svojem naravnem, razvitem vidu predpostavlja tudi 
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izločevanje, abstrahiranje, osamitev posameznih elementov. Pojem se opira na procese analize 

kot tudi na proces sinteze. Psevdopojem je zaključna faza, tretja faza razvoja pojmov pri 

otroku. Zaradi posploševanja, ki nastane v otrokovem mišljenju, spominja na pojme, ki jih v 

svoji intelektualni aktivnosti uporablja odrasel, otrok npr. k danemu zelenemu krogu izbere 

vse kroge, ki jih ima na voljo (Vigotski, 1977). 

 

2.8. NASTAJANJE POJMOV 
 

Ustvarjanje novih pojmov vključuje poleg združevanja in posploševanja konkretnih delov 

izkušenj tudi izločevanje, abstrahiranje, izoliranje posameznih delov ali elementov ter 

sposobnosti, da te abstraktne elemente uporabljamo. Razčlenjevanje, analiza in abstrakcija je 

tretja stopnja funkcije v razvoju otrokovega mišljenja. Možni pojmi, ki še niso udejanjili te 

možnosti, igrajo zelo pomembno vlogo v razvoju otroških pojmov. Vloga teh je v tem, da 

otrok tokrat prvič z abstrahiranjem posameznih lastnosti razdre konkretno povezanost ali 

situacijo, in s tem ustvari možnost ali predpogoj za združitev teh lastnosti na novem temelju. 

V likovnem ustvarjanju bi lahko rekli, da se zgodi preskok iz konkretnega in nazornega 

čutnega doživetja v likovno abstrahiranje, ki temelji na vidni podobi, kar pomeni čutni, z 

abstrahiranjem likovnih lastnosti občutenega, z linijami, barvami, toni, oblikami itn. To ni več 

samo lastnost konkretnega čutnega doživetja, je osnovni element likovnega mišljenja. 

Likovna sredstva so vidna, ker jih občutimo. Pojem nastaja kot rezultat mišljenja pred 

posameznimi pojmi, ki so izločeni iz tega. Ima svoje naravno mesto znotraj presojanja in ne 

nastaja mehanično in kot množična fotografija posameznih predmetov. Procesi nazornega 

praktičnega mišljenja nastanejo veliko pred nastankom pojmov, ti pa so proizvod dolgega in 

kompleksnega procesa razvoja otrokovega mišljenja. Likovni pojmi tudi v praksi nastopajo 

pri reševanju posamezne likovne naloge in kot rezultat likovne naloge. Iz tega lahko sledi, da 

likovni pojmi ne morejo nastati zunaj likovnega mišljenja in likovnega izražanja. 

Vsakodnevnim naključnim pojmom so podobni spontani vizualni pojmi, nastali v živi in 

neposredni čutni izkušnji. Pojmi, ki se oblikujejo pri pouku, se razlikujejo od spontanih, to pa 

zaradi drugačnega odnosa do otrokovega izkustva, njegovega drugačnega odnosa do predmeta 

in zaradi drugačnih poti nastajanja pri oblikovanju. Vizualni pojmi nastanejo iz drugačnega 

odnosa do posamezne izkušnje in do predmeta navadnega gledanja, prav zaradi tega pa se 

razvijejo drugače, kot se razvijejo likovni pojmi. Ti vnašajo v izkušnjo pridobljeno kulturno 

likovno izkušnjo, zato je likovni pojem drugačen od vizualnih. Dejstvo je, da si vsak človek 

od rojstva naprej nabira vizualne pojme na neposreden način, medtem ko se likovnih pojmov 

naučimo na enak način, kot se učimo znanstvenih pojmov. Pomembna analogija pri otroku je 

zaznavanje brez besed. Tudi likovnik preide z vizualnega mišljenja na likovno mišljenje in 

izražanje v risbi, sliki ali kipu, kar pomeni posploševanje notranjih psihičnih predelav 

vizualnih pojmov na likoven način v likovne pojme. Iz tega lahko razumemo, da je likovno 

posploševanje vizualnega mišljenja poseben način izbiranja predmeta likovnega mišljenja.  
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Vsako likovno mišljenje je dvignjeno na višjo raven in predstavlja specifično razumevanje 

resničnosti, ki je vizualna  in je likovno sistematičen način izražanja določenega razumevanja 

resničnosti, piše Vigotski (1997). 

 

2.9. LIKOVNO OPAZOVANJE 

 

Likovno mišljenje in likovno opazovanje sta posebni obliki produktivnega mišljenja. 

Likovniki svoje misli izražajo na neverbalen način, ker likovnih misli ni mogoče izraziti na 

verbalen način. Zaradi očitne razlike med različnimi mediji in splošne likovne neizobraženosti 

se likovni umetniki izločajo iz skupine, ki komunicira predvsem verbalno. Ti slabo razumejo 

in od tod izhaja tudi nerazumevanje likovnih del. Likovni ustvarjalec je človek, ki ima svoje 

likovno delo, svojo stvaritev za sredstvo spoznavanja.  

Likovno gledanje in mišljenje je mogoče z osebnega stališča likovnika. Potrebno je 

posamično in subjektivno likovno gledanje (Butina, 1997). 

 

2.10. LIKOVNO MIŠLJENJE 

 

Likovno gledanje in mišljenje je posebna oblika produktivnega mišljenja. Da bi gledalec 

lahko prodrl v likovno mišljenje, je pogoj, da mu vrata odprejo likovniki sami, kar je naravna 

pot. Likovniki so ljudje, ki neprestano razmišljajo o svojih delih v vsakdanjem življenju 

(Butina, 1982). 

 

Mnogi likovniki ali umetniki so omejeni, ker nimajo lahkotnosti in odrezavosti, ki je za 

lahkomiselne opazovalce znak ostroumnosti. Seveda je vzrok za to dejstvo, da likovni 

umetniki razmišljajo in svoje misli izražajo na povsem drugačen način, ki je neverbalen. 

Likovnih misli ni moč izraziti na verbalen način. Že Da Vinci je pisal o tem, naj se 

opazovalec ne ukvarja z besedami, če ne govori s slepim, in če želiš z besedami ušesom nekaj 

dokazati, govori o bistvenih in splošnih stvareh, ne trudi pa se, da bi stvari, ki pripadajo očem, 

razlagal tam, ker te bo likovni umetnik daleč prekosil. Zaradi splošne likovne neizobraženosti 

in različnosti med izraznimi mediji se likovni umetniki izločajo iz govoreče skupnosti, ki 

komunicira verbalno in je izhodišče za nerazumevanje likovnih del. Približevanje resničnosti 

se začne z navadnim gledanjem. Butina povzema Matissa, ko pravi, da je gledanje že samo po 

sebi ustvarjalno dejanje, ki zahteva napor. Vse, kar vidimo v vsakdanjem življenju, je zaradi 

pridobljenih navad popačeno. To je v našem času dobro opazno, ker imamo poplavo 

reklamnih oglasov, filmov itn., katerih odnos do videnega je približno tak, kot je odnos 

predsodkov do spoznanja. Napor, potreben, da bi se osvobodili slikovnih fabrikatov, je v 

pogumu, da vidimo stvari kot prvič. Sposobnost posebnega gledanja ima otrok in izguba 

tovrstnega gledanja pomeni izgubo vsega originalnega, osebnega izraza. Za likovno gledanje 

in mišljenje je potrebno individualno in subjektivno likovno gledanje. Mogoče je samo z 

osebnega stališča in ne zadostuje niti samo vizualno gledanje, ne  ponavljanje tistega, kar so 

drugi že povedali (Butina, 1993). 
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2.11. LIKOVNO IZRAŽANJE OTROKA 

 

Likovno izražanje majhnih otrok ima vlogo pripomočka, s katerim otrok spoznava, raziskuje 

in si razlaga svet, katerega del je, za razliko od odraslih, ki manipuliramo s stvarnostjo, ki nas 

obdaja. Otroci nimajo teh zmožnosti. Otroci torej sprva na veliko raziskujejo z gibanjem in 

ostalimi čuti, obenem pa se likovno izražajo. Njihov razvoj je stalen, dinamičen proces, na 

biološkem, socialnem, spoznavnem in čustvenem vedenju. Vse to neprestano in konstantno 

dozoreva pod vplivom izkušenj in učenja. Nekatere splošne značilnosti razvoja otroka v 

njegovem zgodnjem obdobju so tesno povezane z njegovim razvojem likovnega izražanja, ki 

jih moramo upoštevati in se jih zavedati. Vse te so psihološke zakonitosti otrokovega razvoja, 

ki potekajo po razvojnem zaporedju. Novejša dognanja o razvoju likovnega izražanja otroške 

risbe otroka se nanašajo na razvojne faze likovnega izražanja, posebnosti v oblikovanju 

prostora, risanje človeške figure, uporabe barv ter na vplive na izraz v otroški risbi, kot je 

starostna stopnja, motivacijski dejavnik in medsebojni odnosi v razredu. Otrok ob prehodu v 

šolo prehaja iz simbolične risbe v realistično fazo. Likovno izražanje otrok je v določenem 

starostnem obdobju značilno. Na podlagi likovnega izdelka učitelj dobi informacijo o 

motorični zrelosti ali sposobnosti, emocionalnem doživljanju, zaznavanju, mišljenju, spominu 

in domišljiji (Vrlič, 2001). 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu je učenec središče dogajanja (Komensky, 1995). 

» … dejavnost naj izhaja iz učenčevega čustvovanja, potreb in interesov.« (Komensky, 1995, 

12).  

Dejavnost ne sme biti vsiljena od zunaj, pomembno je, da se učenec uči z lastno izkušnjo in 

dejavnostjo, ta pa se ravna po čustvih, razvojnih potrebah in njegovih željah. Za vsakega 

učenca so značilni drugačni duševni procesi, drugačne lastnosti živčnega sistema in 

življenjske izkušnje in seveda drugačna spoznanja in zaradi tega so razlike med učenci takoi 

kakovostne kot količinske. Zaradi subjektivne notranje duševne razsežnosti je osebnost 

vsakega učenca unikat, enkratna in neponovljiva. Otrok je skozi svoja razvojna obdobja pod 

močnimi vplivi nekega učnega procesa in okolja s starši, družino in vrstniki, kar ga oblikuje. 

Čustvene, zaznavne, miselne, motivacijske, moralne in socialne spremembe doživlja na 

duševnem, telesnem in osebnostnem področju (Komensky, 1995). 

 

Likovna umetnost ima pri razvijanju učenčeve osebnosti splošno-kulturni, vzgojni in 

izobraževalni pomen. Pri učencih spodbuja opazovanje, pomnenje, ustvarjalno mišljenje, 

vizualno mišljenje, motivacijo, kritično presojo, vztrajnost, samostojnost, samopotrjevanje, 

iniciativnost, strpnost, tehnično in motorično spretnost, čustva. Vsi ti dejavniki razvijajo pri 

učencu ustvarjalne zmožnosti vizualnega mišljenja, vizualnega opazovanja, kritičnosti, 

vrednotenja in zmožnost učenca za dovzetnost oziroma zmožnost sprejemanja novih načinov 

ustvarjalnosti (Tacol, 2003). 

 

»Ustvarjalnost je nenadomestljiv razvojni dejavnik« (Tacol, 2003, 15).  
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Ustvarjalnost naj bi učenca osvobajala, spodbujala razvoj intelektualnih in čustvenih 

zmožnosti in prispevala k oblikovanju likovnih zmožnosti in hkrati omogočila razvoj 

vizualnega in logičnega mišljenja. Učenčeva senzorna doživetja pri zapletenih dražljajih 

razpadejo na elemente, sestavne dele ali pa ostanejo bolj enostavna, ker jih učenec ne more 

sestaviti v celoto. Učenec – otrok enostavne vzorce dražljajev dojema celostno, za razliko od 

odraslih. V vzgojno-izobraževalnem procesu naj bi bili učenci dejavni subjekti, kar pomeni, 

da mora biti njihova mentalna stopnja razvoja za usvajanje likovnih pojmov in pravil zrelost. 

To pomeni prepletenost s preteklimi vplivi pri usvajanju likovnega znanja, spretnosti in 

navad, na te pa vplivajo tudi njihovi interesi in pa želje. Učenčeva osebnost je stabilna in 

notranje trdna, kar doseže učitelj z načrtovanjem raznolikih likovnih nalog, z različnimi 

motivi in s tehnikami (Tacol, 2003). 

 

Muhovič (1990) piše, da so likovni izdelki znakovni znaki, diagrami psihičnih vsebin otroka, 

da zaradi njegovega likovnega izražanja lahko razberemo psiho učenca. 

 

Likovno izražanje je pravzaprav udejanjanje in likovno opredmetenje notranje predelave 

materije. Psiha sodeluje z vsemi posameznimi posebnostmi in čutnostjo, intuicijo, razumom, 

domišljijo, refleksijo. Učenčeva psiha se podzavestno ali pa zavestno povezuje z izkušnjami, 

ki se dopolnjujejo v pojmovanja, v teh pa se učenec zave in jih izrazi z likovnimi znaki. 

Najprej se organizira njegovo mišljenje, za tem pa neposredno izražanje. Likovno izražanje je 

na neki način organizirana akcija, ki je usmerjena k smotru (Karlavaris, 1991).  

 

2.12. USTVARJALNOST 

 

Ustvarjalnost je pojem, ki pojasnjuje in spodbuja določene človekove aktivnosti. Samo te 

določajo in omogočajo nova spoznanja in premike (Mršnik, 2006). 

 

Zagotovo obstaja ogromno definicij o tem, kaj je ustvarjalnost. Nekatere o teh so preproste, 

nekatere so tehnične, nekatere pa zelo zapletene. Ustvarjalnost naj bi bila nekaj integralnega, 

praviloma se opredmeti v nekem učinku in se odraža in kaže skozi človekovo aktivnost celo 

življenje. Človek brez ustvarjalnosti ne bi bil človek, ker je prav to njegova osnovna 

antropološka funkcija. Živali za razliko od ljudi znajo delati, vendar to, kar počnejo ni 

ustvarjalno, njihova dejavnost se odvija refleksno, v realnem okolju?? in ob nagonski 

motivaciji, katere izvor je biološka potreba. Človekova ustvarjalnost je popolnoma nekaj 

drugega, opredeljuje smisel in obstajanje. Je človekova eksistenčna funkcija, s katero se skozi 

življenje potrjuje. Človekova dejavnost je vedno prepletena z ustvarjalnostjo, vidna pa je pri 

njegovem delu (Jurman, 2004). 

 

Raziskovalci si glede izvora ustvarjalnosti niso enotni. Nekateri trdijo, da so za izvor 

ustvarjalnosti pomembni ali odločujoči genski vplivi, spet drugi trdijo, da je za izvor tega 

pomembno okolje. Zagotovo pa ima ustvarjalnost zelo močne genske, dedne vplive. Nekateri 

znanstveniki menijo, da na ustvarjalnost vpliva splošna inteligenca in znanje. Odvisna naj bi 
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bila od dveh faktorjev. Ustvarjalnost naj bi bila sposobnost iz splošne inteligence, 

originalnosti in fluentnosti. Originalnost naj bi bila iz spomina in dveh osebnostnih faktorjev, 

fluentnost pa iz hitrosti, spomina in enega od osebnostnih faktorjev, povzema Heiglerus 

(Pečjak, 2005). 

 

Poleg omenjene izvirnosti naj bi bila izjemno pomembna razumska procesa prožnost in 

gibkost mišljenja. Psihologi razlikujejo štiri vrste prožnosti, to so: besedna, asociativna, idejna 

in izrazna prožnost ter gibkost, spontana in prilagodljiva. Pomembna značilnost ustvarjalnega 

mišljenja je prožnost ali fluentnost (Pečjak in Štrukelj, 2013). Nekateri učenci lahko izrazijo 

veliko idej, drugi le malo ali samo eno. 

 

K ustvarjalnosti vodi notranja motivacija. Na podlagi raziskav o ustvarjalnosti je raven 

motivacije pri učencih upadla takoj, ko se je začelo nagrajevanje. Podobno kot pri učencih 

takrat, ko  njihove ideje usahnejo, ko jih obremenimo z ocenami. Zunanji vpliv je tako močan, 

da učencu ne dopušča ustvarjalnosti ali sproščene notranje motivacije. Učenci radi ustvarjajo, 

ker to radi počnejo (Ambile, 1983), 

 

Prav tako naj bi imeli tudi starši izjemen vpliv na otrokov razvoj in ustvarjalnost, predvsem na 

ohranjanje njihovega pogleda na svet, ki jim pomaga pri ohranitvi želje po spoznavanju in 

učenju novega, volje do življenja. Da bi otrok to dosegal, mu moramo zagotoviti, da bo redno 

spoznaval in pridobival  nove izkušnje. Tak otrok bo vse življenje zagnan, motiviran in 

radoveden. Otroku je torej potrebno zagotoviti stimulativno okolje za domišljijsko in 

raziskovalno igro, meni Sunderland (2008). 

 

Vsi ljudje naj bi bili ustvarjalni, saj se med seboj razlikujemo le po stopnji in razponu svoje 

ustvarjalnosti, da pa ni mogoče biti ustvarjalen na vseh področjih in dejavnostih pove, 

Leonardo da Vinci, saj je bil ustvarjalen umetnik in znanstvenik na mnogo področjih. Keong 

(2008) piše, da je ustvarjalnost sestavni del vseh drugih inteligenc, zato je raziskoval, kakšno 

vlogo imajo različne oblike inteligenc in koliko je teh kombinacij. Po njegovem mnenju torej 

ni vprašanje, ali smo ustvarjalni, temveč na kakšen način. Pri ustvarjalnosti gre za 

povezovanje in znanje, ki je materija, ki jo lahko uporabimo za ustvarjanje novih povezav. Iz 

slednjega sledi, da bolj kot je znanje raznoliko, večja verjetnost je za ustvarjanje novih 

povezav, kjer jih prej še ni bilo, trdi Keong (2008). 

»Pri znanju ne gre zgolj za formalno izobrazbo, ki ste je bili deležni, temveč bolj za vsoto 

vseh življenjskih izkušenj z uporabo vseh petih čutov: vida, sluha, voha, okusa in dotika.« 

(prav tam, 58).  

 

2.12.1. DEFINICIJE O USTVARJALNOSTI 

 

O ustvarjalnosti so pisali mnogi. Keong (2008) je povzel nekaj avtorjev in njihovih misli in 

trditev o ustvarjalnosti. Tako povzema Tharpa, ki piše, da ustvarjalnost izvira iz radovednega 

uma, nizke tolerance za dolgočasenje in želje, da bi nekaj spremenili. Da ustvarjalnost izvira 

iz ljudi samih, ki iščejo alternative. Cook piše, da ustvarjati pomeni izumljati, 
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eksperimentirati, rasti, tvegati in kršiti pravila, delati napake in se zabavati. Misel Osborna o 

tem, da je ustvarjalnost več kot domišljija, ki je neločljivo povezana s trudom in z namenom. 

Trditev Penziasa, da je strah pred zasmehovanjem razlog, da se vsi trudimo čim bolj 

prilagoditi večini, da je za ustvarjalnost to zelo huda ovira in da bi se ljudje morali zavedati, 

da jih ravno tisto, po čemer se razlikujejo od drugih, naredi ustvarjalne. Keong (2008) je 

povzel tudi misel Newtona, ki pravi, da je ključen vidik ustvarjalnosti tudi to, da nas ne sme 

biti strah neuspeha. Ob vsem tem se ponudi vprašanje, zakaj je ustvarjalnost sploh 

pomembna. Biti vedno ustvarjalen pomeni imeti veliko življenjske moči. Če smo sposobni 

kadarkoli pognati svojo ustvarjalno moč, reševati probleme in razvijati nove zamisli, si lahko 

zagotovimo boljšo prihodnost. Keong (2008) povzema Fisherjevo in pravi, da smo najbolj 

ustvarjalni v otroštvu, ker je to naše najsrečnejše obdobje. 

 

2.12.2. DEJAVNIKI, KI SPODBUJAJO USTVARJALNOST 

 

Otroci, ki so spodbujani k ustvarjalnosti, so najverjetneje bolj prilagodljivi spreminjajočemu 

svetu. Pomembno vlogo pri tem imajo starši, ki naj bi bili najboljši učitelji svojemu otroku. 

Starši otroka najbolje poznajo, zato mu lahko izberejo najboljše trenutke za pohvalo, za 

predloge rešitev in kritiko, ki je pozitivna. Ko se starši posvetijo otroku, pri tem spodbujajo 

njegovo inteligenco, samozavest in ustvarjalnost. Otroci so po naravi ustvarjalni, ker se 

njihova sposobnost za načrtovanje dejavnosti in izogibanje zunanjim motnjam razvije šele 

pozneje. Značilno je, da najprej naredijo, šele nato o tem razmišljajo. Aktivnost ponavljajo in 

tako odkrivajo ustaljen način, kako kaj narediti (Einon, 2002). 

 

Pomembno je dejstvo, da se vsi učimo z izkušnjami. Nadarjenost se razvija postopoma skozi 

izkušnje, zato je pomembno, da otroku zagotovimo primerno okolje, da bi lahko izkoristil 

ponujene priložnosti. Otrokovo sodelovanje lahko krepimo tako, da njegovo radovednost 

spodbujamo s pričakovanjem. Otrok sprva počne stvari zato, ker so potrebne za njegov razvoj, 

nekatere druge pa zato, ker pritegnejo njegovo pozornost. Pomembno pa je, da pri otroku 

spodbujamo radovednost. Pomembno je tudi, da pri otrocih spodbujamo svobodno izražanje 

svojih občutkov in mnenja, da povedo in ocenijo svoje zamisli. Moramo jim dovoliti, da so 

izvirni in da za vsako vprašanje poiščejo več rešitev. Pomembno je sprejemati ali pa dopuščati 

otrokove ustvarjalne zamisli in jih ne omalovaževati ali pa podcenjevati pri njihovih dosežkih. 

Treba je zaupati v njihove sposobnosti in jim dovoliti, da se ukvarjajo z dejavnostmi, pri 

katerih uživajo. Otroci navadno posnemajo početje odraslih in če imajo stik z drugimi 

ustvarjalno razmišljajočimi osebami, bodo to povzemali. 

 

Pomembno in priporočljivo je, da se zna učitelj vživeti v likovni izdelek učenca, da ga skuša 

razumeti in tudi interpretirati. Učenca naj bi učitelj vedno razumel v skladu z njegovo 

zmožnostjo, saj naj bi spontanost pogosto pačila predmet, ki ga učenec predstavi. Učenci 

čustveno in racionalno doživljajo predmete in pojave v naravi ter okolju, kjer bivajo. Takšno 

čustveno doživetje sveta in njegovo racionalno poznavanje poraja učenčeve izrazne 

zmožnosti. Večja ko je učenčeva likovna nadarjenost, večja je tudi njegova občutljivost za 
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sprejemanje predmetov in pojavov. Ustrezna zmožnost učenčeve izvedbe, čustvena 

obarvanost in izraženost je zelo individualna (Tacol, 1997). 

 

2.12.3. FAZE USTVARJALNEGA PROCESA 

 

Tisti psihologi, ki so proučevali ustvarjalni proces, so navedli najmanj tri faze. Prva faza je 

tako imenovano usvajanje gradiva, znanja, spoznavanje situacije. Druga faza ustvarjanja je 

odkritje ideje, zamisli, rešitve, »aha« izkušnja, transformacija gradiva. Tretja faza je rešitev 

oziroma ideja (Pečjak, 1997). 

 

Mnogi psihologi menijo, da pomeni ustvarjanje bolj odkrivanje kot reševanje problemov, kar 

je odvisno od dejstva, kaj nam pomeni problem. Problem naj bi predstavljal neko 

neravnotežje v dani situaciji, zato ga skušamo odstraniti. Da bi lahko ugotovili neravnotežje, 

je potrebna inteligenca, velikokrat tudi ustvarjalnost. Najbolj smo svobodni takrat, kadar nas v 

iskanju ne veže noben zunanji pogoj (Pečjak, 1997). 

 

Likovni umetnik ali ustvarjalec v svojem okolju doživlja naravo, ljudi, barve in zvoke. Prvo 

fazo umetniškega ustvarjanja Pečjak poimenuje spoznavanje in razumevanje življenja. 

Umetnik opazuje in proučuje svet drugače kot znanstvenik ali kdorkoli drug. Opazuje bolj 

subjektivno in se poenoti z njegovimi čustvi, verovanji, vrednotami, s stili in z drugimi 

notranjimi vsebinami. Kar opazi, sproti selekcionira in predeluje. Umetnik si postavlja mnoga 

vprašanja, opaža neravnotežja, tudi v sebi, in vse to je vir njegovega oblikovanja. Poglavitna 

faza je rojstvo ideje, ki ga potem izpopolnjuje (Pečjak, 1997). 

 

2.12.4. USTVARJALNOST IN INTELIGENCA 

 

Inteligenca naj bi bila sposobnost učenja, sposobnost prilagajanja okolju, iznajdljivost v novih 

situacijah, sposobnost reševanja problemov in abstraktnega razmišljanja. Glasni zagovorniki 

splošne inteligence menijo, da je inteligenca glavni vir oziroma dejavnik usvajanja, saj je 

imelo veliko ustvarjalcev zares visoko inteligenco. Očitno pa inteligentnost za visoko 

ustvarjalnost ne zadostuje, če sprejmemo ugotovitve, da so veliki ustvarjalci visoko 

inteligentni, vsi visoko inteligentni ljudje pa niso veliki ustvarjalci, kot kažejo ugotovitve 

dejstev. Raziskovalec Terman, ki ga povzema Pečjak (1997), naj bi v svojem raziskovanju z 

visoko inteligentnimi otroki ugotovil, da zgolj sposobnosti ne zadoščajo. Pri otrocih je našel 

nekatere osebnostne značilnosti, kot so širok interes, vztrajnost, smisel za humor, 

radovednost, resnicoljubnost ter čustveni nadzor. Iz mnogih raziskav doslej je razvidno, da 

imajo marsikateri ustvarjalci podobne osebne lastnosti, ne glede na področje svojega dela. 

Izvirnost se izraža kot splošna osebnostna lastnost in ne kot posebna sposobnost. Ljudje, ki so 

izvirni in neodvisni v mišljenju, pridejo do nenavadnih idej (Pečjak, 1997). 
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2.12.5. USTVARJALNOST IN MOTIVACIJA 

 

Notranja motivacija naj bi bila notranja potreba po obvladovanju situacije in samousmerjanju 

v njej. Značilen primer za to sta interes in radovednost. Izvor notranje motivacije je v 

radovednosti, za katero trdijo nekateri psihologi, da je prirojena. Razlaga o tem je, da ob 

vsakem novem, zapletenem in nejasnem dražljaju to povzroči negotovost, zato postane 

organizem radoveden. Za ustvarjalno dejavnost je značilno, da jo človek izvaja zato, ker jo 

rad izvaja. Zelo pomembna motivacijska dejavnika sta  ustvarjalno stališče in ustvarjalna 

pripravljenost. Prvo pomeni življenjsko vodilo. Pomeni nastrojenost človeka, da vedno išče 

nekaj drugačnega, novega, izjemnega in da skuša vsako stvar obrniti drugače, jo videti v 

drugačni podobi ali celo najti drugo rešitev, ustvarjalno pripravljenost tik pred začetkom in 

med izvajanjem ustvarjalnega dela.Ustvarjalno delo prinaša zadovoljstvo in je svobodno ter 

notranje motivirano. Ko pa je delo zunanja prisila, pogostokrat ni svobodno in ni ustvarjalno 

(Pečjak, 1987). 

 

2.12.6. VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE USTVARJALNOSTI 

 

Ocenjevanje ima poleg objektivne možnosti, kar pomeni preizkuse, tudi drugo možnost, 

subjektivno, ali možnost ocen. Vrednotijo učitelji, starši oziroma ljudje, ki osebo poznajo. 

Glavna težava vrednotenja ali ocenjevanja je v različnosti situacij, v kateri osebo opazujemo 

in zaradi česar nimamo enotne podlage za presojanje.Zelo pomembno pri vrednotenju  je, da 

ocenjevalec natančno ve, kaj mora presojati. Ljudje si namreč pod ustvarjalnostjo 

predstavljajo različne stvari. Ocenjevanje ustvarjalnosti ima prednosti v tem, da razpolaga s 

podatki, ki jih je pridobil v naravni situaciji, npr. v šoli. Ocenjevalec ima navadno s 

človekom, ki ga ocenjuje, tudi več izkušenj. Prav to je prednost pri dobrem ocenjevalcu. 

Ocenjevanje ustvarjalnosti je izpostavljeno močnim subjektivnim vplivom, od katerih pa je 

najpomembnejši šum To pomeni, da splošna sodba o osebi vpliva na vse posebne sodbe o 

njej. Taka sodba nastane kot nepopolna, največkrat pod vplivom čustev ali mnenja drugega 

človeka. Druga nevarnost pri ocenjevanju ustvarjalnosti je nevarnost »logične napake«. 

Napačne ocene poda ocenjevalec zato, ker ne ocenjuje tega. kar bi naj ocenjeval, temveč 

nekaj drugega. Do te napake pride, kadar ocenjevalec ne pozna predmeta merjenja, se pravi 

ocenjevanja. Zaradi tega je potrebno napisati dokaj natančen opis značilnosti ustvarjalnosti. 

Pečjak (1997) piše o tem, da je pomembna tudi osebnost ocenjevalca. Piše o dognanjih 

raziskovalcev, da so ocene neustvarjalnih ocenjevalcev prenizke. To pojasnjuje opažanje, da 

je tak ocenjevalec slep in gluh za ustvarjalnost drugih ljudi, ker je sam ne premore. Res je 

tudi, da čeprav ustvarjalni ljudje težijo k temu, da so ustvarjalni v vseh pogledih življenja, so 

kljub temu odvisni od situacije. Jasno je, da v ustrezni ugodni  klimi človek lahko ustvari več, 

kot v neugodni, neustrezni (Pečjak, 1997). 
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2.12.7. MERJENJE USTVARJALNOSTI 

 

Kriteriji ustvarjalnosti in problem merjenja ustvarjalnosti se začne s predpostavko, da če je 

vsak človek ustvarjalno bitje, ni nujno, da je vsako njegovo početje zagotovo ustvarjalno. 

Ljudje smo si med sabo različni. Nekateri v življenju veliko ustvarimo, nekateri komaj kaj. 

Zato je vprašanje, kdaj lahko človekovo dejanje ovrednotimo kot ustvarjalno in v katerem 

primeru ne. Ustvarjalnost se pri človeku torej pokaže kot proces kreativnosti. Proces 

kreativnosti se lahko opredmeti in nastane produkt, ki pomeni realizirano ustvarjalnost ali 

kreativnost. V primeru, ko posameznik rešuje nek problem in ob tem poišče neke rešitve, tudi 

če jih ne reši v celoti, takrat lahko govorimo o ustvarjalnosti kot procesu, ki je 

kreativen,njegova ustvarjalnost se opredmeti v rešitvi. Torej o ustvarjalnosti vedno lahko 

govorimo že med procesom reševanja problema. Dokaz za ustvarjalnost človeka pa je 

zagotovo le realen produkt, ki nastane na osnovi človekovega dela (Jurman, 2004). 

 

»Če ni dela, ni ustvarjalnosti.« (Jurman, 2004, 127). V ustvarjalnosti je delo in če ni dela, 

potem ni ustvarjalnosti. Torej je ustvarjalnost zgolj samo produktivna. Zato obratno ne velja, 

saj človek lahko opravlja različna in mnoga dela, ki niso ustvarjalna (Jurman, 2004). 

 

»Produkt ustvarjalnosti mora imeti tudi nek realen nadzor. Lahko je stvaren ali domišljijski; 

imeti mora vsaj simboličen smisel oziroma povezavo z obstoječim in znanim pojmom.« 

(Jurman, 2004, 128).  

 

Priznavanje ustvarjalnosti mora zadostiti kriterijema: določenemu smislu in ustvarjalnemu 

delu. Značilnosti ustvarjalnega dela so predvsem izvirnost, originalnost in fluentnost. To so 

značilnosti, po katerih je mogoče ovrednotiti ustvarjalno delo oziroma posameznikovo 

ustvarjalnost v njegovem produktu. Posameznika ni mogoče postaviti pred nalogo in mu 

ukazati, naj bo ustvarjalen pri njenem reševanju in naj začne ustvarjati. Ustvarjanje je spontan 

proces. Tako učence postavimo pred likovni problem in na osnovi njihovih likovnih rešitev in 

odgovorov sklepamo o njihovi večji ali manjši ustvarjalnosti. Ustvarjalnost merimo s 

pomočjo kompleksnih osebnostnih lastnosti, kot so izvirnost, originalnost in fluentnost. 

Merjenje ustvarjalnosti je eden najtežjih in do sedaj nerešenih problemov. Problem pogojuje 

tudi metrijske karakteristike. Gre za vprašanje, kateri odgovor je mogoče vrednotiti kot 

ustvarjalen, ali kako vrednotiti likovno rešitev kot ustvarjalno (Jurman, 2004). 

 

2.12.8. USTVARJALNOST IN OTROCI 

 

Otroštvo je jutro ustvarjalnosti. Otroci so sprejemljivi in dojemljivi za vse čudeže sveta, ki so 

pred njimi. Za otroke je vsaka stvar nova, žareča in sveža. Spet drugi psihologi so menili 

popolnoma drugače, da otroci niso ustvarjalni, ker ne ustvarjajo novih pomembnih stvaritev, 

kot so znanstveni izsledki, izumi in umetnine. Seveda tega otroci ne morejo dati, ker za to 

nimajo primernih izkušenj in ne znanja, inteligence in še nimajo ustrezno pridobljene 

vztrajnosti, Pečjak (1997) povzema Rocknessovo. 
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Če na ustvarjalnost otrok ne gledamo skozi stvaritve odraslih in se vživimo v njihov svet 

mišljenj, lahko vidimo povsem drugačno sliko. Značilno je, da v otrokovem mišljenju 

velikokrat nastopajo transformacije. Celo psihologi menijo, da preveč dodelane igrače ovirajo 

razvoj otrokove domišljije. Takšne igrače so sicer otroku privlačne, vendar jih kar hitro  

zavrže, medtem ko se z igračami, ki so neizdelane do potankosti, ukvarja dalj časa. Zaradi 

neobremenjenosti in ker nima fiksacij, je otrokova misel prožna. V okviru omejenih izkušenj,  

so otroci izvirni (Pečjak, 1997). 

 

Otroci imajo torej veliko osebnostnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne ljudi. Otroci se 

radi igrajo, predvsem tam, kjer se lahko izraža bogata domišljija. Otroci so spontani, 

predvsem notranje motivirani, to pa pomeni, da se igrajo, ker uživajo v tem. Psihologi so 

prepričani, da je igra prototip ustvarjanja, da je vzor ustvarjalnega, neodtujenega dela. Skozi 

igro je človek družaben, izviren, prožen in svoboden, razmišlja Pečjak (1997). 

 

Nenehna radovednost pa je najpomembnejša lastnost, ki spominja na ustvarjalce. Refleks v 

ljudeh se je razvil v najvišjo obliko radovednosti. Otrokova želja po znanju in spoznavanju je 

neizmerna. Nekateri psihologi pravijo, da ustvarjalnost raste do adolescence oziroma do 

odraslosti, nekateri pišejo, da ustvarjalnost zastane v obdobju sredi osnovnošolskega obdobja, 

se strinja Pečjak 1997) in piše, da je Torrance v razvojni študiji ustvarjalnosti izvedel test in 

odkril, da ustvarjalnost raste s starostjo, vendar z velikimi obrati. V nekaj primerih je zasledil 

izreden upad ustvarjalnosti v tretjem in četrtem letu šolanja. Tiste iz četrtega razreda, pri 

katerih izjemoma ni prišlo do upada ustvarjalnosti, je proučil in ugotovil, da je učitelj 

uporabljal zelo ustvarjalne načine poučevanja in s tem preprečil upad. 

 

2.12.9. VPLIV ŠOLE NA USTVARJALNOST 

 

Najpomembnejša naloga šole je podajanje znanja, kar pa ne pomeni, da je nujno povezana z 

ustvarjalnostjo. Velikokrat jo zavira. Šola že s tem, ko podaja in predaja otrokom znanje, 

zavira njihovo ustvarjalnost. Postavlja se vprašanje, če je za učinkovito ustvarjalnost potrebno 

znanje, pridobivanje tega pa zavira ustvarjalnost ali gre za neskladje (Pečjak, 1997). 

 

Nekateri psihologi menijo, da je potrebno, da učitelj spremeni odnos do pouka in do učencev. 

Na spodbujanje ustvarjalnosti vpliva tudi način podajanja znanja. Ponujata se dva načina ali 

stila: posnemovalni in ustvarjalni stil. Večina učiteljev se poslužuje posnemovalnega stila, 

včasih z dodatkom ustvarjalnega. Učenci ponavljajo, kar učitelji povejo, kar piše v učbenikih, 

veliko se učijo na pamet in se ponavljajo, da bi usvojili znanje. To učenje zavira drugačen 

način dela. Na spodbujanje ustvarjalnosti močno vpliva učiteljev način podajanja znanja. 

Pomembna pri spodbujanju ustvarjalnega mišljenja je tudi učiteljeva osebnost. Učencu je 

učitelj lahko pozitiven ali pa negativen vzor. Nekatere raziskave kažejo pozitivno zvezo med 

učiteljevo ustvarjalnostjo in ustvarjalnostjo učencev, kar pomeni, da bolj ko so bili ustvarjalni 

učitelji, tem bolj so bili ustvarjalni učenci. Raziskave tudi kažejo, da so najbolj ustvarjalni 
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učitelji likovne umetnosti, glasbene umetnosti in plesa. Razlog je preprost, saj se ukvarjajo z 

umetnostjo (Pečjak, 1997). 

 

Danes je zahteva po spodbujanju in razvijanju ustvarjalnosti bolj stranski produkt 

izobraževanja. Učitelj ne more učencu ukazati, naj ustvarja. Ustvarjalnosti tudi ni mogoče 

učiti na način, kot se poučuje različne predmete. Nanjo lahko vplivamo predvsem z načinom 

dela. Pomemben je osebni zgled in ustvarjalna klima v razredu.  

Težko oziroma nemogoče je ocenjevati ustvarjalnost z ocenami od 1 do 5, saj ocenjevanje 

znižuje raven ustvarjalnosti pri otrocih in mladih (Pečjak, 1997). 

 

Raziskovalci ustvarjalnosti so mnenja, da šola praviloma negativno vpliva na ustvarjalnost, da 

ima vpliv zaviranja in dušenja (Musek in Pečjak, 1997). 

 

Potlačitev, ki jo v otroku izvajata družina in šolski sistem, ne izhaja iz razvoja podzavesti, 

temveč iz omejevanja otrokove potrebe po igri, igranju, risanju, igranju instrumenta in da se 

na druge nebesedne načine čutno izraža in simbolizira svoje izkušnje.  Po raziskavah iz tega 

izhaja tudi nenaklonjenost in povečana agresivnost nekaterih učiteljev do takšnih otrok 

(Barron, 1969). 

 

Niso le učitelji tisti, ki zavirajo ustvarjalnost učencev, pogosto naj bi bili to tudi sošolci, ki jih 

moti njihova neprilagodljivost in divergentnost mišljenja, kar je značilno za ustvarjalne otroke 

(Torrance, 1965). 

 

»Ustvarjalen mora biti vsak učitelj, pri likovni vzgoji pa mora učence motivirati na poseben 

način.« (Tomšič Čerkez, 2006, 163). 

 

Bogato učno okolje z dobro motiviranimi učenci vodi v kakovostno likovno-teoretično znanje 

in ustvarjalno likovno izražanje učencev, zato mora učitelj organizirati razgiban učni proces s 

teoretičnim in praktičnim delom, kjer njegovo aktivnost zamenja učenčeva aktivnost. Učenec 

mora samostojno odkrivati likovne probleme, da bi jih reševal in vrednotil (Tacol, 2006). 

 

Kako v učiteljski poklic vnesti več ustvarjalnosti? Nobena pot ni sama po sebi učinkovita, 

temveč je odvisna od mnogih dejavnikov, ki so lahko predvidljivi ali pa nepredvidljivi 

(Čerkez Tomšič, 2006). 

 

2.13. LIKOVNA USTVARJALNOST 
 

V likovno ustvarjalnem procesu sta emocionalno in racionalno doživetje enakovredni 

kategoriji.« (Butina, 1997, 83). Emocionalno in racionalno dojetje tega doživetja in racionalna 

analiza se morata zliti v enovit proces, da pride do likovnega izražanja. Da pa bi se učenec 

lahko likovno izrazil, mora svet in svoje delo najprej čustveno doživeti in racionalno dojeti, 

saj šele takrat, ko dojame svoje doživetje sveta in samega sebe, lahko najde izrazne možnosti 

in svoje doživetje sveta izrazi v likovnem jeziku (Butina, 1997). 
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Na konceptu raziskav v sodobni umetnosti temelji sodobna likovna didaktika. Je povezava 

med umetnostjo, znanostjo, mediji ter vsakodnevnim življenjem. Vzbujanje ustvarjalnih 

potencialov posameznika je nujni cilj (Tomšič Čerkez, 2007).  

 

Vrednost motivacije v vzgojno-izobraževalnem procesu v življenju in nasploh je ogromna. 

Likovno izražanje je v vseh pogledih nujno ustvarjalno in inovativno. Ključni spremljevalki v 

današnjem svetu in življenju sta ustvarjalnost in inovativnost. Motivacija je za razvoj 

ustvarjalnosti največja in trajna vrednota za učence. Potrebno je poglobiti naša spoznanja o 

pomenu motivacije za ustvarjalnost in inovativnost učencev (Tomšič Čerkez, 2007). 

 

Za to, da bi bilo likovno izražanje čim bolj ustvarjalno, je odgovoren učitelj v učnem procesu. 

V ustvarjalnem procesu je treba učence navdušiti, tako bodo sami našli svojo rešitev. Če 

učitelj sam ustvarjalno tvori proces, bodo učenci lahko razvijali likovne zmožnosti, da bodo 

ustvarjalni. Pomembno je, da jim učitelj zagotovi, da učenci lahko svobodno čutijo, mislijo in 

spontano vključujejo svoje zamisli in opažanja. Učiteljeva naloga je spodbujati njihovo 

ustvarjalnost, saj ta ni samoumevna. Za originalnost v likovnosti so pomembni načini 

oblikovanja motivov, ne samo motivi sami (Muhovič, 1983). 

 

Učitelj mora omogočiti učencem možnost spoznavanja in doživljanja predmetov in pojavov v 

naravi in v okolju, spoznanih  s pomočjo razlage. Pomembna je možnost, da učenci predmete 

in pojave izražajo z različnimi rešitvami, samostojnim eksperimentiranjem in vključevanjem 

lastnih likovnih zaznavanj,  z likovnim spominom, ustvarjalnim mišljenjem, imaginacijo, 

emocijami, motorično spretnostjo in občutljivostjo (Tacol, 2003). 

 

»Ustvarjalen učenec je v resnici raziskovalec.« (Tacol, 2003, 38). 

 

Učenec osvobaja lastna čustva s tem, ko zbira nova spoznanja in izraža izkušnje. Učenec se 

uči z ustvarjalnostjo, piše Muhovič (1986).  

Svoboda je cilj vsakega izobraževanja, povzema Muhovič Ittna. Uravnoteženost mišljenja, 

občutenja in delovanja mora biti sinhrono. V ustrezni motivaciji je ustvarjalnost, v razlagi 

likovnih pojmov, pogovoru o spoznanem, pohvali, nagradi, tudi graji, kazni, piše Muhovič 

(1986). 

 

»Ustvarjalnost kot proces se začne v notranjosti vsakega učenca – prvotna je ideja, ki rojeva 

končno podobo likovnega izdelka.« (Šupšáková, 2003, 38). 

 

Ustvarjalnost ne more biti edini cilj pri pouku likovne umetnosti, kljub temu da je učenec 

obdan z različnimi likovnimi materiali. Pomembno je, kako učenec uporabi material, in 

ustvarjalni učitelj ve, da je poznavanje lastnosti tega osnovni pogoj za učence pri njihovem 

izražanju ustvarjalnih idej, prikazovanju lastnega mišljenja. Kar odstopa od mej normalnega 

vedenja, je ustvarjalnost. Ustvarjalnost ima povod v globokem občutenju in ni racionalna. 

Mišljenje in čustva učencev sama po sebi še niso nič ustvarjalnega, so pa pomembna, 
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zanimiva in vredna pozornosti. Da bi bila, jim manjka likovni izdelek, ki pa je njihov izraz, 

meni Šupšáková (2003) . 

 

»Ustvarjalni pogum je pogoj sproščenega izraza.« (Šupšáková, 2003, 39). 

To je hotenje, vitalnost pri slikanju novih rešitev in je svobodno izražanje brez strahu. 

Posledica ustvarjalnega poguma je tendenca sprejemanja sprememb in interesov za nova 

spoznanja, znanja in informacije. Pri vsem tem je pomembna tudi sposobnost sprejemanja 

kritike in dovzetnost za izmenjavo izkušenj, spoznanj učenčeve ročne spretnosti, sposobnost 

ravnanja z likovnimi sredstvi, materiali, občutek za likovni material, vse to pa je izvirno in 

neobičajno (Šupšáková, 2003). 

 

2.13.1. MOTIVACIJA IN LIKOVNA USTVARJALNOST 

 

Pogoji, da do likovnega izražanja pride, so vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno 

dejavnost. Vplivi za to so dražljaji, ki prihajajo predvsem od učitelja z njegovo pojavnostjo, 

urejenostjo, raznolikimi in ustvarjalnimi metodami in oblikami dela, ki z lastnim zgledom pri 

učencih vzbuja in ohranja stopnjo napetosti (Berce-Golob, 1993). 

 

 »Zunanje motivirani učenci delajo pretežno zaradi zunanjih posledic, kot so ocena, 

pohvala…« (Berce-Golob, 1993, 81). 

 

Prav tako je motivacija lahko notranja, kar pomeni, da je v učencu samem. Likovno izražanje 

učencev je z ustrezno motivacijo bolj ustvarjalno in to je rezultat kritičnega presojanja in 

ustvarjalno reševanje likovnih problemov. Elementi motivacije za likovno delo se delijo na 

storilnostno motivacijo, motivacijo kot zavest o cilju likovnega izražanja, motivacijo kot 

raven aspiracije, motivacijo radovednosti in zanimanja, o likovnem motivu kot motivaciji in 

motivaciji materialov, orodij in tehnike (Berce-Golob,1993). 

 

Učitelj mora učencem zagotoviti, da aktivno in z veseljem sodelujejo pri podajanju likovno-

teoretičnega problema. Zelo pomembna duševna funkcija je motivacija, ki se pojavlja v obliki 

nagnjenj, potreb, želja, interesov. Učenci, ki so motivirani pri usvajanju likovnih pojmov, 

izkoriščajo vse svoje likovne zmožnosti, likovne naloge rešujejo z veseljem in uživajo. Pri 

nemotiviranih učencih je obratno, so brez interesa in motijo učni proces v razredu (Tacol, 

2003). 

 

2.14. LIKOVNO VREDNOTENJE 

 

Likovno vrednotenje naj bi bilo na neki način psihološki inštrument in služi za odkrivanje in 

skupno primerjavo vrednot. Je vsakokratno odločanje o tem, kako je bila dejavnost postopka 

in cilja izvedena, in je povratna informacija učitelju, hkrati pa vir informacije o učenčevem 

napredku. Torej je likovno vrednotenje odločujoča povratna informacija, ki vodi k popravku 

nesprejemljivih, malo učinkovitih dosežkov. Onemogoča kopičenje napak in zmot. Likovno 
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vrednotenje hkrati deli tudi nasvete, poučuje, kako izboljšati nadaljnje dosežke (Šupšáková, 

2004). 

 

»Likovno vrednotenje je sredstvo refleksije in samorefleksije …« (Šupšáková, 2004, 39), ki 

razvija zmožnost kritičnega mišljenja. Gre za objektivno vrednotenje likovne dejavnosti, ki 

učenca spodbuja k likovni dejavnosti, ga motivira in usmerja njegov razvoj. Učenec vsako 

pozitivno vrednotenje sprejema kot nagrado za izkazani dosežek. S tem krepi zaupanje v 

lastne sposobnosti, spodbuja veselje, zadovoljstvo ob uspehu.  

Pri likovnem vrednotenju gre tudi za oblikovanje stališč. Gre za način tolerantnega 

spoštovanja drugih, razumevanja lastnega napredka in tudi zahtevnega procesa, kjer ni 

mogoče uveljavljati skupnega izhodišča zaradi razlik med učenci. Učenci se med seboj 

razlikujejo v svojih likovnih nagnjenjih, hotenjih, iz katerih so razvidne intelektualne in 

likovno-ustvarjalne sposobnosti. Kaže se tudi individualnost v izražanju, ki je povezana z 

izkušnjami, kot so družbeno-kulturna, etnična in estetska sprejemanja (Šupšáková, 2004). 

 

»Govorimo o potrebnosti vrednotenja in o nepotrebnosti ocenjevanja.« (Berce-Golob, 1993, 

113). 

 

Karlavaris (1997) je pisal o estetskem vrednotenju in ocenjevanju pri likovni umetnosti. 

Estetsko vrednotenje razloži kot opazovanje in pogovor o likovnih delih in pojavih, o 

ocenjevanju pa meni, da ima za učenca vzgojni pomen, za učitelja pa pomeni nadzor nad 

njegovim delom. 

 

2.14.1. LIKOVNI KRITERIJI PRI VREDNOTENJU 

 

Pouk likovne umetnosti, ki ne obsega likovnega vrednotenja, ne nudi možnosti za odkrivanje 

pomanjkljivosti vrednot. Zgublja na učinkovitosti in zmanjšuje pedagoški pomen zaradi 

nedoseganja zavesti učencev. Likovna ustvarjalnost je proces: učenci v sebi najdejo svojo 

idejo in jo s pomočjo domišljije izrazijo. Torej so likovne aktivnosti učencev povezane z 

ustvarjalnostjo in osebnim pristopom učenca k likovni dejavnosti (Šupšáková, 2004). 

 

Merila pri vrednotenju likovnih del izbiramo v skladu z likovno nalogo, iz nje skupaj z učenci 

izberemo merila, ki izhajajo iz splošnih smotrov likovne umetnosti in iz operativnih smotrov 

posamezne naloge. Pri vrednotenju upoštevamo elemente in izhajamo iz specifičnosti sodobne 

likovne umetnosti, njenih vsebin, ob upoštevanju otrokovega psihofizičnega razvoja.  

Kreativnost oziroma ustvarjalnost je tudi merilo in pri tem vrednotimo občutljivost za likovne 

probleme, fleksibilnost, originalnost, redefinicijo, fluentnost, elaboracijo. Vrednotimo tudi 

ustreznost uporabe likovnih elementov, likovno orientacijo in ustreznost izbora likovnih 

elementov. Tretje merilo je likovni doživljaj. Pri tem vrednotimo sposobnost, kako poiskati 

ustrezen vizualni znak za določen doživljaj, pripravljenost in koncentracijo za likovno temo in 

motiv, ekspresivnost, svoboden izraz in ustvarjalno domišljijo. Četrto merilo za vrednotenje je 

znanje na likovnem področju, kjer se vrednoti pridobljeno likovno znanje in izvedba likovne 

tehnike (Berce-Golob, 1993). 
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Stopnja vrednotenja se začne z najnižjo: ta zajema učenčevo refleksivno izražanje, kar pomeni 

njegov pogled na likovni izdelek. V šolskem obdobju poteka način vrednotenja na podlagi 

kriterijev ali meril, ko učitelj ne zahteva zgolj splošne presoje vrednotenja, temveč postavlja 

merila in pri vrednotenju temu sledi. Po teh merilih ali kriterijih skupaj z učenci učitelj likovni 

izdelek vrednoti že v procesu njegovega nastajanja (Šupšáková, 2004). 

 

Pouk likovne umetnosti temelji na aktivnosti učencev in zahteva ustvarjalnost, iznajdljivost, 

iniciativnost, lasten pogled in vrednotenje dosežkov posameznega učenca, zahteva določitev 

kriterijev, v katerih se kažejo izkušnje, ustvarjalne zmožnosti in spoznanja. Učitelj ima pri 

tem pomembno vlogo. Vrednotenje vodi in vanj vnaša svoje izkušnje, ob tem pa usmerja 

učence v primerjave. Učitelj učence seznani z oblikovanjem meril za vrednotenje. V stopnji 

vrednotenja, ko poteka dejavnost razprave in argumentacije, je moč razviti različne pristope in 

rešitve likovnih problemov (Šupšáková, 2004). 

 

Vrednotenje torej izhaja iz ciljev in nalog. Proizvod praktične dejavnost učenca, njegov 

osebni napor in oblika dela so rezultati. Na podlagi tega Šupšáková piše o dveh tipih 

kriterijev: likovno-estetske kvalitete in ustvarjalnost. Slednje ni mogoče enačiti z ročnimi 

spretnostmi. Zelo ustvarjalen učenec, ki doživlja in vidi, kar čuti, potrebuje čas za  potrebna 

tehnična znanja. Dejstvo je, da kriteriji vrednotenja zelo pripomorejo k razumevanju 

likovnega vrednotenja, hkrati pa ne zajamejo vseh likovnih občutij avtorja dela. Priporočljivo 

je oblikovanje ocenjevalne lestvice, ki zajema edinstvenost, izvirnost, ustvarjalni pogum za 

reševanje novih problemov, domišljijo, vedenje, sposobnosti, spretnosti, odkrivanje interesa 

za usvajanje, posploševanje, sposobnost uporabe novih prvin (Šupšáková, 2004). 

 

Ustvarjalni proces z vidika razvijanja osebnosti učenca ima večji pomen, kot ga ima likovni 

izdelek. Vizualna in ustvarjalna izkušenost sta osnovi likovnega vrednotenja. Likovni izraz 

učenca predstavlja splošno sredstvo komunikacije med opazovalcem in avtorjem, ustvarja 

način za posredovanje in razumevanje med generacijami, predstavlja tudi izražanje čustev v 

neverbalni kot v verbalni obliki, sredstvo za razumevanje osnovnih idej o mnogih predmetih s 

pomočjo barve, črte, oblike, energije, zvoka, gibanja, jezika. Povezuje tudi del izobraževalnih 

predmetov in omogoča čustveno izkušnjo, povezuje igro in otroštvo, ki sta pomembna za 

razvoj občutenja, ustvarjalnosti, odpira možnost za osebno spoznanje, opazovanje, 

sprejemanje in izražanje. Prebuja občutja veselja, skrivnosti, ki lahko oživita interes za 

učenje. S primerno izbiro motivov se razvija vizualnost, kar je splošna likovna izobrazba. 

Zaradi načela ustvarjalnosti in opazovanja se razvija in kultivira učenčevo vizualno, kritično 

in ustvarjalno mišljenje (Šupšáková, 2004). 

 

Učinkovitost pri pouku likovne umetnosti je zagotovljena, če učenec za vsebino in formo črpa 

navdih s področja kulture s poudarkom na umetnosti, če razvija vizualnost z izkušnjami 

likovno-izraznih sredstev ob nastajanju likovnega dela (Šupšáková, 2004). 
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Zaradi pogojenega občutenja z doživetjem je pomembno uvajati vrednotenje s teoretičnimi 

kriteriji, kot tudi znati presojati sposobnosti učenčevega občutenja, ki pa spodbuja k 

odkrivanju pomanjkljivosti. Opažanje podrobnosti ni samo po sebi dovolj. Pomembno je 

ugotoviti napake tudi takrat, ko učencem dajemo možnost, da izrazijo svoje videnje, mišljenje 

in vsebine (Šupšáková, 2002). 

 

Za vrednotenje likovnih del ne zadostuje samo osebno, čustveno doživetje likovno 

neizobraženega človeka. Težko jih vrednoti tudi tisti, ki ima veliko znanja in najde vrsto 

razumskih razlogov, zakaj je likovno delo slabo ali dobro, vendar mu manjka ustvarjalne 

domiselnosti. Za likovno vrednotenje moramo poznati nekaj splošnih pravil o zakonitostih 

oblikovanja (Gerlovič, 1968). 

 

Ocenjevanje mora stimulirati otroka za nadaljnje napore, mora biti objektivno, saj se postavlja 

na osnovi zahtev posameznim razvojnim stopnjam postavljenim po učnem načrtu (Karlavaris, 

1981). 

 

Priprava meril ali kriterijev za vrednotenje je zahteven problem. Natančno lahko opredelimo 

elemente likovne izobrazbe in pri tem izhajamo iz predpisane učne snovi. Najlažje opisno 

opredelimo elemente likovne vzgojenosti. Ti pomenijo človekova čustva in občutljivost za 

likovno problematiko. Vsako likovno delo je mogoče ovrednotiti po merilih kreativnosti, 

oblikovanja likovnega jezika, torej občutljivosti za likovne strukture, likovni doživljaj in 

likovno znanje (Tacol, 2003). 

 

Roca (1981).piše, naj bi se ne ocenjevalo samo znanje, temveč tudi sposobnost, da učenec 

pridobljeno znanje in izkušnje usvoji v konkretnih praktičnih nalogah. Sheme za ocenjevanje 

naj ne bi predpisovali, ampak lahko elemente in kriterije opredelimo v sklopu določene 

ocenjevalne skale. 

 

»Merila za vrednotenje likovnih del  izbiramo ustrezno likovni nalogi.« piše Tacol (1999, 

115). Pri ustvarjalnosti vrednotimo občutljivost, fleksibilnost, originalnost, redefinicijo … 

(Tacol, 1999). 

 

2.15. LIKOVNI RAZVOJ OTROK NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE 

 

Nedvomno  je za uspešno delo likovnega pedagoga treba dobro poznati otrokov likovni 

razvoj. Otrokov razvoj izhaja iz njegovega splošnega psihofizičnega razvoja. Na razredni 

stopnji v prehodu iz srednjega v pozno otroštvo, od 7. do 8. leta starosti, je otrokova 

sposobnost podzavestno in spontano delo, pri katerem prevladujejo čustva. Delo pri likovni 

umetnosti je nekontrolirano oblikovanje s prakso. V poznem otroštvu, med devetim in 

desetim letom starosti je sposobnost otroka prehajanje iz spontanega v zavestno delo, kar 

pomeni, da je delo pri likovni umetnosti prehod v kontrolirano oblikovanje na osnovi 

spontanega čutenja likovnih vrednot s prakso (Berce-Golob, 1993). 
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Na predmetni stopnji, v obdobju pred puberteto, v starosti od enajstega do dvanajstega leta je 

sposobnost otroka ravnotežje med spontanim in zavestnim delom. Delo pri likovni umetnosti 

je prehajanje v kontrolirano oblikovanje s prakso in teorijo. V obdobju pubertete, v obdobju 

od trinajstega do petnajstega leta je sposobnost otroka v zavestnem delu in prevladi intelekta, 

kar se v likovni umetnosti kaže v kontroliranem oblikovanju s teorijo in prakso, kot Berce-

Golob (1993) povzema Zornika. 

 

2.16. TEMELJNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI PREDMETA LIKOVNA 

UMETNOST 
 

Temeljni cilji so sposobnost za likovno izražanje, za opazovanje, predstavljivost, 

ustvarjalnost, domišljijo, sposobnost likovnega mišljenja ter razvitost splošne ustvarjalnosti.  

Znanje prvin likovne teorije so osnova za likovno mišljenje, razvitost in izostrenost čuta za 

likovne vrednote, poznavanje likovnih izrazil, sposobnost njihove samostojne uporabe, znanje 

najosnovnejših likovnih tehnik. Učenec naj bi bil usposobljen za doživljanje lepote v naravi in 

umetninah, vrednotenju likovnih del, uporabnih predmetov in likovne problematike v 

prostoru, v katerem biva, v okolju, v razumevanju drugih medijev vizualne kulture. Učenec 

naj bi prav tako imel smisel za aktivno sodelovanje v kulturnem, umetniškem okolju in 

življenju, imel naj bi razvit čut za likovne stvaritve, nacionalne in splošne likovne kulturne 

dediščine človeka. Učenec naj bi poznal področja dela, ki zahtevajo sposobnosti likovnega 

ustvarjanja in vrednotenja. Vsebina in cilji likovne umetnosti so jasno opredeljeni z gesli in 

pojmi, cilji, smotri in z nalogami za posamezen razred po področjih (Berce-Golob, 1993). 

 

Splošni cilji so dolgoročni. Ti naj bi opredeljevali celovite ugotovitve o napredku učenca. 

Učitelj, ki želi učence likovno celostno razviti, mora to storiti za daljši čas, umsko, motorično, 

čustveno, torej za vse življenje. Splošni cilji so razvrščeni po pomembnosti ali zahtevnosti 

(Tacol, 2003). 

 

V učni uri učitelj za učence pri dejavnosti načrtuje učne cilje. Učitelj učencem točno sporoča, 

kaj se od njih pričakuje, zato se ti cilji imenujejo specifični ali operativni cilji. Za opis teh je 

pomemben glagol akcije, izhajajoč iz teorije, praktičnega usvajanja snovi, dopolnjen z 

dejavnostjo učencev in z likovnimi pojmi, navaja Tacol (2003). »Operativni cilji 

opredeljujejo, s kakšno prizadevnostjo so učenci izvedli likovne naloge.« Tacol (2003, 51).  

 

Zaradi tega morajo biti ob operativnem cilju tudi kriteriji, ki omogočajo ugotovitev, s kakšno 

prizadevnostjo in naporom je učenec opravil likovno nalogo .Učitelj tako neposredno 

spremlja učenčeve dejavnosti in ugotavlja dosežek. Operativni cilji za izvajanje likovnih 

nalog učenca omogočajo neprestano vrednotenje določenih ročnih spretnosti, znanj, 

poznavanje likovnih pojmov, likovnega izražanja, stališč ter vrednot, doživljanja in vedenja 

(Tacol, 2003).  

 

»Operativni cilj mora biti oblikovan enopomensko in konkretno.« Tacol (2003, 51). 
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2.16.1. CILJI PROBLEMSKEGA POUKA LIKOVNE UMETNOSTI 

 

Učitelj natančno načrtuje učni proces. Preučiti mora učne operacije, procese in tiste strategije, 

ki jih bo od učencev zahteval s predstavljano likovno nalogo. S tem ko učitelj dobi jasno 

predstavo o tem, kako bo vplival na mišljenje, čutenje, doživljanje in ročne spretnosti 

učencev, dobi jasno predstavo, informacijo o tem, kako naj organizira učni proces. Opisano 

pomeni, da je učni proces ciljno načrtovan. 

Cilji, ki učitelju omogočajo, da uspešno izvede učni proces po etapah, pa morajo biti skrbno 

in jasno opredeljeni, oblikovani, morajo se dopolnjevati in vplivati drug na drugega. Pod 

takšnimi pogoji lahko omogočajo dolgoročno usmeritev, poučevanje postavljajo v okvir, 

dajejo temelj za oblikovanje likovnih nalog in možnost izbire učnih sredstev ter temelj za 

oblikovanje likovnih meril, s katerimi učitelj oceni ali ovrednoti posamezen dosežek učenca. 

Učenci so izhodišče za načrtovanje ciljev učnega procesa likovne umetnosti, za katere učitelj 

načrtuje likovno nalogo. To pomeni, da mora učitelj razmišljati o učenčevi likovno-razvojni 

stopnji in njihovih predhodnih izkušnjah. Prav tako mora razmišljati o njegovih zmožnostih 

ravnanja z različnimi materiali ter o poznavanju likovnih pojmov. Pomembna je učenčeva 

doživljajska naravnanost (Tacol, 2003). 

 

»Učitelj z učnimi cilji za učenca načrtuje učinke poučevanja in učenja…« (Tacol, 2003, 42).  

 

Učenje in poučevanje v učnem procesu mora imeti vpliv na spremembo v dosežkih učencev v 

spoznavanju likovnih pojmov, v ravnanju z različnimi likovnimi materiali, orodji, v 

doživljanju predmetov in pojavov v okolju in prostoru, v katerem bivamo, in umetniških 

delih, stvaritvah. Da bi učenci lahko dosegli cilje v učenm procesu likovne umetnosti, je 

pomembno, da učitelj pozna temeljna področja učenca. To pomeni afektivno, psihomotorično 

in kognitivno osebnost. Izrednega pomena za učitelje je poznati tudi podstopnje po 

posameznih področjih. Te naj bi učitelju omogočale natančen, podroben vpogled v reakcije in 

čustvene težnje, motivacijo, zmožnosti besednega znanja likovnih pojmov, ravnanje pri 

praktičnem ustvarjalnem delu, estetsko usmerjenost, stališča, vrednote ter učenčeve 

spoznavne lastnosti (Tacol, 2003). 

 

Tacolova (2003) povzema taksonomije razporeditev podkategorij po posameznih področjih 

nekaterih avtorjev. Za afektivni razvoj povzema po Krathwohlu. Ta našteva dovzetnost, 

odzivnost, ponotranjanje vrednot, razvrščanje vrednot, doživljajsko odprtost. Bloomova 

taksonomija za kognitivni razvoj učenca so znanje, razumevanje in uporabnost, 

razčlenjevanje, analiza in sinteza ter vrednotenje. Za psihomotorični razvoj po Malićevi in 

Mužićevi taksonomiji gre za posnemanje, natančnost, razčlenjevanje, ročne spretnosti in 

usvajanje. 

 

Učitelj bo učne cilje uspešno načrtoval ob zavedanju, da likovna dejavnost pri pouku likovne 

umetnosti temelji na psihomotorični, emocionalno-socialni in intelektualni osnovi. Za 

uspešnost učencev so pomembni ustrezni čustveni doživljaji, ki predstavljajo stopnjo njihove 

dejavnosti in njihovega odnosa do likovnega izražanja, kar pomeni odpora, privlačnosti, 
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interesa, naveličanosti, navduševanja, zbranosti in še mnogo drugega. Za uspešnost so 

pomembni tudi intelektualni doživljaji. Ti obsegajo učenčevo domišljijo, pomnenje in 

mišljenje, na kratko vse, kar je v povezavi s pridobivanjem znanja. Pri pridobivanju ne smemo 

zanemariti niti motoričnega doživljanja, ki temelji na tipni zaznavi, na otipu ali drugače, na 

tipu (Tacol, 2003). 

 

Za učinkovitost likovne dejavnosti učenca je izrednega pomena delovno ozračje. Vsaka 

likovna dejavnost je lahko pozitivna in negativna v čustvenem smislu in prav zaradi tega sta 

za učenca pomembni kvaliteta in intenzivnost doživljajev.  

Čustva so povezava med obvladovanjem likovnih pojmov in učenčevim likovnim izražanjem. 

Pogoj zanje pa je ugodno psihološko ozračje brez vsiljenega navdušenja (Tacol, 2003). 

 

Učiteljevo dobro poznavanje sodobne likovne teorije učenja in poučevanja likovne umetnosti 

je izhodišče za oblikovanje ciljev. To pomeni, da mora učitelj vedeti,  kateri od ciljev so lahko 

uresničljivi, katere je moč nadgraditi s sodobnimi metodami in oblikami dela in kako jih vse 

izbrati. Ob vsem tem mora učitelj poznati merila za vrednotenje, zavedati pa se mora 

zahtevnosti likovnih pojmov. Učni cilji izražajo učiteljevo pričakovanje glede dosežkov, 

učenčevega vedenja glede na svoje poučevanje in vzgajanje in prizadevnost učenca pri pouku. 

Učni cilji morajo biti zasnovani tako, da dopolnjujejo in učinkujejo drug na drugega. To 

omogoča učitelju uspešno izvedbo učnega procesa po etapah. Za dolgoročne učinke učitelj 

načrtuje cilje za konkretnejše etape.  

Osnova učnega procesa likovne umetnosti v celoti so učni cilji. Na tem temelju učenci lahko z 

učiteljevo pomočjo razvijajo čustva, dosegajo znanje o likovnih pojmih in razvijajo ročne 

spretnosti. Zato mora učitelj pri oblikovanju učnih ciljev razmisliti o njihovem namenu in 

rabi. Pri tem je pomembno upoštevati individualni vidik učenca (Tacol, 2003). 

 

»Načrtovani cilji zavestno in namerno usmerjajo delovanje učencev in učitelja, vsebujejo 

motivacijo, skratka, usmerjajo učence na vzgojnem in izobraževalnem področju.« (Tacol, 

2003, 42). 

 

2.16.2. VZGOJNI IN IZOBRAŽEVALNI CILJI PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

 

V okviru ciljev učitelj načrtuje vzgojne afektivne cilje, kar pomeni spremembe pri učencih 

zaradi vzgojnega procesa. Ti se dotikajo emocij, estetskega odnosa do predmetov in 

dejavnosti pri likovnem izražanju ob sprejemanju likovnih pojmov. Vzgojni cilji morajo biti 

načrtovani tako, da lahko učenci poglabljajo socialna čustva in stališča, da bogatijo moralne 

vrednote, da razvijajo estetko-ustvarjalni čut, da odkrivajo vrednote in radosti, uravnavajo 

čustvovanje in odkrivajo nove etične vrednote, različne interese in motivacijo. V tem okviru 

so pomembni estetski cilji, socialni in emocionalni. Vsi ti cilji naj bi bili oblikovani tako, da 

spodbujajo  določene čute, vrednote, odnose, razvoj pozitivnih čustev, doživljanja ipd.  

Izobraževalni kognitivni in psihomotorični cilji so dopolnitev k vzgojnim afektivnim ciljem 

za doseganje celostnega likovnega razvoja učencev.Ti naj bi spodbujali učenčevo usvajanje 

osnovnega znanja in motoričnih spretnosti. Nanašajo se na zbiranje podatkov o likovnih 
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pojmih, na razvoj likovnih zmožnosti, občutljivosti učencev. Učenci naj bi z lastno miselno 

dejavnostjo odkrivali in spoznavali prostor v katerem bivajo in z zmožnostjo motorike 

zadovoljili interese po likovnem izražanju (Tacol, 2003). 

 

2.17. PRIPRAVA NA PROBLEMSKI POUK LIKOVNE UMETNOSTI 

 

»Pripravljanje učitelja na pouk je poleg samega učnega procesa najpomembnejša pedagoška 

kategorija.« (Berce-Golob, 1993, 122). 

 

Učitelj mora pri pripravi na problemski pouk izhajati iz problemsko zasnovane likovne 

naloge, tako da učenci s svojo miselno dejavnostjo, z doživljanjem in s spoznavanjem, 

postopoma prihajajo do izvirnih in ustvarjalnih rešitev likovnega problema. Pri oblikovanju in 

strukturiranju učnega procesa v eni časovni enoti učitelj likovne umetnosti določi, kako bo 

učno delo začel. Hkrati določi tudi, kako in kdaj bo učencem posredoval likovno nalogo z 

likovnim problemom, kdaj bo pojasnil likovne pojme, uporabo likovnega orodja in likovnega 

materiala, kako bo predstavil likovni motiv. Vse to je pomembno, da ga učenci lahko izrazito 

doživijo. Določiti mora tudi iztek pouka in pridobljene izkušnje za učenčevo nadaljnje delo 

(Tacol, 2003). 

 »Učiteljeva dejavnost pri izvajanju učnega procesa je vidna iz dejavnosti učenca in njihovega 

napredka.« (Tacol, 2003, 29). 

 

Pisna priprava učitelja je avtorsko, ustvarjalno delo učitelja in izraža raven učiteljeve 

ustvarjalnosti. Njen obseg je odvisen od učiteljeve izkušenosti. Učna priprava je napisana v 

dveh delih. Prvi del imenujemo glavo priprave, drugi del pa potek učne ure. Od tega, kako 

učitelj zasnuje likovni problem, je odvisna struktura učne ure. Izhodišče je lahko zasnovano 

na mnogo načinov. Lahko so za zasnovo likovnega problema spoznani likovni pojmi, izbrani 

likovni motivi ali likovne tehnike. O tem se učitelj odloča samostojno. Seveda mora ob tem 

upoštevati starostno stopnjo učencev, učni načrt, letno pripravo, posebnost učencev, njihovo 

zmožnost motivacije, njihovo zanimanje za likovno izražanje itn. Pomembno je, da se učenci 

najprej seznanijo z likovnim problemom. Dobro je, da ga doživijo, spoznajo, razumejo, da bi 

ga lahko likovno in besedno rešili. Zaradi tega je pomembna učiteljeva nazorna predstava, s 

primernimi učnimi sredstvi, z uporabo ustreznih metod in oblik dela. Kakšna bo dejavnost 

učencev pri teoretičnem, besednem, vizualnem, tipnem spoznavanju likovnih problemov za 

raziskovanje učencev z likovnim izražanjem, je odvisno od učitelja.  Odvisno je, kako bo 

učitelj zasnoval likovni problem, ga povezal in umestil v likovno nalogo, kako nazorno, 

razumljivo bo učencem vse to posredoval (Tacol, 2003). 
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2.17.1. LIKOVNI PROBLEM 

 

»Pri spoznavanju likovnega problema je pomembno učenčevo doživljanje.« Tacol (2003, 31). 

 

Ko učenci spoznavajo likovni problem, je pomembno, da ga razumejo, doživijo, razčlenjujejo, 

rešujejo, postavijo v celoto, ovrednotijo njegovo rešitev. Razvijali naj bi se na kognitivnem, 

psihomotoričnem in afektivnem področju. To pomeni, da se učenci ob seznanjanju in 

spoznavanju likovnih problemov in njihovem reševanju ob upodabljanju izbranih likovnih 

motivov celostno razvijajo, kar pomeni socialno, emocionalno, likovno estetsko in motorično. 

Učitelj mora učenca ob spoznanju likovnih pojmov, motivov in tehnik usmerjati k 

povezovanju pojmov. Učenec naj bi povezoval pojme z enega likovnega področja s pojmi z 

drugega. Pomembno je, da učitelj izrabi izkušnje učencev iz okolja, v katerem bivajo, in 

situacij, ki burijo njihovo domišljijo in pospešijo intuicijo. Le tako učenci izvirno snujejo 

likovne motive. Učenec mora znati praktične izkušnje povezati in jih vključevati (Tacol, 

2003). 

 

Dejstvo je, da učenci zaradi lastnih izkušenj likovni problem razumejo, doumejo in ga 

ponotranjijo ter razširijo ustvarjalne moči, da ga samostojno razrešijo . Kako uspešno bo 

učenec znal rešiti likovni problem, je zelo odvisno od tega, kako bo učitelj prilagodil 

zahtevnost likovnega problema. Mlajšim učencem mora učitelj bolj prilagajati obsežnost in 

zahtevnost likovnih pojmov, problemske naloge pa uskladiti z njihovimi zmožnostmi 

raziskovanja.  

»Izhodišče za zasnovo likovnega problema je lahko likovni pojem.« (Tacol, 2003, 32). 

 

2.17.2. LIKOVNI MOTIV 

 

»Likovni izdelek je zvest dokument njegovega razmišljanja, doživljanja, čustvovanja.« 

(Tacol, 1999, 49). 

Na podlagi likovnega pojma lahko učitelj zasnuje likovni problem. Motorična dejavnost in 

doživljanje sta v vlogi spoznavanja. Pomembna je motivacija učencev, da bi lahko likovni 

problem reševali zavzeto, samostojno in ustvarjalno. Učenčeve ideje, zamisli o reševanju in 

rešitvi likovnega problema izhajajo iz njihove zamisli, njihovih izkušenj, doživetij, likovnega 

spomina in njihovega znanja. »Učenčeve zmožnosti likovnega izražanje so odvisne od 

razvitega in močno selektivnega spomina.« Tacol (2003, 31). Učenčev čustveni odnos in 

zanimanje za predmet vplivata na jasnost in trajanje spomina. Dober vizualni spomin je 

največkrat odvisen od strnjene pozornosti učenja, kar pomeni motorično in verbalno usvajanje 

likovnih pojmov v povezavi s teorijo in z likovnim izražanjem (Tacol, 1999). 

 

Učenec likovni motiv ob uporabi ustrezne metode in oblike dela doživi in ga z različnimi 

likovnimi materiali reši, likovne pojme pa spozna ob lastnem likovnem delu. 

»Izhodišče za zasnovo likovnega problema je lahko likovni motiv.« (Tacol, 2003, 33).  
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Učitelj za ustrezen likovni motiv izbere likovno tehniko. Učenci doživljajo likovne materiale 

ob doživljanju in upodabljanju likovnega motiva in si razvijajo spretnosti. 

»Izhodišče za zasnovo likovnega problema je lahko likovna tehnika.« (Tacol, 2003, 33).   

 

Učitelj učni proces samostojno organizira na način, da učenci z različnimi učnimi koraki 

spoznavajo likovne pojme in uporabljajo različne materiale in orodja za upodabljanje 

likovnega motiva. Osnovni učni cilji so doseženi na podlagi zasnovane učne priprave učitelja 

ter uspešne rešitve in napredka posameznega učenca (Tacol, 2003). 

 

2.17.3. OBLIKE IN METODE DELA UČITELJA 

 

»Učna metoda (ki je sredstvo za doseganje ciljev v učnem procesu) mora biti prilagojena 

učnim ciljem, likovnim nalogam in učencem.« (Tacol, 2003, 90). 

 

Učiteljeva naloga je, da v času procesa v učilnici vpelje z učenci poseben odnos, ki naj temelji 

na medsebojnem spoštovanju. Prav tako morajo k temu enako prispevati učenci. Uspešnost je 

lahko večja, če učitelj omogoči učencem svobodno, lastno vlogo, upoštevajoč njihove 

individualne razlike v likovnih zmožnostih, spodbujajoč njihove dejavnosti, ustvarjalnost in 

pozitivno doživljanje.  Da bi dosegali zgoraj omenjene odnose in pozitivno komunikacijo v 

učnem procesu učnih ciljev v okviru poučevanja in učenja, so nujni in potrebni ustrezni načini 

dela, prilagojeni učnim ciljem, likovnim nalogam in posameznem učencem, ki sodelujejo pri 

uresničevanju ciljev pri pouku in učenju (Tacol, 2003). 

 

Učitelj uporablja metode, ki mu pomenijo pot k cilju, kar pomeni uspešno komunikacijo, 

medtem ko poteka prenos in usvajanje teoretičnega znanja in praktičnega dela. Vsaka izbrana 

učna metoda mora biti usmerjena v vizualno, tipno in besedno komunikacijo, v kateri 

sodelujejo vsi učenci v učnem procesu. Ta jih mora osvobajati in voditi k uspehu. Torej 

metoda pomeni način, pot, pristop, način delovanja, postopek za uresničitev cilja. Gre za 

načrtovan postopek, način in pot v učnem procesu. Izbira učne metode poučevanja je odvisna 

od zastavljenih ciljev za realizacijo učne ure. Učna metoda določa način izvajanja likovne 

naloge, ki je problemska in določa odnose ter komunikacijo v procesu. Učitelj mora dobro 

poznati posebnosti metod, da bi lahko izbral pravo. Posebno pomembno je izbrati pravo, 

primerno za mlajše otroke, da jim ta omogoča čustveno-socialni razvoj in motivacijo. Vsako 

učno metodo, ki jo učitelj izbere, mora voditi tako, da se sklada z metodami učenja v okviru 

ročnih spretnosti in likovnih pojmov, mora se skladati tudi z  možnostmi doživljajskih 

naravnanosti, razvojem stališč in vrednot. Omogočati mora primerjave, pobude, vprašanja, 

analogije, spodbujati mora zmožnost kritičnosti in občutljivosti in usmerjati učence k 

motivaciji za nove izkušnje. Dejavniki, ki vplivajo na izbiro metod, so etape učenega procesa, 

likovno področje, tip učne ure, razvojna stopnja učencev, usvojeni likovni pojmi in izkušnje, 

zanimanje učencev za likovno izražanje, stil učencev, zanimanje za likovne materiale in 

orodja, način upodabljanja motiva, razpoložljiv čas in število učencev v oddelku (Tacol, 

2003). 
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»Učitelj mora ravnati preudarno, gibko, da z likovno metodo ne bi zaviral učencev pri 

ustvarjalnosti …« (Tacol, 2003, 92). 

 

Besedne ali verbalne metode temeljijo na prenosu govorne komunikacije, torej prenašajo 

informacijo in imajo tudi spoznavno funkcijo. Imajo funkcijo razvijanja interesa, 

emocionalnosti in motivacije za likovno dejavnost. Metoda razlage poteka v besedni obliki 

izražanja. Pri tej je učitelj vir informacije, učenec pa njen prejemnik. Tu ni povratne 

informacije, zato ni moč takoj preveriti njene uspešnosti. Učitelj učencem posreduje in 

razlaga nepoznane likovne pojme in jim razloži način uporabe likovnih materialov in 

posebnosti likovnega motiva. Učenci spoznavajo, učitelj pa spodbuja učenčeva čustvena 

doživetja, subjektivna razpoloženja, vtise, čustva,ob tem pa se učencem izoblikujejo 

predstave. Učenci tako postopoma doumevajo  problemsko situacijo. Značilnost metode 

razlage je v tem, da je usmerjena v razumevanje pojmov, ki so rezultat mišljenja. Metoda 

pogovora je dialog med učiteljem-učencem ali učencem-učiteljem, torej temelji na dvosmerni 

komunikaciji, ki temelji na vprašanjih in odgovorih. Metoda mora voditi k ustvarjalni rešitvi 

likovnega problema, razlaga Tacol (2003).  

 

»Usposobiti učence, da bi znali o svojem likovno-izraznem delu in o delih odraslih umetnikov 

tudi kaj povedati, je eden od pomembnih smotrov likovne vzgoje v osnovni šoli.« (Berce-

Golob, 993, 104). 

 

Pri metodi pisanja, branja in dela z besedilom gre za jezikovne, strokovne pravilnosti pisanja 

kot tudi za estetski videz črk in besed, njihovo kompozicijsko postavitev na površini, na 

katero pišemo. Metodo branja in dela z besedilom uporabljamo predvsem ob branju o 

likovnih umetnikih, branju pred ilustriranjem in podobno. 

Metodo razlage izvajamo s pripovedovanjem, opisovanjem, obrazložitvijo, pojasnjevanjem. 

Pri tej metodi kot tudi pri ostalih je razumevanje rezultat mišljenja. Metode se poslužujemo 

učitelji predvsem na začetku učnega procesa, ob predstavitvi in razlagi učne vsebine, enote. 

Dokumentacijska metoda je nepogrešljiva v procesu spoznavanja likovnih pojmov, posebnosti 

likovnih tehnik in motivov, ker temelji na združevanju znanja s pomočjo shranjenih 

informacij v najrazličnejših medijih, kot so slikovne, fotografske, pisne, zvočni zapisi, 

elektronske informacije. Sem spada tudi besedilna metoda in metoda s slikovnim materialom. 

Demonstrativna ali ponazoritvena metoda je usmerjena v predstavitev in kazanje učnih 

predmetov, sredstev, pojmov, učnih sredstev in pojavov. Ponazoritvena metoda je temelj 

miselnega procesa, pot k razumevanju likovnih zakonitosti pri likovni dejavnosti, ki temelji 

na demonstraciji, na zaznavi s čutili (Tacol, 2003) 

 

 »Izhodišče te metode je temeljno dejavno opazovanje.« (Tacol, 2003, 99). 

 

Učenec ob tem razvija opazovalne zmožnosti, domišljijo, likovno mišljenje, zmožnost 

predstavljanja in likovni spomin. Primerna je vsaka demonstracija, ki jo izvede učitelj, če le 

spodbudi likovno-izrazne zmožnosti pri učencih in spodbuja k izvirni likovni dejavnosti. 

»Opazovanje je nujno povezano z metodo demonstracije.«, piše Berce-Golob (1993, 101). 
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Metoda demonstriranja je najpogosteje uporabljena kot splošna metoda pri likovno-vzgojnem 

delu, saj brez vizualne in tipne zaznave oziroma brez zaznavanja ni likovnega dela. Pri tej 

metodi Berce-Golob opozarja tudi na opazovanje kot osnovni vir spoznanja. Eden od 

osnovnih smotrov likovno-vzgojnega dela pri učencih je razvijati sposobnost opazovanja, 

predstavljivosti, ustvarjalnosti, domišljije in likovnega mišljenja. 

Metoda praktičnega dela omogoča učencem ustvarjalno in miselno likovno rešitev. To 

metodo učitelj dopolnjuje s ponazoritveno dokumentacijsko in besedno metodo. Metoda je 

zelo povezana s spoznavanjem likovnih pojmov in z reševanjem likovnega problema. 

Naštete splošne metode se dopolnjujejo s specifičnimi, te pa omogočajo večjo fleksibilnost in 

dinamičnost poučevanja likovne umetnosti.  

Metoda risanja in ustvarjanje risb pred očmi učencev je za razliko od drugih metod zelo 

učinkovita. Z metodo risanja dosežemo, da učenci pojave in predmete natančneje opazujejo in 

si jih tudi trajneje zapomnijo. Seveda je pomembno, da je risba kvalitetna (Berce-Golob, 

1993). 

 

Specifične likovne metode so posebne likovne metode, ki temeljijo na likovnih posebnostih. 

V kombinaciji s splošnimi metodami omogočajo večjo fleksibilnost in dinamičnost učenja in 

poučevanja. Specifične likovne metode aktivirajo učence in učitelja, učenci pa imajo vlogo pri 

sooblikovanju učnega procesa, zato so dejavni, samostojni in odgovorni. Učitelj lahko z 

metodami spodbuja učence k razmišljanju in izražanju misli na likovni način, k spontanemu 

načinu likovnega izražanja, ustvarjalnosti, razumevanju likovnega jezika, k individualnemu 

načinu izražanja in pridobivanju izkušenj z likovnimi materiali in orodji. 

Specifične likovne metode so metoda širjenja in udejanjanja likovnih senzibilnosti, metoda 

estetske komunikacije, metoda transponiranja in alternative, metoda kompleksnosti in 

prepletanja, metoda uzavedanja lastne senzibilnosti, metoda samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo (Tacol, 2003). 

 

2.17.4. UČNE OBLIKE PRI PROCESU LIKOVNE UMETNOSTI 

 

Poleg ustreznih metod so pomembne tudi oblike interakcije med učenci in učitelji, ki pa imajo 

pri likovni umetnosti določene značilnosti. Povezane so s cilji, z likovnimi nalogami (učnimi 

vsebinami), likovnimi področji, učnimi sredstvi, učnimi metodami in s teoretičnim ter 

praktičnim delom. Likovna pomoč učencem je lahko posredna in je njegova dejavnost 

usmerjena v pripravo za spoznavanje likovnih pojmov, s posebnimi navodili. Neposredno 

poučevanje ali frontalna oblika poteka na način, ko je učitelj popolni in neposredni nosilec 

informacij v učnem procesu. Lahko je tudi usmerjevalec razmišljanja in usvajanja znanja, 

povezovanja pri reševanju problemske likovne naloge. Torej učitelj posreduje, razlaga nove 

pojme, demonstrira, razlaga likovni motiv. Učenci so pasivni, poslušajo in se likovno izražajo. 

Možnost učitelja pa je tudi v organiziranju frontalnega podajanja posebnosti likovnih pojmov 

na drugačen način, ki je bolj sproščen, tako da učence usmerja v razmišljanje in povezovanje 

likovnih pojmov k praktičnemu reševanju likovne naloge. Pri takšnem podajanju učne snovi 

ni šabloniziranja, saj se učenci usmerjajo v razmišljanje in samostojno reševanje problemske 

likovne naloge. Učenci morajo dejavno vlogo prevzeti tudi pri frontalni predstavitvi likovnega 
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motiva. Učitelj s pogovorom in z vprašanji usmerja in učence vodi k lastnemu razmišljanju, k 

iskanju podrobnosti in posebnosti, ki pripomorejo k spodbuditvi lastne rešitve likovnega 

motiva. Pomembno je, da so pri frontalnem učnem procesu učitelji središče učnega procesa. 

Komunikacija mora potekati v vse smeri. Samo tako so učenci lahko motivirani za likovno 

dejavnost. Dejavnost učitelja pa mora biti usmerjena predvsem v to, da učenec pridobiva 

razumevanje  likovnih pojmov, da izrazito doživlja likovne motive, posebnosti likovnih tehnik 

in likovnih kriterijev vrednotenja, piše Tacol (2003). 

 

Frontalna oblika dela naj bi bila racionalna, likovno delo pa je izrazito individualno delo in 

mu časovna omejenost praviloma ne koristi. Individualna oblika dela je najpogostejša in 

osnovna oblika dela učitelja pri poučevanju. Učitelj individualno svetuje učencu in ta  se 

individualno likovno izraža, s čimer pridejo do izraza  vse individualne likovne lastnosti 

učenca ter njegove značilnosti določenega razvojnega obdobja. Individualna oblika zaradi 

narave dela pri likovno-vzgojnem procesu izmed vseh oblik traja najdlje. Učitelj je učencu 

svetovalec pri spoznavanju posebnosti likovnega problema (Berce-Golob, 1993). 

 

Dejavnost učitelja je usmerjena k učenčevi motiviranosti na način, da bi prišla do izraza 

samoorganiziranost pri usvajanju likovnih pojmov pri likovnem izražanju (Tacol, 2003).  

»Učiteljevo individualno delo je smiselno v vseh korakih učnega procesa, dopolnjuje pa ga s 

frontalno obliko in različnimi metodami dela.« (Tacol, 2003, 117). 

 

Pretirano uporabljanje individualne oblike lahko pusti škodljive posledice v primerih, ko 

učenec vidi, spoznava in razume samo svoje delo, ne zna delati v skupini in nima možnosti, 

da bi se soočal z drugimi likovnimi deli ter mnenji. Skupinska oblika dela je primerna za 

konkretne problemske likovne naloge. Ta oblika dela ima vrsto vzgojnih učinkov: 

medsebojna pomoč, povezanost med učenci, delovanje celotnega oddelka, opozarja Berce-

Golob (1993).  

 

Pomembna je pozornost učitelja na okolje, v katerem se učni proces izvaja, predvsem na 

pripravo razreda, učnih sredstev, likovnih materialov in orodij. Učence je potrebno poučiti o 

sodelovanju in biti pozoren na tiste učence, ki se težje vključujejo v skupino ali pa jih likovno 

izražanje ne zanima. V zdravem ozračju in ob posebni pozornosti imajo ti učenci priložnost, 

da si pri opazovanju drugih pridobijo izkušnje, jih usvojijo in uporabijo na svoj način (Tacol, 

2003).  

» … če učenci dejavno in ustvarjalno rešujejo likovno nalogo in če vlada v skupini 

razumevanje, je to največja kvaliteta, ki jo lahko dosežejo.« (Tacol, 2003, 119). 

 

Delo v dvoje je pri likovni umetnosti oblika, pri kateri je dejavnost posameznega učenca zelo 

jasna. »Delo učencev v parih je primernejša oblika kot skupinsko delo, saj sta teoretična in 

praktična dejavnost posameznega učenca izrazitejši.« (Tacol, 2003, 119). 

 

Berce-Golob (1993) meni, da ima delo v dvoje pri likovni umetnosti predvsem vzgojne 

učinke. 
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2.18. LIKOVNE SPREMENLJIVKE 

 

Položaj in smer kot spremenljivki dobivata svoje doživljajske in čustvene vsebine, iz 

človekovega zaznavanja in doživljanja prostorskih odnosov. Čustvene in doživljajske vsebine, 

ki jih izkušamo in dobimo v odnosu do  frontalne, medialne in očesne ravnine in njihovih 

delitev prostora, prenašamo tudi v likovni prostor, zaradi česar vplivajo na oblike oziroma 

likovne znake in njihove siceršnje vsebine. Frontalna ravnina prostor razdeli na spredaj in 

zadaj. Naš način čustvenega doživljanja teh dveh prostorskih položajev in smeri pa ovrednoti 

oblike. Tiste, ki so spredaj, drugače, kot oblike, ki so zadaj. Položaji oblik, ki so spredaj, so 

bolj aktivni od položajev oblik zadaj. Jasno je, da s položaji spredaj navezujemo aktiven 

odnos zaradi izzivanja, saj so v dosegu vida, z razliko od položajev zadaj, ker jih ne 

zaznavamo in zato ne moremo navezati aktivnega odnosa. Medialna ravnina razdeli naš 

prostor na desno in levo in vrednotenje teh položajev in smeri ima svoj kulturni in družbeni 

razvoj. Očesna ravnina ima podoben način vrednotenja. Pozitivni predznak ima zgoraj ali 

navzgor. Torej vsi ti položaji in smeri lahko te vsebine nosijo v likovni rabi (Butina, 2003).  

 

2.18.1. TEMELJNE LIKOVNE PRVINE 

 

Oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva so temeljne kategorije likovnega mišljenja. Oblika 

je nosilka likovnih pomenov, ki jo orisujejo točka, linija, svetlo-temno in barva. To so likovna 

izrazna in oblikotvorna sredstva. Ta sredstva obsegajo več sestavin, ki pa se v likovni praksi 

povezujejo v celote. Likovno doživetje in spoznanje se povezujeta  s primernim snovnim 

nosilcem in postajata čutno nazorna, da postaneta likovni izraz. »Vsaka družbeno nastala 

oblika nekaj izraža, sporoča, o nečem informira.« (Butina, 2003, 73.) 

Likovne oblike so družbeno pogojene, zato velja to tudi zanje. To so materialni proizvodi, ki 

v svojih oblikah nosijo določeno sporočilo in izraz. Likovno izražanje je neka vrsta jezika. 

Temelj likovnega jezika je svetloba, ki odkriva oblike in prostor (Butina, 2003). 

 

2.18.2. POLOŽAJ IN SMER 

 

Prostorski križ ureja prostor človeka s svojimi silnicami. V tem prevladujeta navpičnost in 

vodoravnost, prostor postane razgiban šele zaradi nasprotij. Primarna občutka sta navpičnost 

in vodoravnost in glede nanju lahko zaznavamo še poševnost in krivine. To so osnovni štirje 

občutki, ki so tesno povezani s položajem oblik v prostoru, ki je dvo ali tro-dimenzionalen. 

Navpični položaj človeka spominja na smer delovanja sile teže in je zaradi tega v osnovi 

dinamičen. Navpičnice dajejo občutek ali pa izražajo strogost in ponos. So simbol za 

pokončnost, poštenost, navdušenje, stremljenje k višku in dostojanstvo, ki je nasprotje 

vodoravnega položaja. Ta leži vodoravno oziroma vzporedno z obzorjem in s tlemi. 

Obzornica in linije, ki so tej vzporedne, predstavljajo najbolj stabilen položaj v našem 

prostoru. Ta izraža mirovanje, pasivnost, počitek. Kombinacija navpičnic in vodoravnic daje 

občutek trdne in močne strukture. Poševni položaj je, ko si vse poševnice v določeni smeri 
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delijo oba prvotna občutka. Izražajo gibanje, nemir, nestabilnost, negotovost, dinamičnost. 

Tudi vsako krivuljo do neke stopnje določa poševnost. Ko se krivuljo izravnava, povzroča 

občutek bližanja ravnini. Krivulje so voljne in vzbujajo občutek kontinuiranosti, različnih 

napetosti in gladkosti. V njih ni napora in krčevitosti kakor v oglatih oblikah, zato lahko 

izrazijo mehkobo in organskost (Butina, 2003). 

 

2.18.3. POLOŽAJ IN TEŽA 

 

Položaj oblik pri kompoziciji se deli na spodaj in zgoraj. Spodnji deli kompozicije navadno 

zahtevajo več teže in poudarka kot zgornji del. Iz izkušenj vemo, da obteženi spodnji konec 

daje in zagotavlja stabilnost. Oblike, ki so prave geometrijske, so običajno močnejše in ne 

potrebujejo obtežitve spodaj, kot to potrebujejo nepravilne oblike, ki potrebujejo obtežitev, 

izravnavo na spodnjem delu, da bi dosegle stabilnost (Butina, 2003). 

 

2.18.4. POLOŽAJ IN HIERARHIJA 

 

Oblike na levi strani imajo pomembnejši položaj. Gre za psihološki pojav, ki je posledica 

našega pisanja z leve proti desni. »Če osamimo neki znak ali neko obliko, ji povečamo težo in 

pomen. Na ta način lahko obliko ali znak poudarimo.« Butina (2003, 74). Torej oblika in smer 

vplivata na občutek teže, kar pomeni, da se pravilne oblike največkrat zdijo težje kot 

nepravilne. Oblike, ki so vertikalno usmerjene, so težje  od poševno usmerjenih. Tudi stopnja 

koncentriranosti mase okoli nekega centra je pomembna pri občutku teže. Bolj ko sta neka 

oblika ali znak kompaktna, težja se nam zdita. Tudi oblika v zgornjem delu prostora se zdi 

težja. kot če bi bila v spodnjem delu, oblika na desni strani prostora pa je težja. kot je oblika 

na levi (Butina, 2003). 

 

2.18.5. SMER 

 

Občutek gibanja dobimo, kadar vsebuje položaj oblike tudi gibanje, torej takrat, kadar se 

oblika premika v določeno smer. Ta smer gibanja je lahko navzgor ali navzdol, navpično ali 

vodoravno, vstran, poševno ali diagonalno, naprej ali nazaj itn. (Butina, 2003). 

 

2.18.6. LIKOVNA PLOSKEV 

 

Kadar sta v likovnem kontekstu primarni dimenziji dolžina in širina, je to ploskev. To je vsak 

realni prostor, ki je omejen z aktivno ali s pasivno linijo.Likovne ploskve so lahko tudi 

različnih oblik, ni pa nujno, da so popolnoma ravne. Likovna ploskev je posebna oblika 

ravnine. V ploskvi lahko likovna gibanja delujejo z različno usmeritvijo (Butina, 2003). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pri ustvarjalnosti učencev opažam, da narašča povzemanje medijskih grafičnih podob 

vizualnih grafičnih sporočil v sodobnem medijskem svetu. Zanimalo me je, s kakšnim 

načinom dela in pristopom bi lahko spodbudila učenčevo pristno likovno ustvarjalnost . 

 

3.2. CILJ KVALITATIVNE RAZISKAVE 
 

Cilj raziskave je ugotoviti način dela, pristop za povečanje ustvarjalnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog, da bi se učenci likovno izražali bogatejše. Eden od ciljev je bil tudi 

ugotoviti, na kakšen način posegati in s kakšnim pristopom spodbuditi njihovo izvirno 

doživljanje likovnega problema, likovnega motiva, in ugotoviti, kako bi se lahko učenci 

likovno izražali bolj zanimivo. 

 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zanimalo me je, ali je nenehen stik učencev z medijskimi grafičnimi podobami vizualnih 

oglasnih sporočil v vsakdanjem okolju  lahko eden od razlogov za pojemanje ustvarjalnosti 

pri reševanju likovnih nalog. Ali se pojavljajo vidni vtisi sodobnega medijskega sveta oziroma 

vizualne grafične medijske podobe v vsakdanjem okolju in življenju pri učenčevih likovnih 

izdelkih? Ali so otroci bolj ustvarjalni, če so motivirani z bogato čutno izkušnjo za doživljanje 

likovnega motiva? Ali lahko z drugačnim načinom motivacije za reševanje likovnega 

problema preusmerimo njihovo likovno izražanje v bolj ustvarjalno? 

 

3.4. METODOLOGIJA 

 

Metoda raziskovanja je kvalitativno podprta z rezultati kvantitativne deskriptivne raziskave. 

Gre za deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Problem sem raziskovala 

kot študijo primera. Analizirala, opisovala, pojasnjevala oziroma interpretirala sem učenčeve 

likovne rešitve, ki so podprti z rezultati kvantitativno pridobljenih podatkov in njihovo 

obdelavo. 

 

Gre za raziskovalni pristop, interpretacijo likovnih rešitev, iz katerih je moč prepoznati porast 

povzemanja medijskih grafičnih podob vizualnih grafičnih sporočil v sodobnem medijskem 

svetu. Opirala sem se na teoretična dejstva, strokovno literaturo različnih raziskovalcev, 

znanstvenikov in teoretikov psihologije, pedagogike, likovnikov in drugih in jo uporabljala pri 

analizi, likovnih izdelkih učencev ter primerjala in pojasnjevala. Podatke, ki so likovne 
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rešitve, sem pridobila neposredno z lastno udeležbo. Te sem analizirala na osnovi 

kvantitativnih podatkov, ki sem jih pridobila po vrednotenju 250 likovnih nalog, ki so jih 

vrednotili trije ocenjevalci po treh vnaprej določenih kriterijih.  

 

Vogrinc (2008) omenjeni način imenuje za način naturalističnega raziskovanja, pri katerem so 

glavni vir zbiranja podatkov za kvalitativno raziskavo vsakodnevni pristni položaji, kar 

pomeni delovno okolje. V mojem primeru je učni proces potekal v likovni učilnici.  

 

V prvi fazi sem likovno nalogo izvedla tako, da so bili učenci za reševanje likovnega 

problema motivirani z likovnim motivom. Izhodišče za zasnovo likovne naloge je bil podani 

likovni motiv, ki je učencem poznan in so ga že videli. 

 

V drugi fazi sem namenoma pristopila drugače. Z načinom, ki je učencem omogočal izražanje 

likovnega problema z bogatejšim zaznavanjem čutil, in sicer okusa, tipa, vonja, sluha. Torej z 

uporabo in načinom dela, pri katerem so učenci lahko likovni pojem bolj bogato čutno zaznali 

in preko teh zaznav upodobili likovni motiv. S pomočjo tovrstnega zaznavanja so reševali 

likovno nalogo.  

 

Predvidevala sem, da bodo učenci v drugi fazi drugače reševali likovni motiv, predvsem naj 

bi bili bolj ustvarjalni. Ustvarjalnost se kaže v tem, da s seboj prinese nekaj novega v stvari, 

poudarek pa je v novosti, kjer prej te nove ideje ali proizvoda še ni bilo (Trstenjak, 1981).  

 

3.5. VZOREC 

 

Obseg vzorca za raziskavo so učenci 6. razreda in sicer 50 otrok: 22 dečkov, 28 deklic, 

mestne Osnovne šole Miška Kranjca iz Ljubljane, v šolskem letu 2011/2012. 

Raziskava je potekala v času pouka likovne umetnosti. Potekala je v dveh fazah. V prvi fazi 

so učenci reševali eno likovno nalogo, v drugi fazi pa še štiri različne likovne naloge.  

 

3.6. RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Vse likovne rešitve učencev sem pridobila z motivacijo čutne izkušnje (vid, okus, tip, vonj, 

sluh) učencev ob reševanju likovnega problema. Likovne rešitve so ovrednotili in pregledali 

trije ocenjevalci, na podlagi teorije o merilih za neustvarjalne likovne rešitve, o katerih piše 

Tacolova (1999).  

 

Ob rešenih likovnih nalogah sem ugotavljala, analizirala in interpretirala likovne rešitve 

učencev. Ugotavljala sem, ali lahko v likovnih rešitvah učencev prepoznam elemente, kot so: 

besede, barva, kompozicija oziroma kakršnekoli prepoznavne, že uporabljene oziroma 

obstoječe in že videne grafične podobe medijskega sveta. Zanimalo me je, ali njihove likovne 

rešitve vsebujejo tudi medijske grafične podobe vizualnih oglasnih sporočil, ki so jim 

neprestano, vsakodnevno izpostavljeni.   
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3.7. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Raziskavo sem opravila po korakih v dveh fazah (I. faza in II. faza).V prvi fazi sem izvedla 

eno likovno nalogo, v drugi fazi pa štiri likovne naloge. Pri prvi nalogi so bili učenci 

izpostavljeni vizualni zaznavi, ker sem predvidevala, da bodo likovne rešitve učencev zato 

stereotipske, šablonske, da bodo za likovni motiv učenci ponavljali videne grafične podobe iz 

okolja. 

 

Predvidevala sem, da  bodo učenci, katerih likovne naloge bodo vezane zgolj na likovni motiv 

za reševanje likovnega problema, povečini likovno ponavljali stereotipe. Pričakovala sem, da 

bodo učenci pri svoji likovni rešitvi uporabili ali povzeli neko vidno grafično medijsko 

podobo iz vizualnih sporočil, da bodo povzeli kompozicijo, besedilo, likovne elemente, ki jih 

zaznavajo, videvajo preko medijev v vizualnih oglasnih sporočil. Ob učenčevi uporabi 

oziroma likovni rešitvi, pri kateri je bilo očitno, da gre za povzemanje že videnih in jasno 

prepoznavnih grafičnih podob, ki so kot šablonska likovna rešitev, brez domišljije, brez novih 

rešitev za likovni problem in likovni motiv, po izrazito neizvirno povzetih grafičnih podobah, 

že obstoječih in poznanih, sem takšne učenčeve likovne rešitve prepoznala kot neustvarjalne 

in neizvirne.  

 

Učencem sem najprej posredovala nove likovne pojme, likovni motiv pa sem jim podala. 

Motivi naj bodo takšni, da motivirajo otroke, izbrani iz njihovega doživljajskega sveta. 

Pričakovala sem, da bodo učenci likovne motive povzemali po vidnih vtisih sodobnega 

medijskega sveta, da bodo za likovne rešitve uporabljali in vključevali prepoznavne medijske 

grafične podobe, barvne kompozicije, besede, likovne elemente in likovne spremenljivke. 

Berce-Golobova (1993) pravi, da je motivov, ki jih lahko uporabljamo, nešteto in  naj jih ne bi 

prevzemali od drugih  

 

Pri likovnih nalogah v I. fazi sem pričakovala da bodo učenci povzemali vizualno-grafične 

podobe za likovni motiv. Mladi imajo radi priljubljene oglase, medije, moderne znamke ipd. 

(Šupšákova, 2008), zato sem pričakovala, da jih bodo učenci uporabljali za upodobitev 

likovnih motivov. 

 

V II. fazi sem preverila, kako so se učenci 6. razreda likovno izražali, ko so bili za likovni 

problem in likovni pojem motivirani bogato čutno, z zaznavanjem preko čutil za vonj, sluh, 

okus in tip, torej s posebnim pristopom, pri katerem so ti igrali ključno vlogo. Želela sem 

ugotoviti ustvarjalnost učencev, če so ti spodbujeni s pristopom, pri katerem sem za 

posamezno likovno nalogo poudarila zaznavanje s posameznim čutilom, da bi jim spodbudila 

neko drugačno dimenzijo za pristop in reševanje likovnega problema. Predvidevala sem, da 

bodo tokrat učenci bolj konkretno, čutno spodbujeni likovni problem reševali in rešili 

ustvarjalno. Učenci so reševali pet  likovnih nalog, pri katerih so bili motivirani s čutili za vid, 

sluh, vonj, okus in tip. Za posamezno likovno nalogo in likovni motiv so bili učenci 

motivirani, spodbujeni s pomočjo posameznega čutila, da bi občutili, zaznali, doživeli, da bi 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

56  

 

 

se likovno izrazili. Likovne pojme so tako lahko doživeli na drugačen način, zato sem 

predvidevala izvirnejše likovne rešitve.  

 

3.8. KRITERIJI USTVARJALNOSTI ZA VREDNOTENJE UČENČEVIH LIKOVNIH 

REŠITEV 
 

250 likovnih nalog so ovrednotili trije ocenjevalci (učitelji likovne umetnosti, dve ženski in 

moški, z 6 - 9 let delovnimi izkušnjami) po kriterijih, z določenimi merili: 

 izvirnost motiva; motiv ni šablonski, nova rešitev za likovni motiv ni povzet, 

 izkazovanje razumevanja za likovni problem; učenec razume novi pojem in ga 

uporabi pri upodobitvi likovnega motiva oziroma pri likovni nalogi, 

 izvirnost izvedbe likovne tehnike; učenec se v likovni tehniki izraža pestro, bogato. 

 

Ocenjevalci so bili osredotočeni na likovne naloge, ki so kazale ustvarjalne likovne rešitve. 

Likovne naloge so prepoznali kot neustvarjalne, če so pri teh opazili naslednja merila: 

 

 ni novih rešitev za likovni problem in likovni motiv, kar pomeni, da učenec ne 

najde ali ne poišče novih rešitev za likovni problem oziroma za motiv izrazito 

neizvirno povzame grafične podobe po že obstoječih, poznanih, medijskih grafičnih 

vizualnih sporočilih, 

 brez domišljije, pomeni, da učenec ne uporabi lastne zmožnosti za dojemanje s 

podobami, simboli, na osnovi podanega,  

 šablonska likovna rešitev, ki pomeni, da učenec povzame podobo točno takšno, kot 

jo je nekje že videl. 

 

Ocenjevalci so likovne naloge ovrednotili po treh merilih za ustvarjalnost in jih označili z 0 

ali 1. Če je na posamezni nalogi učenec zadostil kriteriju, je ocenjevalec tega označil  z 1, v 

nasprotnem primeru z 0. Podatke smo obdelali z računalniškim programom za statistično 

obdelavo SPSS.  

 

Ocenjevalci so bili pozorni, če je likovna naloga vsebovala  izrazito, nedvomno povzeto 

likovno podobo, po obliki, barvi, kompoziciji, uporabi besed itn. 

Vse likovne naloge, ki so izkazovale razumevanje likovnega problema, pri katerih je bilo 

očitno prepoznati dobro opažen in doživet likovni problem, kjer so bile odkrite nove izrazne 

poti, izvirno poiskane nove interpretacije in kombinacije, neobičajne ideje, ekspresivnost 

izraza, svoboda izraza in ustvarjalna domišljija, ki so kazale na učenčevo ustvarjalnost pri 

reševanju likovnega motiva ter dobro izvedeno likovno tehniko, so bile ovrednotene kot 

ustvarjalne.
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4. INTERPERTACIJA DOBLJENIH 

REZULTATOV 

 

4.1. REZULTATI PRVE FAZE OZ. PRVE LIKOVNE NALOGE – »VID« 
 

Učenci so bili za reševanje likovne naloge motivirani z vidom 

 

Časovna, ciljna in vsebinska razporeditev učne ure: 

Razred: 6 

Likovno področje:slikanje 

Vsebina, likovni problem: barve in barvni krog. 

Likovna naloga: upodobitev likovnega motiva z uporabo barvnega kroga, nasičenih in 

nevtralnih barv. 

Likovni motiv: čokolada. 

Likovna tehnika: slikanje 

Likovni materiali, orodja: 

 risalni list A3, 

 barvni svinčniki. 

Učni cilji: 

 usvajanje likovnih pojmov; barve in barvnega kroga, 

 barvno likovno izražanje, 

 privzgajanje barvno-doživljajskih naravnanosti. 

Učenci razumejo pojme: 

- prvotne (primarne),  

- drugotne (sekundarne),  

- tretjestopenjske (terciarne) barve, 

- nasičene in nevtralne barve. 

Aktivnost učencev: 

 s pomočjo barvnega kroga klasificirajo barve na primarne, sekundarne in terciarne, 

 pojasnijo, zakaj imenujemo rdečo, modro in rumeno primarne barve, 

 poznajo poiskati in razložiti lokacije posameznih barv na barvnem krogu, 

 ponovijo. kako se barve mešajo v sekundarne barve na barvnem krogu, 

 spoznajo pojma nasičena in nevtralna barva, 

 pridobivajo občutek za urejanje barv v likovni kompoziciji. 

Utrjevanje in preverjanje: 

 Znanje sem preverila pri uvodni motivaciji med obravnavo učne vsebine in ob koncu. 
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4.1.1. POTEK UČNE URE 

 

Pri nalogi v I. fazi so bili učenci za reševanje likovne naloge motivirani z likovnim motivom. 

Učenci so najprej s pomočjo barvnega kroga klasificirali barve na primarne, sekundarne in 

terciarne barve. Pojasnila sem jim, zakaj imenujemo rdečo, modro in rumeno primarne barve. 

Učenci so si ogledali barvni krog in poiskali lokacije posameznih barv na barvnem krogu. Po 

barvnem krogu so ponovili, kako se barve mešajo, kakšne ob tem nastanejo in so spoznali 

pojma nasičene in nevtralne barve. Učenci so si ogledovali reprodukcije za ugotavljanje barv 

po stopnjah in na podlagi teh ugotavljali in jih uvrščali. 

Učencem sem podala navodila za reševanje likovne naloge, pri kateri so morali upodobiti 

likovni motiv čokolade z ozadjem in urediti barve po izbiri, po treh stopnjah, nevtralnih ali 

nasičenih barvah na slikovno ploskev. Ko sem učencem razkrila likovni motiv (čokolada), ki 

ga vsi poznajo in so ga že videli, sem se z njimi pogovorila o tem, kakšna je videti čokolada. 

Vprašala sem jih, ali znajo opisati čokolado po njenem videzu, kakšna je po velikosti, obliki, 

barvi. Učenci so naštevali čokolade glede na njihov okus in sestavino in opisovali, kakšne 

barve je čokolada ipd. Dobro je, da so motivi, ki motivirajo otroke, izbrani iz njihovega 

doživljajskega sveta, piše Tacol (1993). 

 

Po pogovoru o motivu (čokoladi), pri katerem sem spoznala, da učenci dobro vedo, kaj je 

čokolada, da so jo vsi že videli in okusili, da poznajo različne vrste čokolade, tudi po izgledu, 

sem jim razdelila likovni material in orodje in pričeli so z reševanjem likovnega problema.  

 

 

 

 

 

  
Slika 12: Praline      Slika 13: Bela čokolada 
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Slika 14: Čokolada s sadjem in z oreščki          Slika 15:Čokolada z lešniki 

  

Slika 16: Jagodna čokolada            Slika 17:Bela čokolada 

  

 

Slika 18: Čokolada s sadjem     Slika 19: Čokolada s pistacijo 
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Učenci so vedeli, da obstaja nešteto vrst čokolad. Vedeli so tudi, da so oblike, barva in 

velikost lahko raznolike in da so odvisne od tega, iz katerih sestavin je narejena. Učenci so 

videli čokolade in navdušeni opisovali, kakšno čokolado so jedli ali videli ali pa bi jo želeli 

okusiti. Ni bilo učenca, ki ne bi imel mnenja ali kakršnekoli izkušnje s čokolado.  

 

4.1.2. INTERPRETACIJA LIKOVNIH REŠITEV 

 
Opisna statistika za prvo nalogo 

 
Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Varianca  

Prva naloga - VID 50 ,00 8,00 3,0800 2,33728 5,463 

Veljavni odgovori (N) 50      

Tabela 1: Statistična analiza prve naloge 

Analiza ocenjevanja prve naloge - VID 

 F F (%) Veljavni % Kumulativni % 

Število 

točk 

,00 5 10,0 10,0 10,0 

1,00 8 16,0 16,0 26,0 

2,00 12 24,0 24,0 50,0 

3,00 7 14,0 14,0 64,0 

4,00 8 16,0 16,0 80,0 

5,00 3 6,0 6,0 86,0 

6,00 1 2,0 2,0 88,0 

8,00 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabela 2: Deskriptivna statistika  prve naloge 

Iz tabele deskriptivne statistike je razvidno, da je povprečna ocena pri prvi nalogi 3,08, kar je 

nizek dosežek. Večina del je bila ocenjenih z 2 točkama (24%), sledijo dela ocenjena z 1, 4 in 

3 točkami. Skupaj te ocene (od 1 do 4 točke) predstavljajo kar 70% ocenjenih nalog.  

 

Take rezultate učencev sem predvidevala. Likovni motiv čokolada je lahko glede na svojo 

sestavo in obliko raznolikih barv. vse je odvisno je od njenega okusa in sestavin, ki ji dajejo 

okus in izgled. Otroci imajo radi čokolado in vedo, da ta obstaja v najrazličnejših oblikah in 

okusih, posledično tudi barvah. Kljub temu sem bila prepričana, da bo pri učencih prevladala 

vizualna podoba čokolade, vendar ne kot materije, torej, iz česa je sestavljena in kaj vsebuje 

čokolada, temveč po izgledu njenega ovitka ali embalaže. Čokolada učencev ni spomnila na 

sladek, mlečen, kakavov ali sadni okus, na pozitivno, blagodejno, prijetno izkušnjo okusa 

čokolade, ki bi ga lahko povezali z barvami in njenimi karakteristikami. Učenci so v hipu 

dobili vizualno predstavo o čokoladi, ki jo vsakodnevno videvajo kot blagovno znamko 

proizvajalca čokolade.  

Učenci likovnega motiva niso upodabljali kot barvno senzacijo okusov na likovni površini, 

različnih oblik, kompozicij itn. Barva ima izrazno moč in da vtis, ki ga daje posamezna barva, 

in sloni na asociacijah, da je vpliv barve spontan in direkten in ni produkt naučene 

interpretacije (Arnheim, 1974). 
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Likovni motiv ni prevzel njihove ustvarjalne domišljije, ampak se jim je ta ustavila zaradi 

vizualne predstave, ki jo imajo o čokoladi.  Motiv so upodobili kot dobro vizualno zaznan 

predmet oglaševanja. Niso poiskali novih izraznih poti za upodobitev motiva z likovnim 

problemom; najdene so bile neizvirne, stare interpretacije in kombinacije, ideje so bile zelo 

običajne in poznane. 

Prevladala je vizualna asociacija za likovni motiv čokolade. Veliko učencev se je spomnilo na 

barvno kompozicijo na ovitku oziroma na embalažo, nato na besede, grafične znake oziroma 

na ime, ki je običajno  navedeno na izdelku, skratka na grafično oblikovano embalažo 

čokolade, ki se pojavlja povsod v sodobnih medijih. 

Večina učencev je upodabljala motiv čokolade, torej najbolj pogosto obliko čokolade, tablico 

čokolade, na barvnem ozadju. Likovni motiv največkrat zavzema osrednji del likovnega 

formata, v diagonalni ali navpični legi. Motiv z ozadjem se pojavlja monotono. 

4.1.3. PRIMERI SLABO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, OCENJENIH 

Z NIZKO OCENO 

 

 

 

Slika 20: likovna naloga 1.21 – VID (0 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.21 ovrednotili z 0 točkami. Učenec ni našel ali ni poiskal 

nove rešitve za likovni motiv. Neizvirno je povzel grafično podobo čokolade z embalažo, po  

njenih že obstoječih, poznanih medijskih grafičnih podobah. Rešitev za likovni pojem je 

šablonska in ni nova, kar pomeni, da je učenec povzel podobo takšno, kot jo je že nekje videl. 

Učenec ni uporabil domišljije ali lastne zmožnosti za dojemanje s podobami in simboli na 

osnovi podanega likovnega motiva. Likovna tehnika ne izkazuje pestrosti ali bogatega 

izražanja. 

 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

62  

 

 

 

 

Slika 21: likovna naloga 1.22 –VID (0 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.22 ovrednotili z 0 točkami, kar pomeni, da učenec ni zadostil 

kriterijem za ustvarjalno likovno rešitev. Likovni motiv je izrazito povzet po grafični podobi 

čokolade znane blagovne znamke, odmevnih medijskih vizualnih sporočil. Ni novih rešitev za 

likovni motiv, kar pomeni, da je učenec brez domišljije. Izvedba likovne tehnike je pusta, 

deluje nedokončana. 

 

 

Slika 22: likovna naloga 1.25 – VID (0 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.25 ovrednotili z 0 točkami. Likovni motiv je prepoznana 

povzeta grafična podoba določene čokolade. Izvedba likovne tehnike je pusta. Učenec 

izkazuje, da je brez domišljije, da bi poiskal novo rešitev za likovni motiv. Pri likovnem 

motivu je uporabil barvo, besedilo, oblike, ki nakazujejo, opisujejo ter določajo točno določen 

predmet ali blagovno znamko. 
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Slika 23: likovna naloga 1.28 – VID (0 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.28 ovrednotili z 0 točkami. Ocenili so, da je likovni motiv 

neizviren, ker učenec ni poiskal nove rešitve zanj, kar dokazuje, da je brez domišljije. 

Upodobljeni likovni motiv prikazuje upodobitev poznane grafične podobe za blagovno 

znamko predmeta čokolada. Učenec je uporabil besede, ki določajo predmet Učenec se v 

likovni tehniki ni pestro izrazil. 

 

Lahko povzamem, da so učenci  upodobili likovni motiv na način, ki je prevladoval v njihovih 

vizualnih izkušnjah. Pri likovnih rešitvah učencev je dobro vidno, kako so se ukvarjali s tem, 

da bi jasno, nedvoumno in karseda prepričljivo upodobili blagovno znamko proizvajalca 

čokolade, torej grafično vizualno podobo. Učenci so upodobili likovni motiv po vizualni 

izkušnji, ki jim je vtisnjena v spomin. Njihovo razmišljanje je vodila vizualna in doživljajska 

izkušnja, ki so ji vsakodnevno in povsod izpostavljeni. Učenci se niso ukvarjali ali razmišljali 

o likovnem motivu in njegovi upodobitvi glede na likovni problem. Njihovo razmišljanje je 

vodilo k temu, kako se  najbolj približati vizualni podobi motiva, kakršna se pojavlja na 

oglasnih vizualnih sporočilih proizvajalcev in njihovih najodmevnejših oglasnih kampanjah, 

kako imitirati, kar so videli in kar zato poznajo.  

 

Učenci so likovni motiv na likovni površini upodabljali največkrat centralno. Položaj oblike je 

postavljen največkrat v sredino. Smer in položaj oblike, torej likovnega motiva, je pogostokrat 

diagonalen, včasih vodoraven in navpičen. Položaj in smer motiva sta razgibana. Položaj in 

teža motiva močno učinkujeta zaradi izrazite geometrijske oblike motiva. Položaj hierarhije 

oblik, torej motiva, je osamljen, kar pomeni, da ima motiv težo in pomen.  

Učenci niso razmišljali o eksploziji okusa čokolade kot motiva za upodabljanje in ga niso 

povezovali z ekspresijo barv in njenih zakonitosti, moči. Od 50 likovnih izdelkov je le malo 

učencev upodobilo čokolado, ki ne vsebuje nobene prepoznavne grafične medijske podobe. 

Ostali učenci so jih upodobili pri motivu. Iz izbranih likovnih nalog je popolnoma jasno 

razvidno, da so učenci povzemali obstoječe vizualne grafične podobe. Likovnega problema 

barv niso reševali ustvarjalno. Ukvarjali so se s tem, da upodobijo čokolado na način, ki ni 

ustvarjalen in je preprost, se pravi, da so skušali povzeti že obstoječo grafično podobo, ki 

predstavlja predmet, v tem primeru motiv. Seveda je učence prevzela vizualna grafična  
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podoba, ki se reklamira prek najrazličnejših medijev sodobnega sveta. Uporabljali so 

prepoznavno grafično podobo čokolade. Izbirali so določene barve, posnemali so črke za 

besede, ki jih tvori ime za čokolado, velikost, obliko, smer, položaj, skratka likovne 

spremenljivke za njihove grafične podobe itn. Učenci se niso ukvarjali z likovnim problemom 

barv in upodobitvijo in urejanjem le-teh na likovnem formatu. Vizualna izkušnja čokolade jim 

je preusmerila pozornost in zato so motiv upodobili neustvarjalno. 

 

4.1.4. PRIMERI DOBRO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, OCENJENIH 

Z VISOKO OCENO 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je zelo malo učencev (z oceno 8 točk od 9 možnih je bilo 

ocenjenih 6 del, kar predstavlja 12%) upodobilo motiv čokolade glede na podani likovni 

problem oziroma da je ustvarjalno rešilo likovni problem. Ti so likovni motiv upodobili 

drugače, niso ga upodabljali takega, kakršen se pojavlja v medijih, kot vizualno grafično 

sporočilo, ki komunicira s svojo pojavnostjo in nagovarja gledalca s svojo podobo, ki je 

natančno premišljena in ustvarjena. 

 

Nekaj učencev ni upodabljalo motiva čokolade tako, da bi posnemali vizualno podobo 

čokolade iz reklamnih oglasov Čokolada nima ovitka prepoznavno grafično oblikovane 

blagovne znamke. Pogosto so motiv upodobili centralno, posluževali pa so se tudi drugih 

postavitev, ki so bolj ustvarjalne, drugačne od tipičnih, tistih, ki jih je moč videti v oglasnih 

sporočilih. Opaziti je, da so učenci razmišljali o motivu kot o snovi, s katero se nekaj dogaja, 

se prelomi, vsebina čokolade se preliva, postavitev oblik motiva na likovni površini je  

razgibana ali zelo statična in dobro zavzema likovno površino. 
 

 

 

Slika 24:likovna naloga 1.4 – VID (9 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.4 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec zadostil 

kriterijem za ustvarjalnost. Likovni motiv je izviren. Učenec ni ponavljal ali povzemal 

grafičnih podob. Poiskal je novo rešitev za likovni motiv, opazno je razumevanje likovnega 

pojma barve. Likovna tehnika je izražena pestro in ekspresivno, kar je vidno pri načinu 

uporabe barvnih svinčnikov. Likovni motiv zaseda celotno likovno površino. 
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Slika 25: likovna naloga 1.3 – VID (9 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.3 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec zadostil 

kriterijem za ustvarjalnost. Likovni motiv je izvirno upodobljen, brez povzemanja grafičnih 

podob. Izkazano je razumevanje likovnega pojma barve in barvnega kroga, kar se kaže v 

upodobitvi likovnega motiva, izvedbi likovne tehnike in uporabi barvnih svinčnikov. 

Kompozicija likovnega motiva je trdna.  

 

 

Slika 26: likovna naloga 1.5 – VID (9 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.5 ovrednotili z oceno 9, kar pomeni, da je likovni motiv 

izvirno upodobljen, kaže razumevanje likovnega problema barve in tudi barvni krog je dobro 

izkazan; učenec se je v likovni tehniki izrazil pestro v smislu načina njene izvedbe. Učenec 

barvno opisuje likovni motiv, ga postavi na sredino slikovne ploskve. 
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Slika 27: likovna naloga 1.6 – VID (9 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.6 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec dobro 

upodobil likovni motiv glede na likovni problem barve in barvni krog V nalogi je jasno 

izkazano razumevanje likovnega problema, učenec je razumel novi pojem in ga je domiselno 

upodobil. Motiv zaseda celotno likovno ploskev. Učenec se je pestro izrazil v likovni tehniki. 

 

 

Slika 28: likovna naloga 1.7 – VID (9 točk) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 1.7 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da motiv ni šablonski, 

da je učenec uporabil novo rešitev za likovni motiv čokolade.  Naloga izraža razumevanje 

likovnega problema barve in barvnega kroga. Učenec je razumel novi likovni pojem in ga je 

uporabil pri upodabljanju likovnega motiva. Z likovno tehniko se je izrazil pestro in bogato, 

kar se kaže v uporabi barve pri upodabljanju motiva čokolade. 
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4.2. REZULTATI DRUGE FAZE OZ. DRUGE, TRETJE, ČETRTE IN PETE LIKOVNE 

NALOGE – »SLUH, VONJ, TIP, OKUS« 
 

V II. fazi sem pripravila likovne naloge, pri katerih sem učence za reševanje likovnega 

problema motivirala s tem, da so za posamezno nalogo od štirih čutov uporabili čutilo. 

Vonjali so, okušali, tipali in poslušali, da bi lahko ustvarjalno reševali likovni problem 

oziroma poiskali likovni motiv. Pričakovala sem, da tega učenci ne bodo povezovali z 

medijskimi grafičnimi podobami vizualnih sporočil, temveč bodo likovno nalogo reševali 

ustvarjalno, saj jim bodo čutne zaznave, katerim so bili izpostavljeni, nudile drugačne 

izkušnje in doživljajske razsežnosti. 

 

4.2.1. LIKOVNA NALOGA: VONJ 

 

Učenci so bili za reševanje likovne naloge motivirani z vonjem dišeče paličice  

 

Časovna, ciljna in vsebinska razporeditev učne ure: 

Razred: 6. 

Likovno področje: slikanje 

Vsebina, likovni problem: barva, pestre in nepestre barve 

Likovna naloga: upodobitev likovnega motiva v nepestrih in pestrih barvah s poudarkom na 

vonju  

Likovni motiv: individualen, glede na učenca in njegovo zaznavo za vonj 

Likovna tehnika: slikanje 

Likovni materiali, orodja: risalni list A4, barvni svinčniki 

Učni cilji: 

 usvajanje barvnih likovnih pojmov, 

 likovno izražanje s pestrimi, nepestrimi barvami, 

 privzgajanje barvno-doživljajskih naravnanosti. 

Aktivnost učencev: 

 poznajo možnosti mešanja barv, 

 barvne odtenke klasificirajo v pestre, manj pestre in nepestre barve, 

 poiščejo pestre in nepestre barvne odtenke v okolju, 

 razložijo pomen pestrih ali nepestrih barv za človeka, 

 učenec si likovni motiv prikliče s pomočjo vonja dišeče palčke. ODSTRANITI 

PRESLEDEK V PREJŠNJI VRSTICI 

Učenci razumejo pojme: 

 pojavnost pestrih in nepestrih barv v naravi, 

 razlike med pestrimi in nepestrimi  barvami. 

Utrjevanje in preverjanje: 

 Znanje sem preverila pri uvodni motivaciji med obravnavo učne vsebine in ob koncu. 
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4.2.1.1. POTEK UČNE URE 

 

Učenci so ob barvnem krogu obnovili znanje o barvah, o barvnih stopnjah, ki nastanejo z 

mešanjem. Učenci so v prostoru poiskali prvostopenjske in drugostopenjske barve, jih 

naštevali in opisovali njihov občutek. Naštevali so pojavnost primarnih in sekundarnih barv v 

naravi in ugotavljali, da so tople barve tiste, ki nas navdajajo z občutkom topline in 

živahnosti, za temne barve pa so ugotavljali, da nas navdajajo s  hladnim občutkom in z 

umirjenostjo.  

 

 
Slika 29: Ribe 

 

Učencem sem podala navodila, da iz kompleta svojih barvic sestavijo nastanek tercialnih 

barv, da poiščejo pestre in nepestre barve in jih razvrstijo. 

 

 
 

Slika 30: Jesensko listje        Slika 31: Barvni svinčniki 

Učenci so po reprodukcijah, ki sem jim jih prikazala, ugotavljali, kako se moč toplih in 

hladnih barv zmanjšuje, če je tem dodana črna ali bela barva. Ugotovili so, da se moč tople in 

hladne barve zmanjšuje s svetlenjem ali temnenjem. Butina (1997) piše o tem, da je barva 

najprej kvaliteta, po tem je tudi teža, in da nima samo barvne vrednosti, ampak tudi svetlostni 

sijaj. Barva je tudi mera, ker ima poleg kvalitete in teže tudi svoje meje, svoje področje in 

svoj obseg, kar pa je mogoče meriti. 
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Učencem sem pokazala primere nepestrih barv oziroma njihove pojavnosti v naravi. Ob teh so 

dobili različne občutke, asociacije za katero od čutnih zaznav. 

 

 

 
 

Slika 32: Pokrajina             Slika 33: Interier 

Pestre barve v ospredju  izgubljajo svojo moč z odmikom in postajajo nepestre v naravi. 

Ureditev prostora z nepestrimi barvami pohištva oziroma notranjega interierja. 

 

Ko so učenci ponovili znanje o pestrih in nepestrih barvah, o toplih in hladnih, sem prižgala 

dišečo palčko tako, da učenci tega niso videli in počakala, da so vonj zaznali. Ko je bil vonj 

dovolj izrazit, sem jim podala navodila za reševanje likovnega problema pestrih in nepestrih 

barv. Učenci so dobili navodilo, da na podlagi zaznave vonja oblikujejo barvno kompozicijo 

oziroma likovni motiv po izbiri. Predvidevala sem povezavo vonja in uporabo znanja o 

pestrih in nepestrih barvah v upodobitvi najrazličnejših motivov. Učenci so z vonjem 

povezovali določene barve glede na občutek prijetnosti, intenzivnosti vonja, nekateri so s 

sinestezijo vonja prišli do motiva in do njegove upodobitve s pestrimi ali z nepestrimi 

barvami. 
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4.2.1.2. INTERPRETACIJA LIKOVNIH REŠITEV  

 
Opisna statistika za drugo nalogo 

 
Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Varianca  

Druga naloga - VONJ 50 4,00 9,00 7,5000 1,58114 2,500 

Veljavni odgovori (N) 50      

Tabela 3: Statistična analiza druge naloge 

 
Analiza ocenjevanja druge naloge - VONJ 

 F F (%) Veljavni % Kumulativni % 

Število 

točk 

4,00 1 2,0 2,0 2,0 

5,00 7 14,0 14,0 16,0 

6,00 7 14,0 14,0 30,0 

7,00 7 14,0 14,0 44,0 

8,00 7 14,0 14,0 58,0 

9,00 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabela 4: Deskriptivna statistika druge naloge 

 

Iz tabele je razvidno, da je veliko nalog ustvarjalnih. Z najvišjo možno oceno je bilo ocenjenih 

21 nalog, kar predstavlja 42% vseh nalog. Če združimo najvišje tri ocene, je bilo takih nalog 

kar 35 oz. 70%. Povprečna ocena pri 2. nalogi je bila 7,5.  

Učenci so preko vonja, ki jim je vzbudil občutke in mišljenje, uporabili barve za upodobitev 

likovnega motiva. Doživljanje vonja so izrazili z estetskim občutkom barv. Likovni motiv so 

upodobili izvirno, vidno je razumevanje likovnega problema pa tudi izvedba likovne tehnike 

je izvirna. 
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4.2.1.3. PRIMERI DOBRO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH Z VISOKO OCENO  

 
Slika 34: likovna naloga 2.1-VONJ (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.1 ovrednotili z 9 točkami. Učenec je poiskal novo rešitev za 

upodobitev likovnega motiva, s katerim je izkazal razumevanje za likovni pojem pestrih in 

nepestrih barv. Izvedba likovne tehnike je bogata, izkazana je dinamika glede na motivacijo z 

vonjem, zapolnjena je celotna likovna površina, barvnost  likovne naloge je ustrezna glede na 

zaznavo vonja z domišljijo. 

 

Slika 35: likovna naloga 2.7-VONJ (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.7 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec izvirno 

upodobil likovni motiv za likovni pojem. Izkazano je razumevanje za likovni pojem pestrih in 
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nepestrih barv, kar izkazuje likovni motiv, ki je bogato in pestro upodobljen v likovni tehniki. 

Barvna razgibanost je bogata. 

 

Slika 36: likovna naloga 2.10-VONJ (ocenjena z 9 točkami)  

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.10 ovrednotili z 9 točkami zaradi izkazovanja razumevanja 

likovnega pojma in izvirno upodobljenega likovnega motiva glede na zaznavo vonja. Učenec 

je poiskal novo rešitev za likovni motiv, uporabil je domišljijo. Izraznost likovne tehnike je 

pestra, barve so bogate, način izvedbe je dober. 

 

Slika 37: likovna naloga 2.11-VONJ (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.11 ovrednotili z 9 točkami, zaradi  izvirne upodobitve 

likovnega motiva. Učenec je domišljijsko upodobil likovni motiv za likovni problem pestrih 

in nepestrih barv na podlagi zaznave vonja. Izvedba likovne tehnike je barvno bogata in 

pestra. Učenec je barvno zapolnil celotno likovno površino, domiselno, razgibano in izvirno. 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

73  

 

 

 

Slika 38: likovna naloga 2.1-VONJ (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.18 ovrednotili z 9 točkami zaradi izvedbe likovnega motiva, 

ki ga je učenec upodobil za likovno rešitev pestrih in nepestrih barv glede na vonj. Motivacija 

za reševanje likovnega problema z vonjem je učencu podala novo rešitev za likovni motiv, ki 

je zato izviren. Učenec je s tem izkazal razumevanje za likovni problem, izvedba likovne 

tehnike je dobra. 

 

Pričakovala sem, da se bodo učenci na izzvani občutek ob vonju likovno izrazili bolj 

ustvarjalno, da jih bo vonj vodil k uporabi določenih barv in umeščanje le-teh na slikovno 

ploskev, da jim bo vonj vzbudil določeno predstavo za aktivnost in dejavnost, skratka za 

motiv. Ker je vonj nekako v povezavi z gibanjem oziroma je nekaj, kar »potuje«, »prihaja«, 

»ostaja«, »izzveneva« ipd., sem predvidevala, da bo to vplivalo na učence. Učenci so na 

likovnem formatu ustvarili poljuben motiv in ga umestili na format slikovne ploskve. 

Učencem je vonj, ki so ga zaznali in zaznavali, vzbudil prizor oziroma jim je vonj podal 

vizualno podobo, ki so jo upodobili na slikovno površino. Motivi so kazali predvsem gibanje, 

aktivnost, prizore, pri katerih je vidno, da gre za upodobitev vonja, ki je tipičen.  

Učencem je vonj pričaral različne vsebine. Ustvarjalno so rešili likovno nalogo, vsak po svoje 

glede na zaznavo in na lasten vzgib za motiv. Iz primerov je razvidno, da je nekaj učencev 

zaznavalo vonj enako, kot nekaj, kar je umetno in prihaja iz kadila ali pršila, je prijetno ali pa 

spominja na prostor, čas, kraj. »Zamisli so vedno nove povezave, nove sinteze med pojmi.« 

(Butina, 1982, 249). 
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4.2.1.4. PRIMERI SLABO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH Z NIZKO OCENO 

 

Za nekoliko manj ustvarjalne so bile ovrednotene naslednje likovne naloge: 

 

 
Slika 39: likovna naloga 2.29-VONJ (ocenjena z 4 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.29 ovrednotili z 4 točkami. Ocenili so, da likovni motiv za 

likovni problem ni izviren, da učenec ni poiskal novih rešitev za likovni motiv, da ni uporabil 

domišljije, motiv pa je povzel po že obstoječih, poznanih grafičnih podobah. Izkazovanje 

razumevanja likovnega problema ni dobro, izvedba likovne tehnike je slaba. 

 

 

 

 
Slika 40: likovna naloga 2.37-VONJ (ocenjena z5 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 2.37 ovrednotili z 5 točkami, kar pomeni, da likovni motiv ni 

izviren, je pust in ne izkazuje nove rešitve za likovni problem. Prav tako je slabo izkazano 

razumevanje za likovni problem pestrih in nepestrih barv. Izvedba likovne tehnike ni bogata 

in ne pestra. 

 

 
Slika 41: likovna naloga 2.27-VONJ (ocenjena z 5 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.27 ovrednotili z 5 točkami, kar pomeni, da so na likovni 

nalogi prepoznali neizvirnost v izvedbi likovnega motiva, neizkazovanje razumevanja za 

likovni problem pestrih in nepestrih barv in slabo, pusto izvedbo v likovni tehniki. Učenec  ni 

poiskal nove podobe za pojme oziroma zaznavo vonja. 
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Slika 42: likovna naloga 2.5-VONJ (ocenjana z 5 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 2.5 ovrednotili z 5 točkami zaradi neizvirne upodobitve 

likovnega motiva. Učenec ni izkazal razumevanja za pestre in nepestre barve. Izvedba likovne 

tehnike je pusta, barvno ni bogata.  

 

Slabo rešene likovne naloge izkazujejo po vrednotenju ocenjevalcev neizviren likovni motiv, 

nerazumevanje ali slabo razumevanje likovnega problema in neizvirnost v izvedbi likovne 

tehnike. Na likovnih nalogah ni novih rešitev za likovni problem in likovni motiv. Učenci kar 

niso našli novih rešitev za likovni problem oziroma za motiv. Na likovnih nalogah je moč 

prepoznati, da so bili brez domišljije, kar pomeni, da niso uporabili lastne zmožnosti za 

dojemanje s podobami, simboli, na osnovi podanega ipd. 
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4.2.2. LIKOVNA NALOGA: ZVOK 

 

Učenci so bili za reševanje likovne naloge motivirani z zvokom pretakanja vode 

 

Časovna, ciljna in vsebinska razporeditev učne ure: 

Razred: 6. 

Likovno področje: slikanje 

Vsebina, likovni problem: kompozicija 

Likovna naloga: upodobitev likovnega motiva po predvajanem zvoku pretakanja tekočine 

Likovni motiv: individualen, po zaznavi predvajanega zvoka pretakanju vode 

Likovna tehnika: slikanje 

Likovni materiali, orodja: risalni list A4, barvni svinčniki 

Učni cilji: 

- usvajanje likovnih pojmov kompozicije, 

- likovno izražanje v kompozicij, 

- privzgajanje kompozicijsko-doživljajskih naravnanosti. 

Učenci razumejo pojme: 

- ravnotežje v likovni kompoziciji, 

- kompozicija v likovnem delu, 

- simetrija in asimetrija v likovnem delu. 

Aktivnost učencev: 

 se seznanijo in usvojijo pojem kompozicija, 

 spoznajo pomembnost uravnoteženega razporejanja narisanih podob po risalnem 

formatu, 

 spoznajo razliko med simetričnostjo in asimetričnostjo podobe, 

 na primerih reprodukcij iščejo primere različnih kompozicij, 

 bogatijo si pogled na razsežnost in uporabo črt v likovnem delu.  

Utrjevanje in preverjanje: 

 Znanje sem preverila pri uvodni motivaciji med obravnavo učne vsebine in ob koncu. 

 

4.2.2.1. POTEK UČNE URE 

 

Učencem sem preko projektorja prikazala primere likovnih del, v katerih so učenci lahko 

prepoznali simetrične in asimetrične kompozicije likovnega reda. 

Ob primeru simetrične kompozicije sem pozvala učence k opisu razporeditve elementov. 

Učenci so opisovali njihovo razporeditev in skušali ugotoviti, kakšna se simetrična 

kompozicija zdi oziroma kakšen občutek nam vzbuja. Ob primerjavi z asimetrično 

kompozicijo likovnih elementov na primeru likovnega dela so učenci hitro ugotovili, da gre 

pri prvi za umirjenost, zanesljivost, včasih tog občutek. Pri asimetrični kompoziciji so učenci 

ob primerjavi obeh ugotovili nasprotje. Opisali so postavitev likovnih elementov, ki so 

neenakomerno razporejeni na likovni površini in  ugotovili, da je ta bolj razgibana oziroma 

dinamična. 
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Ko so učenci ugotovili, da gre za dve kompoziciji likovnega reda, sem jim pokazala še 

primere umetniških del, po katerih smo analizirali postavitev elementov v delih. Učenci so 

prepoznavali razporeditev elementov na različne načine in za različne oblike kompozicij. 

Preko umetniških del so prepoznavali likovne kompozicije, razporeditve likovnih elementov v 

simetrični in asimetrični kompoziciji. Na primerih vodoravne, navpične, poševne, krožne 

trikotne in proste  kompozicije so opisovali značilnosti ter razporeditve elementov in vtisov na 

človeka. Učenci so si ogledali nekaj primerov le-teh. 

 

      
 
Slika 43: »Dve figuri«, Gabrijel Stupica, 1960 – 1966                Slika 44:« Gozd v G« Paul Klee, 1938 

Vertikalna kompozicija v likovnem delu.            Horizontalna kompozicija v likovnem delu. 

 

 

      
Slika 45: neznan avtor in nastanek              Slika 46: »Glasba«, Henri Matisse, 1910 

Krožna kompozicija v likovnem delu.           Diagonalna kompozicija v likovnem delu 
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Slika 47: »Polinezija, morje«, Henri Matisse, 1947. 

Prosta kompozicija v likovnem delu. 

 

Ko so si učenci v umetniških delih ogledali primere simetrične in nesimetrične kompozicije, 

sem jih pozvala k pozornosti oziroma k posluhu. Predvajala sem jim zvok pretakanja 

tekočine. Učenci so pozorno in zbrano poslušali predvajani zvok do konca. Nato sem jim 

podala navodila za reševanje likovne naloge. Navodila so bila, naj na podlagi slišanega zvoka 

upodobijo eno od  likovnih kompozicij, si jo izberejo na podlagi prevajanega in slišanega 

zvoka pretakanja tekočine. 

Nastale so izjemno zanimive likovne rešitve. 

 

4.2.2.2. INTERPRETACIJA LIKOVNIH REŠITEV 

 
Opisna statistika za tretjo nalogo  

 
Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Variance 

Tretja naloga - ZVOK 50 5,00 9,00 8,3800 ,96658 ,934 

Veljavni odgovori (N) 50      

Tabela 5: Statistična analiza tretje naloge 

 
Analiza ocenjevanja tretje naloge - ZVOK 

 F F (%) Veljavni % Kumulativni % 

Število 

točk 

5,00 1 2,0 2,0 2,0 

6,00 2 4,0 4,0 6,0 

7,00 5 10,0 10,0 16,0 

8,00 11 22,0 22,0 38,0 

9,00 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabela 6: Deskriptivna statistika tretje naloge 

Iz tabele deskriptivne statistike je razvidno, da je bila povprečna ocena pri tretji nalogi 8,38. 

Večina nalog je bila ocenjenih z oceno 9 (62%). Z najvišjimi tremi ocenami je bilo ocenjenih 

47 izdelkov, kar predstavlja 94%. Le tri naloge so bile ocenjene nekoliko slabše, in sicer z 

ocenami 5 in 6 (6%). 

 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

 Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

80  

 

 

4.2.2.3. PRIMERI  DOBRO REŠENIH IN OVREDNOTENIH  LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH  Z VISOKO OCENO 

 

Slika 48: likovna naloga 3.5-ZVOK (ocenjna z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.5 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec likovni 

motiv upodobil izvirno. Izkazovanje razumevanja likovnega pojma je dobro, učenec je 

razumel likovni pojem simetrične in nesimetrične kompozicije in to dobro pokazal. Izvedba 

likovne tehnike je bogata in pestra. Učenec se je dobro barvno izražal, uporaba in način 

barvanja sta ekspresivna. 

Slika 49:likovna naloga 3.6-ZVOK (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.6 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec za 

likovni motiv poiskal novo, izvirno rešitev. Uporabil je domišljijo in upodobil likovni motiv 

tako, da je izkazal razumevanje za likovni problem kompozicije. Izvedba likovne tehnike je 

dobra, barve so izražene močno in bogato. 
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Slika 50:likovna naloga 3.7-ZVOK (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.7 ovrednotili z 9 točkami. Ocenili so, da upodobljeni likovni 

motiv dokazuje razumevanje likovnega pojma kompozicije, na podlagi predvajanega zvoka 

pretakanja tekočine. Učenec je poiskal izvirno rešitev za upodobitev kompozicije in se 

domiselno likovno izrazil. Izvedba likovne tehnike je barvno močna, bogata. 

 
Slika 51: likovna naloga 3.8-ZVOK (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.8 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da so prepoznali 

izvirnost likovnega motiva in uporabo domišljije glede na zaznavo zvoka pretakanja tekočine 

in predstave. Učenec je odlično izkazal razumevanje za likovni problem kompozicije. Izvedba 

likovne tehnike je dobra, način zapolnitve slikovne ploskve je bogat in ekspresiven.
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Slika 52: likovna naloga 3.9-ZVOK (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.9 ovrednotili z 9 točkami. Učenec je dobro izkazal 

razumevanje za likovni problem kompozicije in je likovno nalogo rešil z izvirnim likovnim 

motivom na osnovi slišanega zvoka pretakanja tekočine. Likovna tehnika je dobro izvedena, 

barvno razgibana in bogata. 

 

Učenci so ustvarjalno rešili likovni problem kompozicije. Motivacija z zvokom za likovni 

motiv je bil zvok pretakanja tekočine. Ta je nekatere učence spomnil na vodo v naravi in 

tekočine, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Kompozicijsko so učenci dobro rešili 

nalogo in od 50 učencev je večina učencev upodobila likovni motiv, tako da so mu dodali 

prepoznavno vizualno grafično podobo iz medijskih oglasov. 

Preden so se učenci likovno izrazili, so idejo osmislili. To pomeni, da so osmislili likovni 

motiv, ki so ga idejno pridobili z zaznavo zvoka. Smiselno so razvrstili oblike, figure ali 

predmete. Kompozicijsko so jih razporedili. Oblike podob so razporedili različno. Ustvarjali 

so ravnovesje ali likovni red somerno ali simetrično, nesomerno ali nesimetrično – 

asimetrično. 
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4.2.2.4. PRIMERI SLABO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH Z NIZKO OCENO 

 

 

Slika 53: likovna naloga 3.11-ZVOK(ocenjena z 6 točkami)  

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.11 ovrednotili z 6 točkami, kar pomeni, da likovni motiv ni 

bil odličen in ga zato niso ocenili kot izvirnega Učenec je del likovnega motiva povzel po 

grafični podobi že obstoječih in poznanih medijskih grafičnih podob. Za likovni motiv ni 

uporabil povsem nove rešitve. Izkazovanje likovnega probema ni odlično, prav tako ne 

izvedba likovne tehnike. 

 
 
Slika 54: likovna naloga 3.42-ZVOK (ocenjena z 6 točkami) 

Ocenjevalci so ovrednotili likovno nalogo 3.42 z 6 točkami, kar pomeni, da rešitev likovnega 

motiva ni najbolj izvirna. Učenec je za motiv povzel grafično podobo iz medijskih vizualnih 

sporočil, ni uporabil nove rešitve za likovni problem. Izkazovanje likovnega problema zaradi 

upodobljenega likovnega motiva ni ocenjena izvirno, prav tako ne izvedba likovne tehnike. 
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Slika 55: likovna naloga 3.14-ZVOK (ocenjena z 5 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 3.14 ovrednotili s 5 točkami. Ocenili so, da je likovni motiv 

povzet in da učenec ni poiskal nove rešitve zanj. Učenec je povzel grafično podobo in jo 

uporabil kot likovno rešitev za likovni problem kompozije. Izvedba likovne tehnike je pusta 

in barvno slaba. 

 

Primer likovne naloge, pri katerem so učenci likovni problem kompozicije rešili dobro, 

vendar so pri motivu uporabili barvo in besede, ki so grafično prepoznavne za določen izdelek 

ali produkt, ki je medijsko znan preko vizalno-grafičnih sporočil. Vidna je upodobitev 

blagovnih znamk za proizvode za tekočine. Učenci so pri motivu in upodobitvi vključili 

znak/napis blagovne znamke in  značilne barve za proizvod snovi/tekočine.  

 

Kljub temu je večina učencev rešila likovni problem kompozicije dobro. Učenci so dobro 

povezali zaznani zvok in ga doživeto upodobili skozi likovni motiv, poiskali so izrazne poti za 

likovni motiv pri likovnem problemu, torej našli nove izvirne interpretacije in kombinacije, 

nekateri so imeli neobičajne ideje, odkrili ekspresivnost izraza, svobodo izraza in ustvarjalno 

domišljijo. 

 

Učenčeve likovne rešitve kompozicije so dinamične. Njihovo pozornost je prevzel zvok, ki je 

sam po sebi dinamičen. Dinamika ali premiki so najmočnejši vizualni priklici pozornosti. 

Premik oz. gib vedno pomeni spremembo in izzove reakcijo. Učenci so s sluhom zaznali 

gibanje, dinamiko. Vizualno dinamiko zvoka pretakanja vode so upodobili z barvo in obliko. 
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4.2.3. LIKOVNA NALOGA: TIP 

 

Učenci so bili za reševanje likovnega problema motivirani s tipom različnih materialov 

 

Časovna, ciljna in vsebinska razporeditev učne ure: 

Razred: 6. 

Likovno področje: risanje 

Vsebina, likovni problem: površine, tekstura 

Likovna naloga: upodobitev likovnega motiva po likovnem pojmu: tekstura/površina  

Likovni motiv: individualen glede na tipno zaznavo materialov 

Likovna tehnika: slikanje 

Likovni materiali, orodja: risalni list, barvni svinčniki 

Učni cilji: 

 usvajanje likovnih pojmov površina in struktura, 

 likovno izražanje; imitiranje površine ali strukture, 

 privzgajanje tipno-doživljajskih naravnanosti. 

Aktivnost učencev: 

 v razredu in okolici iščejo različne površine, 

 se seznanijo s prikazovanjem materialnosti površin v risbi, 

 obnovijo znanje o črtni ploskvi, 

 spoznajo pojma struktura in tekstura, 

 v svojih risbah nakažejo različne površine z različnim nizanjem črt. 

Učenci razumejo pojme: 

 materialnost površin, 

 struktura, tekstura. 

Utrjevanje in preverjanje: 

Znanje sem preverila pri uvodni motivaciji med obravnavo učne vsebine in ob koncu. 

 

4.2.3.1. POTEK UČNE URE 

 

Z učenci smo se pogovarjali o površinah, ki jih imajo predmeti v okolju. Ugotovimo, da so 

predmeti iz naravnih in umetnih materialov. Učencem povem, da  imajo predmeti značilno 

površino, ki pa jo lahko vidimo in otipamo. V nadaljevanju učencem povem, da bodo tipali 

predmete, ki jih bodo kasneje upodobili na likovno površino, in jih pripravim k izkušnji. 

Učenci so vsak posamično segali v vrečo, v kateri so lahko otipali različne predmete, različnih 

velikosti in površin. Učenci so imeli možnost zaznavanja preko tipa, da so se lahko likovno 

izrazili in upodobili teksturo predmetov in njihovih oblik. 

Z učenci smo si po reševanju likovne naloge utrdili znanje in si skupaj pogledali primere 

strukturnih značilnosti na površinah. Učenci so lahko videli, da je ta lahko bolj ali manj 

hrapava, reliefna in jo lahko vidijo, otipajo. Vidno in tipno lastnost površine ali teksture so 

učenci primerjali s svojimi likovnimi rešitvami, za katere so imeli izkušnjo tipa, in ugotovili, 
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da so njihove likovne rešitve podobne površinam, ki jih lahko odtisnemo na papir, torej, da so 

dobro interpretirali, kar so otipali. 

 

 

 

 

Slika 56: Odtisi 

 

Slika 57: Les 

 

Učencem sem pokazala tudi primere organske zgradbe, ki so si jo lahko dobro ogledali pri 

prečnem prerezu. Lahko so ugotovili, da so jo tudi sami pri tipni izkušnji materialov 

ponazarjali v risbi kot razporejanje enakomernih in neenakomernih črt, pik, kot razgibano 

razporejanje večjih ali manjših barvnih ploskev. 

 

  
 

Slika 58: Prerez lesa 

 

  
Slika 59: Prerez lesa 
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4.2.3.2. INTERPRETACIJA LIKOVNIH REŠITEV 

 
Opisna statistika za četrto nalogo 

 
Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Variance 

Četrta naloga - TIP 50 6,00 9,00 8,5200 ,73512 ,540 

Veljavni odgovori (N) 50      

Tabela 7: Statistična analiza četrte naloge 

 
Analiza ocenjevanja četrte naloge - TIP 

 F F (%) Veljavni % Kumulativni % 

Število 

točk 

6,00 1 2,0 2,0 2,0 

7,00 4 8,0 8,0 10,0 

8,00 13 26,0 26,0 36,0 

9,00 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabela 8: Deskriptivna statistika četrte  naloge 

Iz tabele je razvidno, da je bila povprečna ocena pri četrti nalogi 8,52. Večina izdelkov je bila 

ovrednotenih z 9 točkami (32 oz. 64%). S 7, 8 in 9 točkami je bilo ocenjenih kar 98% nalog. 

Najnižje ocenjen izdelek je bil en sam (2%), ki je dobil 6 točk. 

Nastali so izjemno izvirni likovni motivi. Iz likovnih nalog je vidno razumevanje likovnega 

pojma, učenci so likovno tehniko izvedli izvirno. Na splošno so učenci likovno nalogo rešili 

ustvarjalno glede na kriterije za vrednotenje. 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

88 

 

 

4.2.3.3. PRIMERI DOBRO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH  Z VISOKO OCENO 

 
Slika 60: likovna naloga 4.9-TIP (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.9 ovrednotili z 9 točkami. Likovni motiv je učenec upodobil 

izvirno, kar pomeni, da je za likovni motiv poiskal novo rešitev. Učenec je razumel nov 

pojem glede na tipno zaznavo in je tega dobro izkazal pri izvedbi likovnega motiva. Prav tako 

je izražena pestrost v izvedbi likovne tehnike. Likovna površina je zapolnjena v celoti, učenec 

se je izrazil bogato in zanimivo. Barvne ploskve nakazujejo dinamiko površine in strukturo. 

 
Slika 61: likovna naloga 4.8–TIP (ocenjena z9 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 4.8 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je učenec dobro 

rešil likovni problem teksture in površine. Likovni motiv je izviren, učenec je poiskal novo 

rešitev za upodobitev tipno zaznanih predmetov (leseni kosi, različnih oblik, velikosti in 

obdelave). Izraženo je razumevanje likovnega pojma, kar je dobro prikazano v likovni nalogi. 

Učenec se je pestro in bogato izrazil v likovni tehniki, barvno je zapolnil celotno likovno 

površino. 

 

Slika 62:likovna naloga 4.6-TIP (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.6 ovrednotili z 9 točkami. Prepoznali so izvirnost upodobitve 

likovnega motiva za likovni problem teksture in površine. Učenec je izkazal odlično 

razumevanje za likovni pojem na podlagi tipne izkušnje. Izraznost in izvedba likovne tehnike 

je odlična, bogata in pestra. 

 

Slika 63: likovna naloga 4.7-TIP (ocenjena z 9 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 4.7 ovrednotili z 9 točkami. Ocenili so, da je učenec izvirno 

upodobil likovni motiv, poiskal novo rešitev zanj in zelo dobro izkazal razumevanje za 

likovni problem strukture in površine. Učenec je odlično zaznal in doživel, kar je tipno zaznal. 

Izvedba likovne tehnike je barvno bogata in pestra. 

 
Slika 64:likovna naloga 4.10-TIP (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.10 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da so prepoznali 

izvirnost izvedbe likovnega motiva. Učenec je domišljijsko upodobil likovni problem 

strukture in površine, ki jo je zaznal, ko je tipal predmete. Izvedba likovne tehnike je odlična, 

dinamična, barvno je bogata in pestra.  

Učenci so likovne motive doživljali s pomočjo tipa vsak po svoje. Nastale so likovne rešitve, 

zanimive po oblikovanju likovnih elementov na likovni površini. Učenci so tipali predvsem 

lesen material, ki je bil različnih velikosti, oblik, obdelave. Učenci so tipno doživljali  lesene 

kose, ki so jih asociirali na različne stvari, predmete, ki imajo določeno površino ali teksturo. 

Učenci so s točkami, črtami, barvnimi ploskvami upodabljali videz površine, ki so jo otipali. 

Zato so jih te spominjale na sestavo ali zgradbo kamna, lesa, pomaranče itn. Likovne rešitve 

so kompozicijsko zelo razgibane. Učenci so oblikam ali predmetom dodali barve, ki so lastne 

materialom, za katere so menili, da so jih tipali. Barvo so torej povezovali s tipnim občutkom 

materiala. Oblike predmetov so jim nekako narekovale kompozicijo ali njihovo razporeditev 

na likovni površini.  

Učenci so likovno nalogo rešili ustvarjalno, saj so z dobro občutljivostjo tipno doživeli 

likovni problem, poiskali so izrazno pot, interpretacijo in kombinacijo, nekateri so imeli 

neobičajne ideje, v likovnih rešitvah je vidna ekspresivnost in svoboda izraza, učenci so 

likovni motiv upodobili izvirno in domišljijsko. 
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V likovnih nalogah lahko opazimo, kako je njihova tipna izkušnja materialov povezala 

asociacijo tudi za barvo. Predstavo o obliki in velikosti materialov so umestili na likovno 

površino samozavestno. 

 

Večina učencev je likovno površino zapolnila s slikovnimi barvnimi oblikami in črtami. 

Učenci so upodabljali z barvicami, zato so uporabili barve in jih prilagajali glede na občutek, 

vtis tistega, kar so tipali. Učenci so risali z barvicami in večina jih je uporabila, da je barvno 

zapolnila narisane ploskve in oblike.  

 

4.2.3.4. PRIMERI SLABO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG,  

OCENJENIH Z NIZKO OCENO 

 

 

 

Slika 65: likovna naloga 4.20-TIP (ocenjena z7točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.20 ovrednotili s 7 točkami. Ocenili so, da je izvedba 

likovnega motiva slabša, pusta, da je razumevanje za likovni problem strukture in površine 

izkazan slabše in da izvedba likovne tehnike ni odlična. 
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Slika 66: likovna naloga 4.11-TIP (ocenjena z7 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.11 ovrednotili s 7 točkami. Likovni motiv je bil ocenjen kot 

slabše upodobljen, prav tako razumevanje likovnega problema strukture in površine ni dober. 

Likovna tehnika je bila ocenjena povprečno. 

 
Slika 667: likovna naloga 4.33-TIP (ocenjena z7 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.33 ovrednotili s 7 točkami, kar pomeni, da ni odlično 

upodobljen likovni motiv za likovni problem strukture in površine, izraznost likovne tehnike 

ni prepoznana kot odlična.  
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Slika 68: likovna naloga 4.32-TIP (ocenjena z7 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 4.32 ovrednotili s 7 točkami. Ocenili so, da je likovni motiv 

pust in mu manjka izvirnosti. Izkazovanje likovnega problema ni odlično, prav tako je 

izvedba likovne tehnike pusta, slabša. 

 

Likovne naloge, ki bi jih morda lahko označila za nekoliko slabše, so ocenjevalci ovrednotili 

še slabše, vendar se bistveno ne razlikujejo od tistih, ki so bile ovrednotene z 9 točkami. 

Večina učencev je likovni problem teksture in površine rešila dobro. V likovnih nalogah je 

moč prepoznati, da so učenci dobro prepoznavali materiale, njihove površine in teksture. 

Povezovali so tipno izkušnjo oziroma zaznavo materialov. Doživljali so obliko, teksturo in 

površino predmetov, dobro so zaznali velikosti, dolžine predmetov in tako poiskali rešitev, 

kako zaznano interpretirali.  
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4.2.4. LIKOVNA NALOGA: OKUS 

 

Učenci so bili za reševanje likovne naloge motivirani z  okušanjem različnih vrst 

čokolade 

 

Časovna, ciljna in vsebinska razporeditev učne ure: 

Razred: 6. 

Likovno področje: slikanje 

Vsebina, likovni problem: vrste in oblike črt, oblike 

Likovna naloga: upodobitev likovnega motiva z črto in obliko 

Likovni motiv: individualen, glede na okušano (čokolade različnih vrste in okusov) 

Likovna tehnika: slikanje 

Likovni motiv: prosta kompozicija po izkušnji okusa 

Likovni materiali, orodja: risalni list A4, barvni svinčniki 

Učni cilji: 

 usvajanje likovnih pojmov, 

 likovno izražanje, 

 privzgajanje doživljajskih naravnanosti preko okušanja. 

Učenci: 

- obnovijo znanje o vrstah in oblikah črt, 

- vključijo v svoje likovno delo različne vrste in oblike črt, 

- znajo črte združiti v smiselne črtne sklope, 

- na reprodukcijah risb spoznavajo različne oblike in vrste črt. 

Učenci razumejo pojme: 

- lega, oblika, debelina in dolžina črte. 

Utrjevanje in preverjanje: 

Znanje sem preverila pri uvodni motivaciji med obravnavo učne vsebine in ob koncu. 

 

4.2.4.1. POTEK UČNE URE 

 

Narisala sem piko na papir in učenci so spremljali moje dejanje. Pozvala sem jih, naj opišejo 

mojo aktivnost. Nekaj učencev je opisalo. kaj sem storila, ostali so nemo opazovali. Ko smo 

povzeli, da sem se z risalom dotaknila površine papirja, sem jih vprašala. kako nastane lahko 

iz pike črta. Učenci so vedeli, da z risalom potegnem po papirju, nadaljujem aktivnost in ko se 

ustavim, je sled risala ustvarjena črta.  

Pokazala sem ji jim, da je pika točka in črta linija, ki sta najosnovnejši sredstvi. Spoznali so, 

da je pika osnova vsake črte in je sestavljena iz niza pik. Učenci so si ogledovali primere črt, 

ki orisujejo in izrisujejo predmete in oblike.  

 

 
 

 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

95 

 

 

Slika 679: »Pes«, Pablo Picasso    Slika 68: »Portret Dore Maar«, Pablo Picasso, 1941 

 

Učencem sem povedala, da lahko črte vlečemo prostoročno in da takšne črte ni moč ponoviti, 

ker je vedno drugačna, ker se sproti ustvarja in je ni mogoče posnemati. Učenci so si ogledali 

primere reprodukcij prostoročnih rokopisov in primerjali risbo s pripomočki. Ugotavljali so 

razliko med črtami in opisovali razliko med prostoročno črto in tisto, ki je tehnično narisana s 

pripomočki in je zato geometrijska. Vse primere so si učenci ogledovali na reprodukcijah 

umetnikov in si preko njih pridobivali znanje o črti. 

 

 

 

Slika 71: Geometrijsko telo    Slika 69: Risba 

Učencem sem pokazala primere črt in jim povedala, da pri vsaki črti lahko določimo njen 

nastanek, ker vidimo njeno gibanje v različnih smereh. Učenci so opisovali smeri, ki so jih 

prepoznavali na reprodukcijah. Prav tako so iz njih lahko ugotavljali, da so črte lahko ravne 

ali krive, po debelini tanke ali debele, po dolžini kratke ali dolge in da so vse črte lahko 

neprekinjene in prekinjene.  
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Slika 70: Pismo dedku Mrazu    Slika 71: Pablo Picasso, 1955 to 1973 

Učenci so spoznali, da rišemo lahko odprte in zaprte črtne oblike. Spet so si ogledali nekaj 

primerov risb umetnikov in spoznali, kaj pomeni obris ali kontura. 

 

Učence sem vprašala, ali kje v naravi, okolju, v prostoru, kjer živimo, lahko opazimo, 

zaznamo, vidimo pojavnost črt. Učenci so sprva naštevali slikovne podobe na svojih oblačilih 

in kaj kmalu opazili in prešli na črto, ki se pojavlja v okolju. Zaznali so jo povsod okrog sebe. 

Naštevali so primere in ugotovili, da je mogoče pojavnost črte razbrati povsod v okolju.  

 

Ko sem želela učencem prikazati karakter črte, sem jim predstavila nekaj primerov risb, iz 

katerih so lahko razbrali nežne črte, krepke, fine, resne, dramatične ipd. Tako so dobili 

občutek za izraznost črte. Ogledali so si uporabe črt različnih oblik, smeri, dolžin itn. 

 
 

 

Slika 72: »Ne vem, ne vem.«, Mateja Kranjc   Slika 73: »Don Kihot«, Pablo Picasso, 1955 
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Učenci so si ogledali primere reprodukcij z ravnimi in s krivimi črtami in si pridobili občutek, 

kako lahko črte izražajo trdoto, hladnost, v nasprotju s krivimi, ki izražajo mehkobo in 

toplino. Ogledali so si primere črt, ki se spreminjajo v debelini in delujejo živo in dinamično, 

razgibano, ter enakomerno debele črte, ki delujejo strogo. Učenci so si na slikovnem 

materialu ogledali vse možne kombinacije črt, njihovih smeri in učinkovanja na človeka, 

načinu risanja le-teh, nizanja, načinu risanja črt iz ene točke, da so lahko z najrazličnejšimi 

pikami in črtami narisali risbo. 

 

 

 
Slika 74: »Linije«, Nicolle Marie, 2013    Slika 75: »CB risba 02«, Nika Božič, 2009 

 

Ko so si učenci ogledali reprodukcije tipičnih primerov za piko in črto, sem jim podala 

navodilo za reševanje likovne naloge. Učencem se ponudila čokolade različnih okusov in 

oblik in jim naročila, naj se izrazijo s črto in upodobijo, kar so okusili. 
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4.2.4.2. INTERPRETACIJA LIKOVNIH REŠITEV 

 
Opisna statistika za peto nalogo  

 
Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Varianca  

Peta naloga - OKUS 50 3,00 9,00 6,4000 2,03038 4,122 

Veljavni odgovori(N) 50      

Tabela 9:Statistična analiza pete  naloge 

 
 

Tabela 10: Deskriptivna statistika pete naloge 

 

Iz tabele deskriptivne statistike je razvidno, da je bila 5. naloga ocenjena s povprečno oceno 

6,4. Večina nalog (12 oz. 24%) je bila ocenjena z oceno 9. Sledi ocena 4 (9 nalog oz. 18%) in 

ocene 6, 4 in 8. Z najvišjimi ocenami (od 7 do 9) je bilo ocenjenih 23 nalog, kar predstavlja 

46%. Z ocenami od 4 do 6 je bilo ocenjenih 24 nalog, kar predstavlja 48%, z nižjimi ocenami 

pa so bili ocenjeni trije izdelki oz. 6% vseh ocenjenih nalog. 

 

4.2.4.3. PRIMERI DOBRO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH Z VISOKO OCENO 

 

 
Slika 76: likovna naloga 5.5-OKUS (ocenjena z 9 točkami) 

Analiza ocenjevanja pete naloge - OKUS 

 F F (%) Veljavni % Kumulativni % 

Število 

točk 

3,00 3 6,0 6,0 6,0 

4,00 9 18,0 18,0 24,0 

5,00 7 14,0 14,0 38,0 

6,00 8 16,0 16,0 54,0 

7,00 4 8,0 8,0 62,0 

8,00 7 14,0 14,0 76,0 

9,00 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Ocenjevalci so likovno nalogo 5.5 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da so za izvedbo 

likovnega motiva prepoznali izvirnost. Učenec je uporabil domišljijo za likovni motiv na  

podlagi okušanega.  Upodobil je različne predmete in jih razporedil na slikovni ploskvi. Za 

likovni problem uporabil novo rešitev. Izkazovanje razumevanja likovnega problema črte in 

oblike je odlično. Izvedba likovne tehnike je bogata, barvno razgibana. 

Slika 80: likovna naloga 5.9-OKUS (ocenjena z9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 5.9 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni odlično. Likovni motiv 

je učenec upodobil na izviren način. Razumevanje likovnega problema črte in oblike je 

učenec izkazal z motivom čokolade, ki ga je postavil v prostor, na sredino slikovnega formata. 

Likovna tehnika je izkazana na zanimiv način.  

 
Slika 77: likovna naloga 5.21-OKUS (ocenjena  z 9 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 5.21 ovrednotili z 9 točkami, kar pomeni, da je izvirno rešena. 

Likovni motiv je učenec upodobil odlično. Upodobil je predmete in jih razporedil na slikovno 

ploskev. Izkazal je dobro razumevanje za likovni problem črte in oblike, likovna tehnika je 

izvedena razgibano, barvno zanimivo in pestro. 

 
Slika 78: likovna naloga 5.34-OKUS (ocenjena z 9 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 5.34 ovrednotili z 9 točkami, ker so prepoznali izvirno 

upodobitev likovnega motiva in s tem izkazano razumevanje za likovni problem. Učenec je 

upodobil motiv čokolade na slikovni ploskvi na zanimiv način, likovno tehniko je izvedel 

barvno razgibano. 

 

 
Slika 79: likovna naloga 5.35-OKUS (ocenjena z 9 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 5.35 ovrednotili z 9 točkami. Prepoznali so izvirno upodobljen 

likovni motiv za likovni problem. Učenec je likovni problem črte in oblike z motivacijo 

okušanega (koščki različnih vrst čokolade) dobro upodobil. Predmete je razgibano razporedil 

na slikovni ploskvi. V likovni tehniki se je izrazil bogato in pestro.  

 

Iz likovnih nalog je razvidno, da so to učenci dobro rešili. Po okušanju čokolade so dobili 

različne vizualne predstave, priklice, ki pa niso pokazali povzemanja vizualnih grafičnih 

medijskih sporočil. Iz nalog je opaziti, da so učenci povezovali doživljaj in dobili barvne 

predstave. Likovni problem črte in njene izraznosti ter značilnosti jih je zaradi okušanja in 

izkušnje, ki jih je prevzela ob tem, zelo močno povezoval z barvo. Niso se izražali zgolj črtno, 

ampak so močno poudarjali likovni motiv za okus, ki so ga izkusili, in ozadje, ki je 

spremljevalec motiva. Učenci so upodabljali predvsem oblike, predvidevam, da zato, ker so v 

ustih imeli možnost poleg okušanja najprej »okusiti« obliko tega, kar so imeli v ustih. Zaradi 

določene oblike čokolade, ki se jim je drobila, topila v ustih, so nastale imaginacije, 

domišljije, čustva, asociacije, intuicije, morda celo sinestezije ipd. 

 

Učenci so pri reševanju likovnega problema uporabili fantazijo ali domišljijo. To je intuiciji 

podoben soroden proces imaginacije ali podoboživosti (Tacol, 1999). 
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4.2.4.4. PRIMERI SLABO REŠENIH IN OVREDNOTENIH LIKOVNIH NALOG, 

OCENJENIH  Z NIZKO OCENO 

 

 
Slika 80:likovna naloga 5.33-OKUS (ocenjena z 3 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 5.33 ovrednotili z 3 točkami. Ocenili so, da ni izvirnosti za 

likovni motiv, kar pomeni, da učenec ni našel novih rešitev za likovni motiv. Izkazovanje 

likovnega problema črte in oblike je slabo, prav tako je pusta izvedba likovne tehnike. 

 
Slika 81: likovna naloga 5.31-OKUS (ocenjena z 3 točkami) 
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Ocenjevalci so likovno nalogo 5.31 ovrednotili z 3 točkami, ker so ocenili, da ni izvirnosti za 

likovni motiv in s tem ne izkazovanja za razumevanje likovnega problema črt in oblike. 

Likovna tehnika je bila ovrednotena slabo. 

 

 
Slika 82: likovna naloga 5.30-OKUS (ocenjena z 4 točkami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 5.30 ovrednotili z 4 točkami. Ocenili so, da učenec likovnega 

motiva ni upodobil na izviren način. Učenec ni uporabil domišljije in nove rešitve. Njegovo 

nerazumevanje za likovni problem izkazuje upodobitev likovnega motiva. Izvedba likovne 

tehnike ni bogata. 
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Slika 83: likovna naloga 5.32-OKUS (ocenjena 4 točami) 

Ocenjevalci so likovno nalogo 5.32 ovrednotili z 4 točkami, kar je slabo. Ocenili so, da je 

upodobitev likovnega motiva neizvirna. Učenec z upodobitvijo likovnega motiva za likovni 

problem črte in oblike ni poiskal zanimive in nove rešitve. Tudi motivacija z okušano 

čokolado mu ni podala novih možnosti za upodobitev izvirnejšega motiva. Izvedba likovne 

tehnike je barvno pusta, deluje nedokončano. 

 

Likovne naloge, ki so jih ocenjevalci ovrednotili s slabšo oceno, so naloge, ki najverjetneje 

izkazujejo slabo izražen likovni motiv, likovne naloge, ki so brez domišljije, slabo izvedbo 

likovne tehnike, morda nepovezovanja likovnega problema črte in oblike z zaznavanim 

oziroma okušanim, torej lomljenim koščkom različnih vrst čokolade.  
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5. POVZETEK ANALIZE LIKOVNIH DEL 
 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

VAR00001 50 ,00 8,00 3,0800 2,33728 5,463 

VAR00002 50 4,00 9,00 7,5000 1,58114 2,500 

VAR00003 50 5,00 9,00 8,3800 ,96658 ,934 

VAR00004 50 6,00 9,00 8,5200 ,73512 ,540 

VAR00005 50 3,00 9,00 6,4000 2,03038 4,122 

Valid N (listwise) 50      

Tabela 11: Primerjava deskriptivne statistike za vseh pet nalog 

Iz tabele je razvidno, da je najslabše ocenjena prva naloga. Pri tej nalogi so bili učenci za 

reševanje likovnega problema motivirani z vizualnim zaznavanjem, kar pomeni, da so bile 

njihove likovne rešitve neustvarjalne glede na likovni motiv, izvedbo likovne tehnike in 

razumevanje likovnega problema. Učenci so šablonsko upodabljali likovni motiv po že 

obstoječih grafičnih podobah. Na likovnih nalogah se pojavljajo grafično upodobljene 

blagovne znamke proizvoda – čokolade, kot jih običajno lahko vidimo v sodobnem 

medijskem svetu. 

 

Najbolje ocenjeni sta bili tretja in četrta naloga. Učenci so bili pri tretji likovni nalogi za 

reševanje likovnega problema motivirani z zvokom pretakanja tekočine, pri četrti pa s tipom. 

Zaradi doživljanja zvoka sem pričakovala visoke rezultate, kar se je tudi izkazalo za pravilno, 

prav tako za tipno zaznavanje predmetov in materialov. Učenci so likovni nalogi reševali 

izvirno glede na likovni motiv, izkazovali so razumevanje likovnega problema in bili izvirni v 

izvedbi likovne tehnike. 

 

Druga naloga je bila ocenjena nekoliko slabše od tretje in četrte. Tu so bili otroci za reševanje 

likovnega problema izpostavljeni vonju.  

 

Pri peti nalogi rezultat ni tako visok kot pri drugi in tretji nalogi. Učenci so bili pri tej nalogi 

motivirani z okušanjem različnih vrst čokolade. Pričakovala sem višji rezultat, vendar se je 

izkazalo, da ni tako visok kot pri tretji in četrti nalogi. Predvidevam, da je naloga ocenjena 

slabše zaradi okušanja čokolade, saj se je ta pojavila kot likovni motiv tudi pri prvi nalogi. 

Morda bi bilo drugače, če bi okušali drugo hrano. 
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6. ZAKLJUČEK 
 

Namen raziskave je bil raziskati in ugotoviti, ali bi se učenci likovno izražali bolj ustvarjalno, 

če bi bili izpostavljeni bogatejšemu zaznavanju za likovne probleme in pojme. Menim, da 

mora biti učitelj danes predvsem ustvarjalen, če želi, da bodo tudi učenci ustvarjalni pri 

likovnem izražanju, reševanju likovnih problemov. Učitelj je pri poučevanju lahko ustvarjalen 

z uporabo nove tehnologije, materiali, vsebinami, načini prikazovanja, če želi, da bodo učenci 

bogato doživljali likovne pojme in probleme in se likovno izražali bogatejše. Strinjam se z dr. 

Tomšič Čerkezovo (2006), ko pravi, da je biti učitelj poslanstvo in da je učitelj tisti, ki čuti, da 

ima znanje, izkušnje, sposobnosti komuniciranja, posluh za druge in drugačne, ki ima 

organizacijske sposobnosti, željo po raziskovanju in odkrivanju resnic in predvsem to, ker želi 

deliti z drugimi (TomšičČerkez, 2006). 

 

Zaradi navedenega smo v teoriji najprej predstavili poglavja psihologije zaznave, likovnosti in 

oblikotvornosti. Predstavili smo temeljna poglavja in definicije, razmišljanja in spoznanja 

psihologov in likovnih teoretikov. Pisali smo o čutilih, likovnih čutih, zaznavi, doživljanju in 

občutenju, mišljenju, konkretnem in tudi abstraktnem mišljenju, o domišljiji, pojmovnem 

mišljenju, mišljenju in govoru. 

Na področju likovnosti smo govorili o likovnem opazovanju, mišljenju in otrokovem 

izražanju ter njegovi ustvarjalnosti. Predvsem nas je zanimalo področje likovne ustvarjalnosti: 

kaj je ustvarjalnost, dejavniki, ki jo spodbujajo, faze ustvarjalnega procesa, ocenjevanje in 

vrednotenje ustvarjalnosti, merjenje le-te, o motivaciji in likovni ustvarjalnosti, o likovnem 

motivu in pomembnosti tega za ustvarjalno rešeno likovno nalogo. Pisali smo o ustvarjalnosti 

v šoli, o učitelju in učencu kot ustvarjalcu, o vplivu šole na ustvarjalnost. Na področju 

likovnosti smo predstavili likovno ustvarjalnost, motivacijo zanjo, likovno vrednotenje in 

kriterije pri vrednotenju. Predstavili smo likovni razvoj otroka na predmetni stopnji osnovne 

šole, temeljne vzgojno-izobraževalne cilje pri predmetu likovne umetnosti, cilje pri 

problemskem poku. Pisali smo o oblikah in metodah pri likovni umetnosti ter o učnih oblikah. 

 

V empiričnem delu smo opredelili raziskovalni problem. Izpostavili smo opažanje, da 

povzemanje grafičnih podob vizualnih grafičnih sporočil iz sodobnega medijskega sveta 

narašča, in se spraševali, kako in s kakšnim načinom, metodo in oblikami dela ali pristopom 

bi se učenci likovno izražali bogatejše.  

 

Cilj raziskave je ugotoviti način dela, pristop za povečanje ustvarjalnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog, da bi se učenci likovno izražali bogatejše. Eden od ciljev je bil tudi 

ugotoviti, na kakšen način posegati ter s kakšnim pristopom spodbuditi njihovo izvirno 

doživljanje likovnega problema, likovnega motiva, in ugotoviti kako bi se lahko učenci 

likovno izražali bolj zanimivo in bolj ustvarjalno. Zanimalo nas je, ali je res nenehen stik z 

medijskimi grafičnimi podobami vizualnih grafičnih sporočil iz sodobnega sveta razlog za 

neustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog učencev. Ali so učenci lahko bolj ustvarjalni, če 

so motivirani z bogato čutno izkušnjo za doživljanje likovnega motiva, z drugačnim načinom 
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motivacije za reševanje likovnega problema in upodabljanje likovnega motiva? Spraševali 

smo se, ali lahko preusmerimo njihovo likovno izražanje v bolj ustvarjalno, bogatejše. 

 

Izbrali smo raziskovalno metodologijo, ki je kvalitativna in podprta z rezultati kvantitativne 

deskriptivne raziskave, torej deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

Problem smo analizirali, opisovali, pojasnjevali oziroma interpretirali učenčeve likovne 

rešitve, podprte z rezultati kvantitativno pridobljenih podatkov in obdelavo le-teh. 

 

Uporabili smo raziskovalni pristop in interpretacijo likovnih rešitev, iz katerih je moč 

prepoznati porast povzemanja medijskih grafičnih podob vizualnih grafičnih sporočil iz 

sodobnega medijskega sveta na podlagi meril za ustvarjalnost. Izhajali smo iz teoretičnih 

dejstev, strokovne literature različnih raziskovalcev, znanstvenikov in teoretikov psihologije, 

pedagogike, likovnikov in drugih in jo uporabili pri analizi likovnih izdelkov učencev, jih 

primerjali in pojasnjevali. Likovne naloge smo analizirali na osnovi kvantitativnih podatkov, 

ki smo jih pridobili po vrednotenju 250 likovnih nalog. Te so vrednotili trije ocenjevalci po 

treh vnaprej določenih kriterijih ali merilih: izvirnost motiva, kar pomeni, da motiv ni 

šablonski, nova rešitev za likovni motiv povzet. Izkazovanje razumevanja likovnega problema 

pomeni, da učenec razume novi pojem in ga uporabi pri upodobitvi likovnega motiv oziroma 

pri likovni nalogi. Izvirnost izvedbe likovne tehnike pojasnjuje, da se učenec v likovni tehniki 

izraža pestro, bogato. Ocenjevalci so likovne naloge ovrednotili po treh merilih za 

ustvarjalnost in te označili z 0 ali 1. Če je pri posamezni nalogi učenec zadostil kriteriju, je 

ocenjevalec tega označil  z 1,v nasprotnem primeru z 0. Podatke smo obdelali z računalniškim 

programom za statistično obdelavo SPSS. 

 

Obseg vzorca za raziskavo so bili učenci 6. Razreda, in sicer 50 otrok: 22 dečkov, 28 deklic z 

mestne Osnovne šole Miška Kranjca iz Ljubljane, v šolskem letu 2011/2012. Raziskava je 

potekala v času pouka likovne umetnosti in je bila razdeljena na  2 fazi. V I. fazi so učenci 

reševali eno likovno nalogo, v II. fazi pa še 4 različne likovne naloge.  

 

Likovne rešitve učencev smo pridobili z motivacijo čutne izkušnje (vida, okusa, tipa, vonja, 

sluha) učencev na reševanje likovnega problema. Likovne rešitve sem pregledala na podlagi 

teorije o merilih za neustvarjalne likovne rešitve, o katerih piše Tacolova (1999), in rešenih 

likovnih izdelkov in ugotavljala, analizirala ter interpretirala likovne rešitve učencev. 

Ugotavljali smo, ali lahko v likovnih rešitvah učencev prepoznamo elemente, kot so: besede, 

barva, kompozicija oziroma kakršnekoli prepoznavne, že uporabljene oziroma obstoječe in že 

videne grafične podobe iz medijskega sveta. Zanimalo nas je, ali njihove likovne rešitve 

vsebujejo tudi medijske grafične podobe vizualnih oglasnih sporočil, ki so jim neprestano, 

vsakodnevno izpostavljeni. Ocenjevalci so bili osredotočeni tudi na to, ali so likovne naloge 

izkazovale neustvarjalne likovne rešitve. Likovne naloge so prepoznali kot neustvarjalne, če 

so pri njih opazili, da ni novih rešitev za likovni problem in likovni motiv, kar pomeni, da 

učenec ne najde ali ne poišče novih rešitev za likovni problem oziroma za motiv izrazito 

neizvirno povzame grafične podobe po že obstoječih, poznanih, medijskih grafičnih vizualnih 

sporočilih. Da so likovne naloge brez domišljije, pomeni, da učenec ne uporabi lastne 
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zmožnosti za dojemanje s podobami, simboli na osnovi podanega, ali pa, da je likovna rešitev 

šablonska, kar pomeni, da učenec povzame podobo točno takšno, kot jo je nekje že videl. 

 

Raziskavo smo opravili po korakih v dveh fazah (I. faza  in II. faza).V prvi fazi smo izvedli 

eno likovno nalogo in v drugi fazi štiri. Pri prvi nalogi so bili učenci izpostavljeni vizualni 

zaznavi. Tu smo predvidevali, da bodo likovne rešitve učencev zato stereotipske, šablonske, 

da bodo za likovni motiv učenci ponavljali videne grafične podobe iz okolja. 

 

Predvidevali smo, da bodo učenci, katerih likovne naloge bodo vezane zgolj na likovni motiv 

za reševanje likovnega problema, povečini likovno ponavljali stereotipe. Pričakovali smo, da 

bodo učenci pri svoji likovni rešitvi uporabili ali povzeli neko vidno grafično medijsko 

podobo iz vizualnih sporočil, da bodo povzeli kompozicijo, besedilo, likovne elemente, ki jih 

zaznavajo, videvajo preko medijev vizualnih oglasnih sporočil. Ob učenčevi uporabi oziroma 

likovni rešitvi, pri kateri je bilo očitno, da gre za povzemanje že videnih in jasno 

prepoznavnih grafičnih podob, ki so kot šablonska likovna rešitev, brez domišljije, brez novih 

rešitev za likovni problem in likovni motiv, smo učenčeve likovne rešitve prepoznali kot 

neustvarjalne in neizvirne. Učencem smo najprej posredovali nove likovne pojme, likovni 

motiv pa jim je bil podan oziroma določen. Pri likovnih nalogah v I. fazi smo pričakovali, da 

bodo učenci povzemali vizualno-grafične podobe za likovni motiv.  

 

V II. fazi smo preverili, kako so se bodo učenci 6. razreda likovno izražali, ko so bili za 

likovni problem in likovni pojem motivirani bogato čutno, z zaznavanjem preko čutil za vonj, 

sluh, okus in tip, torej s posebnim pristopom, pri katerem so ta igrala ključno vlogo. Želeli 

smo ugotoviti ustvarjalnost učencev, če so ti spodbujeni s pristopom, pri katerem smo za 

posamezno likovno nalogo poudarili zaznavanje s posameznim čutilom, da bi jim spodbudili 

neko drugačno dimenzijo za pristop in reševanje likovnega problema. Predvidevali smo, da 

bodo tokrat učenci bolj konkretno, čutno spodbujeni in da bodo likovni problem reševali in 

rešili ustvarjalno. Učenci so reševali pet  likovnih nalog, pri katerih so bili motivirani s čutili 

za vid, sluh, vonj, okus in tip. Za posamezno likovno nalogo in likovni motiv so bili učenci 

motivirani, spodbujeni s pomočjo posameznega čutila, da bi občutili, zaznali, doživeli, da bi 

se likovno izrazili. Likovne pojme so tako lahko doživeli na drugačen način, zato sem 

predvidevala izvirnejše likovne rešitve.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je povprečna ocena pri prvi nalogi 3,08, kar je zelo nizko. 

Večina del je bila ocenjenih z 2 točkama (24%), sledijo dela ocenjena z 1, 4 in 3 točkami. 

Skupaj te ocene (od 1 do 4 točk) predstavljajo kar 70% ocenjenih nalog.  

 

Pri drugi nalogi smo ugotovili, da je veliko nalog ustvarjalnih. Z najvišjo možno oceno je bilo 

ocenjenih 21 nalog, kar predstavlja 42% vseh nalog. Če združimo najvišje tri ocene, pa je bilo 

takih nalog kar 35 oz. 70%. Povprečna ocena pri 2. nalogi je bila 7,5. 

Učenci so preko vonja, ki jim je vzbudil občutke in razmišljanje, uporabili barve za 

upodobitev likovnega motiva. Doživljanje vonja so izrazili z estetskim občutkom barv. 
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Likovni motiv so upodobili izvirno, vidno je razumevanje likovnega problema in tudi izvedba 

likovne tehnike je izvirna. 

 

Pri tretji nalogi smo ugotovili, da je bila povprečna ocena te naloge 8,38. Večina nalog je bila 

ocenjenih z oceno 9 (62%). Z najvišjimi tremi ocenami je bilo ocenjenih 47 izdelovkov, kar 

predstavlja 94%. Le tri naloge so bile ocenjene nekoliko slabše, in sicer z ocenami 5 in 6 

(6%). Učenci so ustvarjalno rešili likovni problem kompozicije. Zvok za motivacijo  je 

nekatere učence spomnil na vodo v naravi in na tekočine, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju. Učenci so dobro rešili likovno nalogo in od 50 učencev jih je večina likovni motiv 

upodobilo tako, da so mu dodali prepoznavno vizualno grafično podobo iz medisjkih oglasov. 

Pri četrti likovni nalogi smo ugotovili, da je bila njena povprečna ocena 8,52. Največ izdelkov 

je bilo ovrednotenih z 9 točkami (32 oz. 64%). S 7, 8 in 9 točkami je bilo ocenjenih kar 98% 

nalog. Najnižje ocenjen izdelek je bil en izdelek (2%), ki je dobil 6 točk. 

Nastali so izvirni likovni motivi, iz likovnih nalog je vidno razumevanje likovnega pojma, 

učenci so likovno tehniko izvedli izvirno. Na splošno so učenci likovno nalogo rešili 

ustvarjalno glede na merila za ustvarjalnost. 

 

Pri peti likovni nalogi smo ugotovili, da je bila ta naloga ocenjena s povprečno oceno 6,4. 

Večina nalog (12 oz. 24%) je bila ocenjena z oceno 9. Sledi ocena 4 (9 nalog oz. 18%) in 

ocene 6, 4 in 8. Z najvišjimi ocenami (od 7 do 9) je bilo ocenjenih 23 nalog, kar predstavlja 

46%. Z ocenami od 4 do 6 je bilo ocenjenih 24 nalog, kar predstavlja 48% z nižjimi ocenami 

pa so bili ocenjeni trije izdelki oz. 6% vseh ocenjenih nalog. 

 

Ugotovimo in povzamemo lahko, da je bila najslabše ocenjena prva naloga, pri kateri so bili 

za reševanje likovnega problema motivirani z vizualnim zaznavanjem. To pomeni, da so bile 

njihove likovne rešitve neustvarjalne glede na likovni motiv, izvedbo likovne tehnike in 

razumevanje likovnega problema. Učenci so šablonsko upodabljali likovni motiv po že 

obstoječih grafičnih podobah. Na likovnih nalogah so vidne grafično upodobljene blagovne 

znamke proizvoda – čokolade, kot jih običajno lahko vidimo v sodobnem medijskem svetu. 

Najbolje sta bili ovrednoteni tretja in četrta naloga. Učenci so bili pri tretji likovni nalogi za 

reševanje likovnega problema motivirani z zvokom pretakanja tekočine, pri četrti pa s tipom. 

Zaradi doživljanja zvoka smo pričakovali visoke rezultate, kar se je tudi v resnici izkazalo, 

prav tako za tipno zaznavanje predmetov in materialov. Učenci so likovni nalogi reševali 

izvirno glede na likovni motiv, izkazovali so razumevanje likovnega problema in so bili 

izvirni v izvedbi likovne tehnike. 

 

Druga naloga je bila ocenjena nekoliko slabše od tretje in četrte. Tu so bili otroci za reševanje 

likovnega problema izpostavljeni vonju.  

Pri peti nalogi rezultat ni tako visok kot pri drugi in tretji nalogi. Učenci so bili pri tej nalogi 

motivirani z okušanjem različnih vrst čokolade. Pričakovali smo višji rezultat, vendar se je 

izkazalo, da ni tako visok kot pri tretji in četrti nalogi. Predvidevamo, da je naloga ocenjena 

slabše zaradi okušanja čokolade. Morda se je to zgodilo zaradi uporabe le-te kot likovnega 

motiva pri prvi nalogi. Morda bi bilo drugače, če bi učenci okušali drugo hrano. 
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Z raziskavo smo želeli pokazati, da medijske grafične podobe pogostokrat vplivajo na 

učenčevo likovno ustvarjalnost. Pogostokrat se učencem vsiljujejo kot šablonske, neizvirne 

podobe, te pa uporabljajo kot rešitve za likovni motiv pri likovnih nalogah. Vidne zaznave 

oziroma podobe velikokrat zavirajo oziroma določajo in ustavijo doživljanje likovnega pojma, 

problema in likovne vsebine itn. Ugotovili smo, da je učenčeva ustvarjalnost ob motivaciji z 

bolj intenzivno uporabo posameznih čutil (sluh, vonj, okus, tip) bolj bogata pri reševanju 

likovnih problemov. Ko so učenci izpostavljeni bogatim izkušnjam zaznave posameznih čutil, 

jim ta ponudijo možnost bolj intimne, intenzivne zaznave doživljanja likovnega problema za 

upodobitev likovnega motiva. Likovne rešitve so dokazano bolj ustvarjalne. Likovni rezultati 

ne bi smeli izkazovati shematskega, s togimi pravili določenega rezultata. Ti morajo biti 

seštevek razumevanja notranje logike likovnega jezika in dokazanih otrokovih zmožnosti 

(Frelih, 2006). 
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Slika 4: Portret drevesa,Študija 2, Martin Stavars, 2009.  

Internetni vir: http://www.martinstavars.com/gallery/portraits_of_trees/id/56.(14:52, 23. 5. 

2015) 

Slika 5: Piramide v Gizah, Egipt. 

Internetni vir: http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/4098175/1/giza-

pyramids-540x380.jpg. (16:51, 6. 8. 2014)  

Slika 6:Naravni kristal. 

Internetni vir: http://www.compat.org/turnsek/slike/bergkristall_1.jpg. (15:55, 6. 8. 2014)  

Slika 7: »Mesto Voda izgleda ljubko«, Gayle Leonard, 2011 

Internetni vir: http://blog.gayleleonard.com/wp-content/uploads/2011/03/chad-hagen-
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Slika 8:»Vodni odsev«, Ann Greane, 2012 

Internetni vir: http://www.pinterest.com/pin/7670261838918784/, (12:31, 6. 8. 2014) 
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Slika 10: »Rada te imam, mama«, Juan Ignacio Aliena, 2005. 
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30. 8. 2014) 

Slika13: Bela čokolada. 

Internetni vir: http://i.toau-media.com/contentFiles/image/galleries/haighs/haighs-01.jpg. 

(13:28, 30. 8. 2014) 

Slika 14: Čokolada s sadjem in oreščki. 
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Slika15: Čokolada z lešniki. Internetni vir: 

http://www.melchiorchocolates.co.uk/images/dark%20nut%20bar-1211110-gh15.jpg. (14:05, 

30. 8. 2014) 
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8. 2014) 

Slika18: Čokolada s sadjem.  
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2014) 
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Slika 24:likovna naloga 1.4 - VID (9 točk) 

Slika 25: likovna naloga 1.3 - VID (9 točk) 
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Internetni vir: 
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3._oktober_2010___300D_9240.jpg. (9:18, 3. 9. 2014) 
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Slik 36: likovna naloga 2.10 - VONJ (9 točk) 

Slika 37: likovna naloga 2.11 -.VONJ(9 točk) 

Slika 38: likovna naloga 2.18-VONJ (9 točk) 

Slika 39: likovna naloga 2.29 - VONJ (4točke) 

Slika 40: likovna naloga 2.27 - VONJ (5 točk) 

Slika 41: likovna naloga 2.27 -VONJ (5 točk) 

Slika 42: likovna naloga 2.5 - VONJ (5 točk) 

Slika 43: »Dve figuri«, Gabrijel Stupica, 1960 – 1966, 

Internetni vir: http://www.mmsu.hr/lgs.axd?t=16&id=340. (9:36, 8. 9. 2014) 

Slika 44: « Gozd v G« Paul Klee, 1938. 

Internetni vir: http://museumartpaintings.com/pic/Forest-in-G-by-Paul-Klee-5323-49780.jpg. 

(9.:41, 8. 9. 2014) 

Slika 45: neznan avtor in nastanek 

Internetni vir: http://www.book530.com/paintingpic/1226b/-i-b-the-children-

dancing.jpg.(9:45, 9. 9. 2014) 

Slika 46: »Glasba«, Henri Matisse, 1910. 

Internetni vir: http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse92.JPG. (10:23, 9. 9. 2014) 

Slika 47: »Polynesia, morje«, Henri Matisse, 1947. 

Internetni vir: http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-

calais/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/matisse-1-

724576.jpg?itok=-Umkj4xH. (14:26, 10. 9. 2014) 

Slika 48: likovna naloga 3.5 - ZVOK (9 točk 

Slika 49: likovna naloga 3.6 - ZVOK (9 točk) 

Slika 50: likovna naloga 3.7 - ZVOK (9 točk) 

Slika 51: likovna naloga 3.8 - ZVOK (9 točk) 

Slika 52: likovna naloga 3.9 - ZVOK (9 točk) 

Slika 53: likovna naloga 3.11 - ZVOK (6 točk) 

Slika 54: likovna naloga 3.42 - ZVOK (6 točk) 

Slika 55: likovna naloga 3.14 - ZVOK (5 točk) 

Slika 56: Odtisi,  

Internetni vir:http://2.bp.blogspot.com/-

_l9ObWmqDJw/U998ZKqKsSI/AAAAAAAAIlU/LhG68WzDecc/s1600/Printing_leaves_fab

ric09_small.jpg. (8:20, 10. 9. 2014) 

Slika 57: Les. 

Internetni vir: http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/3-wood-texture-blink-

images.jpg. (8:30, 10. 9. 2014) 

Slika 58: Prerez lesa. Internetni vir: 

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTveeAkCESbYw_o9ijDdlwnCTG

u7md7c07ZFciEc0nLPgMYC0x. (8:26, 10. 9. 2014) 

Slika 59: Prerez lesa. 

Internetni vir: http://www.ashesandmilk.com/blog/wp-content/uploads/bryan-nash-gill-blog-

804.jpg. (8:32, 10. 9. 2014) 

Slika 60: likovna naloga 4.9 - TIP (9 točk) 
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Slika 61: likovna naloga 4.8 - TIP  (9 točk) 

Slika 62: likovna naloga 4.6 - TIP (9 točk) 

Slika 63: likovna naloga 4.6 - TIP (9 točk) 

Slika 64: likovna naloga 4.10 - TIP (9 točk) 

Slika 65: likovna naloga 4.20 - TIP (7točk) 

Slika 66: likovna naloga 4.11 - TIP ( 7 točk) 

Slika 67: likovna naloga 4.33 - TIP (7 točk 

Slika 68: likovna naloga 4.32 - TIP (7 točk) 

Slika 69: »The Dog«, Pablo Picasso, 

Internetni vir: https://d3l2rivt3pqnj2.cloudfront.net/i/prints/lg/8/0/80872.jpg. (9:12, 10. 9. 

2014) 

Slika 70 »Portrait de Dora Maar«, Pablo Picasso, 1941.  

Internetni vir: http://1.bp.blogspot.com/-

U4e_CqkSd_w/T0OvVxOVj4I/AAAAAAAAHJ8/L3eyJDR5QD0/s1600/art.hitlist.jpg. (9:14, 

10. 9. 2014) 

Slika 71: Geometrijsko telo.  

Internetni vir: http://th08.deviantart.net/fs71/PRE/i/2010/337/e/a/geometric_3_by_naomeri-

d345odm.jpg. (9:24, 10. 9. 2014) 

Slika 72: Risba.  

Internetni vir: http://4.bp.blogspot.com/_-

eGf3ZUTQNY/TGQLbUR0DnI/AAAAAAAAABU/IJT1Gz2U-

GY/s1600/Organic+linesJPEG.jpg. (9:30, 10. 9. 2014) 

Slika 73: Pismo dedku Mrazu, Vir: Delo učenke 

Slika 74: Pablo Picasso, 1955 to 1973.  

Internetni vir: http://3.bp.blogspot.com/-

jzgDltfdxpk/TuTxRznoZPI/AAAAAAAABuU/TBvA5ogj5aY/s320/picassohorse.jpg. (9:40, 

10. 9. 2014) 

Slika 75: »Ne vem, ne vem …«, Mateja Kranjc, 2003, Vir: Lastno delo 

Slika 76: »Don Quixote«, Pablo Picasso, 1955. 

Internetni vir: http://1.bp.blogspot.com/-

RQET_vSSUAs/TtA43tmsihI/AAAAAAAAJKw/1HDE-C0vvsk/s1600/pablo-picasso-

drawing-don-quixote-1955.jpg. (10:00, 10. 9. 2014) 

Slika 77: »Lines«, Nicolle Marie, 2013.  

Internetni vir: 

http://fc06.deviantart.net/fs71/i/2010/124/e/2/Ink_Abstract_Drawing_by_Alley9.jpg. (10:19, 

10. 9. 2014) 

Slika 78: »CB risba 02«, Nika Božič, 2009  

Internetni vir: 

http://loterija.s3.lytee.com/LOTERIJA,,druzbena_odgovornost,galerija,arhiv,2012,usedline_o

_cesa.htm. (16:27, 23. 5. 2015) 

Slika 79: likovna naloga 5.5 - OKUS(9 točk) 

Slika 80: likovna naloga 5.9 - OKUS (9 točk) 

Slika 81: likovna naloga 5.21 - OKUS (9 točk) 
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Slika 84::likovna naloga 5.33 - OKUS (3 točke) 

Slika 85: likovna naloga 5.31 - OKUS (3 točke) 

Slika 86: likovna naloga 5.30 - OKUS (4 točke)  

Slika 87: likovna naloga 5.32 - OKUS (4 točke) 
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9. PRILOGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: likovna naloga 1.21 – VID (0 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21:likovna naloga 1.22 - VID (0 točk) 
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Slika 22:likovna naloga 1.25 – VID (0 točk) 

 

 

Slika 23:likovna naloga 1.28 – VID (0 točk) 
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Slika 24:likovna naloga 1.4 – VID (9 točk) 

 

  

Slika 25: likovna naloga 1.3 – VID (9 točk) 
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Slika 26:likovna naloga 1.5 – VID (9 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27:likovna naloga 1.6 – VID (9 točk) 
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Slika 28: likovna naloga 1.7 – VID (9 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 34: likovna naloga 2.1 - VONJ (9 točk) 
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Slika 35:likovna naloga 2.7 - VONJ (9 točk) 

 

 

Slika 36:likovna naloga 2.10 - VONJ (9 točk) 
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Slika 37: likovna naloga 2.11 – VONJ (9 točk) 

 

 
 
Slika 38: likovna naloga 2.18 - VONJ (9 točk) 

 

 

 



Kranjc, M. (2015): Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost. 

Magistrsko delo, Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

126 

 

 

 

 
Slika 39: likovna naloga 2.29 – VONJ (4 točke) 

 

 
 

Slika 40: likovna naloga 2.37 – VONJ (5 točk) 
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Slika 41:likovna naloga 2.27 – VONJ (5 točk) 

 

 

Slika 42: likovna naloga 2.5 - VONJ (5 točk) 
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Slika 48: likovna naloga 3.5 – ZVOK (9 točk) 

 

 

Slika 49: likovna naloga 3.6 - ZVOK (9 točk) 
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Slika 50:likovna naloga 3.7 - ZVOK (9 točk) 

 

 
 

Slika 51: likovna naloga 3.8 - ZVOKc (9 točk) 
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Slika 52: likovna naloga 3.9 – ZVOK (9 točk) 

 

 
 

Slika 53: likovna naloga 3.11 – ZVOK  (6 točk)  
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Slik 54: likovna naloga 3.42 – ZVOK (6 točk) 

 

 

 
 

Slika 55: likovna naloga 3.14 - ZVOK (5 točk) 
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Slika 60: likovna naloga 4.9 - TIP (9 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61: likovna naloga 4.8 – TIP  (9 točk) 
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Slika 62: likovna naloga 4.6 - TIP (9 točk) 

 

Slika 63:likovna naloga 4.7 - TIP (9 točk) 
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Slika 64: likovna naloga 4.10 – TIP (9 točk) 

 

 
 

Slika 65: likovna naloga 4.20 – TIP (7točk) 
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Slika 66: likovna naloga 4.11 – TIP ( 7 točk) 

 
 
Slika 67: likovna naloga 4.33 – TIP (7 točk) 
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Slika 68:  likovna naloga 4.32 – TIP (7 točk) 

 

 

 
 

Slika 79: likovna naloga 5.5 - OKUS (9 točk) 
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Slika 80: likovna naloga 5.9 -. OKUS (9 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 81: likovna naloga 5.21 -.OKUS (9 točk) 
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Slika 82: likovna naloga 5.34 – OKUS (9 točk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 83: likovna naloga 5.35 - OKUS (9 točk) 
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Slika 84: likovna naloga 3.33 – OKUS (3 točke) 

 

  

Slika 85: likovna naloga 5.13 – OKUS (3 točke) 
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Slika 86: likovna naloga 5.30 – OKUS (4 točke) 

 

Slika 87: likovna naloga 5.32 – OKUS (4 točke) 


