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1 

POVZETEK 

Namen in cilj magistrskega dela je raziskati vpliv učnih sredstev in pripomočkov na učenčevo 

uspešno učenje likovnih pojmov ter zmožnost ravnanja z likovnimi materiali ob upodabljanju 

motivov.  

V teoretičnem delu so najprej predstavljeni obravnavani pojmi ter posebnosti različnih učnih 

sredstev in pripomočkov kakor tudi njihova priprava in uporaba v korakih učne ure likovne 

umetnosti. Opisano je poučevanje in učenje v učnem procesu likovne umetnosti in analizirano 

je stanje opremljenosti slovenskih osnovnih šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

Izhali smo iz predpostavke, da učitelji v učnem procesu likovne umetnosti v pouk vedno bolj 

vključujejo učna sredstva s sodobnimi digitalnimi pripomočki (kot so npr.: digitalna animacija, 

internet in socialna omrežja …) in iz vprašanja, koliko ta prispevajo k nazornosti.  

Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so najprej prikazani rezultati 

ankete. Predstavljene so primerjave učiteljeve uporabe učnih sredstev in pripomočkov, 

izkušenj, ravnanj in potreb, povezanih s poučevanjem učencev v učnem procesu likovne 

umetnosti v osnovni šoli v Sloveniji, in sicer v letih 2005 in 2015.  

 V drugem delu pa smo s kvazieksperimentalno metodo primerjali izvajanje učnega procesa 

pri pouku likovne umetnosti z uporabo učnih sredstev, s pomočjo analognih in digitalnih 

pripomočkov, pri 14 letnih učencih.  

Izsledki raziskave, analiza stanja uporabe učnih sredstev pri pouku likovne umetnosti v 

osnovni šoli leta 2005 in 2015 in ugotovitve raziskanega vpliva uporabe različnih učnih 

sredstev in pripomočkov pri pouku v devetem razredu omogočajo ustreznejše razumevanje 

učiteljevega ravnanja z različnimi učnimi sredstvi ter njihovega vgrajevanja v učni proces, tako 

da ta čim bolj izpolnil pričakovanja v učenčevem doživljanju in razumevanju likovnih pojmov, 

likovnih materialov in pripomočkov, da pri učencih poveča motivacijo za likovno dejavnost, 

samostojnost in ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog. 

Evalvacija rezultatov raziskave je doprinesla k novi didaktični kvaliteti pouka likovne umetnosti.  

Na podlagi ugotovitev smo oblikovali smernice za izvajanje in načrtovanje likovnih nalog, s 

pomočjo katerih lahko različna učna sredstva in pripomočke učitelji ustvarjalno vključujejo v 

učni proces likovne umetnosti. 

  

KLJUČNE BESEDE: likovna umetnost, učna sredstva in pripomočki, likovni materiali in orodja, 

motivacija, razumevanje likovnih pojmov 
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ABSTRACT 

The goal of the master’s thesis is to determine the influence of teaching means and materials 

on both successful learning of different art concepts and the ability to depict motifs by using 

different art materials. 

The theoretical part of the master degree describes both the analysis of special teaching 

means and their adaptation for certain parts of arts and design lessons. The input hypothesis 

claims that the usage of ICT (such as digital animation, Internet, social networks etc.) at arts 

and design is more and more frequent. What is more important is to what extent does ICT 

clarify arts and design lessons.  

The empirical part of the thesis is divided into two parts. The first one presents survey results. 

The comparison of different teaching means and materials, teaching experience, teachers’ 

needs and their performance in the years 2005 and 2015 is described in detail.  

The second part of the empirical study describes the implications of a quasi-experimental 

method in the learning process of 14-year olds by using different teaching means, analogue 

and digital materials. 

The results of the research enables better understanding of a teacher’s use of different 

teaching means in order to meet students’ understanding and interpretation of different art 

concepts, materials and expedients. The goal is to raise students’ motivation for art and 

develop their independence and creativity. 

The evaluation of the research results in a renewed didactic quality of arts and design. Based 

on the findings, some guidelines on creative planning and performing art tasks are introduced.  

KEYWORDS: arts and design, teaching means and materials, art material and tools, 

motivation, understanding of art concepts 

 

 

 

 

 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

3 
 

KAZALO 

1 TEORETIČNI DEL 13 

1.1 Opredelitev pojmov 13 

1.1.1 Učna sredstva 13 

1.1.1.1 Učna sredstva na osnovi analognih in digitalnih učnih 

pripomočkov 

16 

1.1.2 Učni pripomočki 17 

1.1.3 Učila 18 

1.1.4 Ponazorila 20 

1.1.5 Učna gradiva 21 

1.1.6 Učni mediji 22 

1.1.7 Multimedija 25 

1.1.8 Izobraževalna tehnologija (IT) 26 

1.1.9 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 27 

1.1.10 Povzetek opisa pojmov 29 

1.2 Stanje opremljenosti z učnimi sredstvi in pripomočki v slovenskih osnovnih 

      Šolah 

30 

1.3 Poučevanje in učenje likovne umetnosti v osnovni šoli 36 

1.3.1 Metode dela, oblike dela, strategije in etape pri pouku likovne  

         Umetnosti 

38 

1.3.1.1 Metode dela 39 

1.3.1.2 Splošne metode dela pri pouku likovne umetnosti 41 

1.3.1.3 Specifične metode dela pri pouku likovne umetnosti 43 

1.3.1.4 Oblike dela 49 

1.3.1.5 Strategije poučevanja in učenja 51 

1.3.1.6 Etape dela pri pouku likovne umetnosti 52 

1.4 Vloga učitelja v učnem procesu likovne umetnosti 55 

1.4.1 Nazornost, znanje in razumevanje pri pouku likovne umetnosti 59 

1.4.1.1 Nazornost pri pouku likovne umetnosti 59 

1.4.1.2 Znanje in razumevanje pri likovni umetnosti 61 

1.4.2 Motivacija 64 

2 EMPIRIČNI DEL 67 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 67 

2.2 Cilji kvantitativne raziskave 69 

2.3 Raziskovalna vprašanja za kvantitativno raziskavo (anketa) 70 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

4 
 

2.4 Metoda 71 

 2.4.1 Vzorec 71 

2.4.2 Merski instrumenti 73 

2.4.3 Postopek zbiranja podatkov 74 

2.4.4 Opis spremenljivk 74 

2.4.5 Analiza podatkov 76 

2.5 Rezultati ankete 77 

2.5.1 Povzetek kvantitativne raziskave 93 

2.6 Kvazieksperiment 95 

2.6.1 Cilji kvazieksperimenta 95 

2.6.2 Raziskovalna vprašanja za kvazieksperiment 95 

2.6.3 Metoda in raziskovalni pristop 96 

2.6.3.1 Vzorec 96 

2.6.3.2 Postopek 96 

2.6.3.3 Opis merskih instrumentov 97 

2.6.3.4 Obdelava podatkov 99 

2.6.4 Rezultati in interpretacija kvazieksperimenta 100 

2.6.4.1 Rezultati in interpretacija kvantitativnega dela kvazieksperimenta 100 

2.6.4.1.1 Preizkusi znanja 102 

2.6.4.1.2 Likovni izdelki učencev 104 

2.6.4.2 Rezultati in interpretacija kvalitativnega dela kvazieksperimenta 106 

2.6.4.2.1 Rezultati in interpretacija kiparske likovne naloge 107 

2.6.4.2.2 Rezultati in interpretacija risarske likovne naloge 122 

2.6.4.2.3 Rezultati in interpretacija slikarske likovne naloge 142 

2.6.5 Povzetek kvazieksperimenta 153 

2.7 Bistvene ugotovitve empiričnega dela 155 

3 ZAKLJUČEK 159 

4 LITERATURA IN VIRI 161 

5 PRILOGE 172 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 172 

PRILOGA 2: Statistika kvantitativnega dela 174 

PRILOGA 3: Pisni preizkus znanja mobile 192 

PRILOGA 4: Pisni preizkus znanja linearna perspektiva 193 

PRILOGA 5: Pisni preizkus znanja modulacija 194 

PRILOGA 6: Obrazec za opazovanje pouka 195 

PRILOGA 7: Oporna / izhodiščna vprašanja za intervju 196 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

5 
 

PRILOGA 8: Kriteriji za kiparski likovni izdelek 197 

PRILOGA 9: Kriteriji za slikarski in risarski likovni izdelek 198 

PRILOGA 10 : Učna priprava za likovno nalogo gibljivega montažnega kipa,                                           
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi analognih pripomočkov 
 

199 

PRILOGA 11: Učna priprava za likovno nalogo gibljivega montažnega kipa,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi digitalnih pripomočkov 
 

203 

PRILOGA 12: Učna priprava za likovno nalogo gibljivega montažnega kipa,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi kombiniranih pripomočkov 
 

207 

PRILOGA 13: Učna priprava za likovno nalogo linearna perspektiva,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi analognih pripomočkov 
 

211 

PRILOGA 14: Učna priprava za likovno nalogo linearna perspektiva,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi digitalnih pripomočkov 
 

215 

PRILOGA 15: Učna priprava za likovno nalogo linearna perspektiva,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi kombiniranih pripomočkov 
 

219 

PRILOGA 16: Učna priprava za likovno nalogo modulacija,                                                  
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi analognih pripomočkov 
 

223 

PRILOGA 17: Učna priprava za likovno nalogo linearna perspektiva,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi digitalnih pripomočkov 
 

227 

PRILOGA 18: Učna priprava za likovno nalogo linearna perspektiva,                                     
z vključevanjem učnih sredstev na osnovi kombiniranih pripomočkov 
 

231 

PRILOGA 19: Statistika kvalitativnega dela 234 

PRILOGA 20: Razvrščanje v skupine 235 

PRILOGA 21: Delovni zapis učiteljice in opazovalcev 237 

 

  



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

6 
 

Kazalo tabel  

Tabela 1: Izobraževalna tehnologija po Poljaku 14 

Tabela 2: Opremljenost OŠ z računalniki in št.učencev na računalnik od leta 1985-
2019 

31 

Tabela 3: Plan nabave računalnikov in dodatne opreme  33 

Tabela 4: Opremljenost standardnih učilnic 34 

Tabela 5: Rezultat razvrščanja glede na pogostost uporabe učnih sredstev 91 

Tabela 6: Rezultat nadljnjega razvrščanja glede na pogostost uporabe učnih 

sredstev 

92 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na oddelek in spol 96 

Tabela 8: Delovna zasnova poskusa 97 

Tabela 9: Model kvantitativne obdelave kvazieksperimenta 100 

Tabela 10: Razporeditev učnih sredstev in pripomočkov glede na nalogo in razred 101 

Tabela 11: Načrtovanje uporabe učnih sredstev in pripomočkov 106 

 

  



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

7 
 

Kazalo grafov 

Graf 1: Delež učencev, ki imajo doma računalnik 32 

Graf 2: Porazdelitev let poučevanja likovne umetnosti glede na tip šole 72 

Graf 3: Razmerje sodelujočih učiteljev po poučevanju na mestni ali podeželski šoli 73 

Graf 4: Porazdelitev spola anketiranih glede na leto zbiranja podatkov 73 

Graf 5: Kaj imajo učitelji v učilnici na razpolago 78 

Graf 6: Učna sredstva, ki jih uporabljajo učitelji v učnem procesu likovne umetnosti 81 

Graf 7: Priprava učnih sredstev in pripomočkov 83 

Graf 8: Izdelava in izposoja učnih sredstev in pripomočkov 84 

Graf 9: Vključevanje učnih sredstev in pripomočkov v učne korake 85 

Graf 10: Uporaba učnih sredstev in pripomočkov pri posamezni metodi dela 87 

Graf 11: Uporaba učnih sredstev in pripomočkov pri posamezni obliki dela 88 

Graf 12: Razpoložljivost učnih sredstev in pripomočkov 90 

Graf 13: Rezultati preizkusov pred in po obravnavi snovi 103 

Graf 14: Povprečni napredki pri posamezni likovni nalogi 103 

Graf 15: Povprečne vrednosti likovnih izdelkov glede na uporabljena učna sredstva 104 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

8 
 

 Kazalo slik  
 

Slika 1: Fotografije učencev na njihovih telefonih 108 

Slika 2: Izseki predvajanega filma s posnetki površin iz narave 109 

Slika 3–8: Likovni izdelki učencev    119–111 

Slika 9: Učenci med likovnim izražanjem 111 

Slika 10–16: Likovni izdelki učencev 112–114 

Slika 17: Učenka tipa predmet in ugiba, kaj je v škatli 116 

Slika 18: Učenka opazuje osvetljeni del in ugiba, kaj je v škatli 116 

Slika 19: Primeri osvetljenih delov predmetov v škatli    117 

Slika 20–26: Likovni izdelki učencev 117–119 

Slika 27: Nekateri nastali kiparski likovni izdelki 120 

Slika 28: Risanje na folijo 123 

Slika 29: Osnutki učencev narejeni pred obravnavo snovi 124 

Slika 30–35: Likovni izdelki učencev 124–127 

Slika 36: Risanje na interaktivni tabli 128 

Slika 37: Osnutki učencev nastali pred obravnavo snovi 129 

Slika 38: Razdelitev lista na enak način, kakor je razdeljeno okno z mrežo 129 

Slika 39: Risanje pogleda skozi okno, z mrežo na okenskih okvirjih 130 

Slika 40–45: Likovni izdelki učencev 131–134 

Slika 46: Osnutki učencev narejeni pred obravnavo snovi 135 

Slika 47: Demonstracija linearne perspektive na interaktivni tabli 136 

Slika 48: Delo na tabličnem računalniku 136 

Slika 49–54: Likovni izdelki učencev 137–140 

Slika 55: Nekateri nastali risarski likovni izdelki 142 

Slika 56–61: Likovni izdelki učencev 144–145 

Slika 62: Izseki iz filma umetnikovega ustvarjanja 147 

Slika 63–68: Likovni izdelki učencev 148–149 

Slika 69: Učenci ugotavljajo toplo-hladne barvne odnose 150 

Slika 70–75: Likovni izdelki učencev 150–152 

Slika 76: Nekateri nastali slikarski likovni izdelki 152 

 

 

 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU: 

Podpisana Anamarija Erčulj, rojena 13. 12. 1982 v Ljubljani, študentka Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je magistrsko delo Vpliv učnih 

sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnsoti v osnovni šoli rezultat 

mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom doc. dr. Jurija Selana in somentorstvom 

izr. prof. dr. Janeza Jermana. V magistrskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno 

navedeni z navedbo avtorjev. 

 

Anamarija Erčulj 

Ljubljana, januar 2016  

  



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

10 
 

UVOD 
 

Današnji čas je prežet s tehnologijo. Prevladujeta informacijska in komunikacijska. Naši učenci 

rastejo obdani z njo, učitelji pa smo jo primorani vse bolj vključevati v pouk. Uporaba 

računalnika, tabličnih računalnikov, interneta, t.i. pametnih telefonov, interaktivnih tabel, 

digitalnih fotoaparatov, kamer ipd. je v šolah vse bolj pogosta, še več, postala je samoumevna. 

Učitelj likovne umetnosti je tako v današnjem času postavljen pred težko nalogo. S spremembo 

kurikuluma in zmanjšanjem učnih ur likovne umetnosti je v osnovnošolskem procesu primoran 

v krajšem času podati enako ali boljše znanje in učence navdušiti ter vzpodbuditi za likovno 

dejavnost. Združiti mora veščine, pridobljene na strokovnem, pedagoškem, socialnem in 

psihološkem področju. Hkrati pa mora neprestano usvajati nova znanja in kompetence, da 

lahko rokuje z informacijsko tehnologijo in uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov in tako 

sledi razvoju družbe.  

Z vstopom sodobne tehnologije v razred je prišlo do hitrega prenosa informacij 

(neomejenih, a tudi neverodostojnih), novega pristopa k pridobivanju znanja, razvijanja 

funkcije iskanja informacij in njihovo ponovno uporabo, učenja selekcije virov in informacij, 

velike fleksibilnosti pri učenju novih veščin in računalniških programov, ki se neprestano 

posodabljajo ipd. Vloga učitelja se skladno z razvojem spremeni. Ta postane tako prezentator 

kot tudi moderator in usmerjevalec.  

Pri likovni umetnosti v osnovni šoli obravnavamo več likovnih področij, pri katerih 

uporabljamo raznolike likovne materiale, pripomočke in orodja. Učitelj mora pri vsaki likovni 

nalogi premišljeno načrtovati in uporabiti učna sredstva in pripomočke, da bodo učencem kar 

najboljše pomagala razumeti likovne pojme in rešiti zastavljene likovne probleme. Kdaj je za 

ponazoritev in razumevanje določenih posebnosti obravnavanega likovnega problema in 

pojmov primerna uporaba učnih sredstev na osnovi analognih učnih pripomočkov, drugič je 

ustreznejša uporaba učnih sredstev, s pomočjo digitalnih učnih sredstev, spet tretjič smo lahko 

uspešnejši s kombinacijo obeh. Velik pogojnik pri načrtovanju pa je seveda opremljenost šole 

in učilnice ter materialni pogoji za nabavo učnih sredstev in pripomočkov. 

Posebno zanimivo otrokovo obdobje je zadnje triletje devetletke, času pubertete, ko na 

mladostnika in njegovo doživljanje sveta ter umetnosti vplivajo najrazličnejši dražljaji in 

osebnostne spremembe. Ti učenci so v veliki večini tudi spretni pri rokovanju z informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo, imajo z njeno uporabo veliko izkušenj iz vsakodnevnega 

srečevanja z računalniki in pametnimi telefoni in jim je tako blizu. Da bi učitelj kar najboljše 

pripravil učence za dosego vseh učnih ciljev, za doživljanje umetnin, razvijanje kritičnega 

opazovanja vsakodnevnih likovnih informacij, razvijanje kreativnosti in ustvarjalnosti, razvijanje 

čuta za lepo itd., mora v učnem procesu uporabljati čim več svežine in raznolikosti. Uporabljati 

mora prava učna sredstva in pripomočke ter jih pravilno vključevati v problemski pouk. Pri tem 
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mora upoštevati vsa področja učenčeve osebnosti. Zajeti mora spoznavno, psihomotorično in 

čustveno področje. Na ta način bo učitelj na dobri poti, da uresniči osnovno načelo likovne 

umetnosti, ki temelji na celostnem oblikovanju učenčeve osebnosti. 

Ker v slovenskem prostoru ne obstaja podrobnejša raziskava o vplivu učnih sredstev 

na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli, je pričujoča 

raziskava namenjena prav temu. Predstavljena bo analiza anketnih vprašalnikov o 

razpoložljivosti in uporabi učnih sredstev pri pouku likovne umetnosti v slovenskih osnovnih 

šolah danes in pred desetimi leti. Interpretacija rezultatov kvazieksperimenta pa predstavlja, 

kako lahko učitelj likovne umetnosti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju s sistematično 

uporabo in kombinacijo učnih sredstev na osnovi analognih in učnih sredstev na osnovi 

digitalnih pripomočkov prispevajo k večji nazornosti pouka, boljšemu razumevanju likovnih 

pojmov, motiviranosti, samostojnosti in ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog.   

  Namen in cilj naloge je proučiti rezultate ankete in kvazieksperimenta in izpostaviti ter 

ugotoviti prednosti in slabosti  tako pri uporabi, razpoložljivosti in pripravi učnih sredstev in 

pripomočkov kot tudi pri vplivu uporabljenih učnih sredstvih in pripomočkih na razumevanje 

likovnih pojmov v procesu likovne umetnosti v osnovni šoli. Na podlagi tega bomo lahko 

oblikovali smernice in podali učinkovita priporočila likovnim in drugim pedagogom za 

izboljšanje lastnega izobraževalnega procesa. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 OPREDELITEV POJMOV   

V magistrskem delu je poudarek na učnih sredstvih,a ker se ta neločljivo prepletajo z učnimi 

pripomočki, učili, pripomočki in zaradi neenotnega interpretiranja teh pojmov s strani različnih 

teoretikov, bodo v nadaljevanju najprej predstavljeni in podrobneje opredeljeni ključni pojmi, to 

so učna sredstva, učni pripomočki, učila, ponazorila, učna gradiva, učni mediji, multimedijska 

izobraževalna tehnologija in informacijsko-komunikacijska tehnologija.    

1.1.1  UČNA SREDSTVA  

Učna sredstva so že v starejših slovarjih, kot je Enciklopedijski rječnik pedagogije Hrvatske 

matice iz leta 1965, interpretirana kot različni predmeti, slike, modeli, zbirke in drug material, 

ki ga uporabljamo pri pouku kot izvor neposrednega pridobivanja znanja ali kot pomožno 

sredstvo za pridobivanje znanja. Njihova interpretacija pa se do danes bistveno ni spremenila, 

Terminološki slovar jih tako interpretira kot didaktično oblikovane objektivno dane predmete, 

pojave, izdelke in umetniška dela, ki pri pouku služijo kot izvori spoznavanja oz. učenja. Učna 

sredstva so sinonim za specifične vire znanja pri pouku. Didaktične lastnosti učnih sredstev pa 

se kažejo v tem, da niso vsebinsko prenatrpani, da omogočajo ekonomično pridobivanje 

stvarnega znanja, da so v skladu z nalogami in smotri pouka, da vplivajo na učenčevo 

aktivnost, da omogočajo samostojno delo in da razvijajo sposobnosti učencev (Terminološki 

slovar vzgoje in izobraževanja, 2009). 

Interpretacija torej ostaja podobna, uporabljena učna sredstva pa se skozi čas 

spreminjajo. Med najpogostejša učna sredstva sodijo: knjige, učbeniki, delovni listi, članki v 

revijah, makete, modeli, filmi, prosojnice, računalniška grafika, računalniška animacija, 

glasbeni posnetek itd.  Pri likovni umetnosti so nepogrešljiva učna sredstva še: reprodukcije 

likovnih del, originalna likovna dela, fotografije posnetkov iz narave, likovni izdelki učencev ipd.  

Podhostnik (1977) razlaga, da so učna sredstva vir novih informacij in da mora biti 

učitelj pri izbiri ustvarjalen. Dobra didaktična učna sredstva pa ne smejo biti vsebinsko 

prenatrpana in morajo biti v skladu z nalogami in cilji pouka. Isti avtor (1981) pod pojem učna 

sredstva uvršča tako učila kot tudi učne pripomočke.   

Jereb in Jug (1987) opredeljujeta učna sredstva v vzgojno-izobraževalnem procesu kot  

t.i. pripomoček za boljšo nazornost. Z boljšo nazornostjo pa se izboljšajo tudi predstave in 

zaznave učencev. Avtorja kasneje dopolnita opis in učna sredstva natančneje opišeta kot 

nekakšne pomanjšane kopije originalov, preko katerih lahko razumemo tudi delovanje 

določenih stvari ali naprav. Učenci lahko preko njih poglobljeno razumejo obravnavano snov. 
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Učna sredstva največkrat uporabljamo pri obravnavi snovi, lahko pa se jih poslužujemo tudi v 

drugih fazah pouka. Kadar jih uporabimo pri ponavljanju, preverjanju, utrjevanju ali 

ocenjevanju, nam lahko pomagajo pri učencih razvijati sposobnosti opazovanja, razvrščanja, 

ocenjevanja, preverjanja, analiziranja, primerjanja in sintetiziranja. Avtorja (prav tam) 

porabljata sicer različne termine: poleg učnih pripomočkov še izobraževalna tehnologija, 

pomagala, učila, mediji.  

Podobno učna sredstva opredeli tudi Poljak (1991), saj učna sredstva opisuje kakor 

»didaktično oblikovana izvirna stvarnost.« (prav tam, str. 55). Učitelj mora izbrati čim boljše 

nadomestke stvarnosti in jih prilagoditi uporabi v razredu. Učencem prilagodi velikost, funkcijo, 

obliko ali strukturo nadomestka stvarnosti, da bodo pred seboj lahko opazovali in razumeli 

prikazano objektivno stvarnost. Učna sredstva so pomemben vir znanja. Avtor (prav tam) 

razvrsti učna sredstva v štiri skupine:  

1. Vizualna učna sredstva, ki temeljijo na video komponenti in spodbujajo vidne zaznave.  

Avtor je oblikoval preglednico, v kateri opredeljuje vizualna učna sredstva. Razvrsti jih 

je glede na didaktično funkcijo, in sicer na statična in dinamična. Te pa (prav tam, str. 

57) je dodatno ločil na dvodimenzionalna in tridimenzionalna: 

Tabela 1: Izobraževalna tehnologija po Poljaku (Poljak, 1991, str.55) 

 Dvodimenzionalna Tridimenzionalna 

 
s 
t 
a 
t 
i 
č 
n 
a 

risbe 
slike 
fotografije 
diagrami 
grafikoni 
zemljevidi 
plakati 
tabele 
diapozitivi 
dia–film 

zbirke 
preparati 
modeli 
relief 
makete 
 

d 
i 
n 
a 
m 
i 
č 
n 
a 

aplikacije 
dinamične slike 
film 
televizija 

dinamični modeli 
instrumenti 
aparati 
stroji 
računala 
zlaganke 
globus 
planetarij 

                                                                                                            

 

2. Avditivna učna sredstva, ki temeljijo na avdio komponenti in spodbujajo slušne zaznave. 

To so razni zvočni posnetki.  

3. Avdio–vizualna učna sredstva so kombinirana učna sredstva, sestavljena iz avdio in 

video komponent. Lahko pa je to kombinacija avditivnih in vizualnih učnih sredstev pri 

pouku.  
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4. Besedilna učna sredstva so različna tekstovna gradiva, ki jih uporabljamo pri pouku. To 

so učbeniki, priročniki, programirani teksti, članki, zborniki, pravopis, slovarji, leksikoni, 

enciklopedije, literarna dela, znanstvena dela ...  

 

Pouka, tudi likovne umetnosti, si ne moremo zamisliti brez učnih sredstev. Z njihovo 

pomočjo je mogoče zadostiti zahtevam didaktičnih principov, uporabljati sodobne učne metode 

in pouk organizirati v različnih učnih oblikah. Predstavljena učna sredstva morajo biti nazorna, 

razločna, primerna za določen likovni pojem, odražati morajo posebnosti obravnavanega 

likovnega problema. Učiteljeva naloga je, da učence usmerja z navodili in jim omogoči čutno 

izkušnjo, ob kateri z miselno obdelavo odkrivajo bistvo (Tomić, 2003).  

Ob pregledu razvoja učnih sredstev lahko ugotovimo, da so učna sredstva pri pouku 

likovne umetnosti že v preteklosti igrala pomembno vlogo. Že Komensky (1995) je v 17. stoletju 

trdil, da si učenci lažje zapomnijo učno snov, če razlago spremlja slika, učitelj pa učence pri 

tem spodbuja, da jo opazujejo. Ta preprosta metoda pa je učinkovita še danes.  

Šilih (1962) učna sredstva razdeli na učna pomagala, s katerimi rokuje učitelj in na tista, s 

katerimi rokujejo učenci.  

Tako Podhostnik (1981) kot tudi Poljak (1991) v svojih besedilih izraz za učna sredstva 

uporablja kot nekakšno nadpomenko učilom, pripomočkom in gradivom, kar zaznamo v 

opredelitvah. Podobno deli učna sredstva  tudi Andoljšek (1973). Vendar Andoljšek (1973), 

Podhostnik (1981) in Poljak (1991) ne ločujejo povsem učnih sredstev, učil in učnih 

pripomočkov, saj so lahko učna sredstva posredna pomoč pri dajanju in pridobivanju informacij 

in tudi učni pripomočki lahko spremenijo svojo funkcijo in postanejo učna sredstva, če so 

predmet proučevanja oz. obravnave pri pouku. Tako lahko prehajajo iz ene v drugo funkcijo. 

To lahko predstavimo tudi na preprostem primeru. Če učencem podajamo informacije o 

grafoskopu in jim ga predstavljamo ter kažemo njegove sestavne dele, je grafoskop učno 

sredstvo. Učenci ga opazujejo, analizirajo in se o njem pogovarjajo. Ko pa grafoskop projecira 

prosojnico, je učni pripomoček. Pomembno postane to, kar je na prosojnici, grafoskop pa nam 

le omogoči prenos in prikaz teh informacij.  

Učna sredstva spodbujajo motivacijo pri učencih. Tako lahko učenci pri pouku likovne 

umetnosti  izkoristijo galerije, muzeje ali atelje umetnika. O učinkovitosti izvirnih likovnih del 

kot učnih sredstvih v galerijah, delavnicah in muzejih govori Prentice (1995). Učenec je ob 

takšnem doživljanju likovnega dela bolj notranje motiviran in samostojno rešuje likovni 

problem.  

Tudi Woolfolk (2002) pravi, da učitelj cilje učne ure dosega le z motiviranimi učenci in 

opozarja na pomembnost vzdušja v razredu pri likovni dejavnosti. Učence motivirajo tudi drugi 

mediji, npr. avditivni. Ob poslušanju glasbe pri likovnem ustvarjanju pride do spoja likovnega 

izražanja in glasbe (Frelih, 2000).  
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Učitelj mora biti dovolj ustvarjalen za organizacijo učnega procesa tudi pri izbiri 

sodobnih učnih sredstev in pripomočkov (Dorance, Guillaumond, 1995; Wenham, 2003). 

Učenci se pri pouku likovne umetnosti ob nazornih učnih sredstvih bolj vsestransko likovno 

razvijajo (Karlavaris, Berce Golob, 1991; Matthews, 1999).  

Učna sredstva so torej gradivo in svojevrsten vir znanja, ki so v pomoč učiteljem pri 

posredovanju informacij in s svojo nazornostjo podkrepijo njihovo razlago. Učencem na drugi 

strani služijo za spoznavanje, večjo razumljivost in učenje. Način posredovanja pa je odvisen 

od izbire učnih sredstev. Vsesplošne definicije učnih sredstev ni, a je nesporno in najbolj 

razumljivo, ko želimo zavzeti vsa pomagala pri pouku, kadar uporabimo izraza učna sredstva 

in pripomočki. Pri tem so učna sredstva vir znanja ali vsebinski, obravnavani del pri pouku, 

pripomočki pa nam omogočijo, da lahko učna sredstva učencem sploh posredujemo. Učni 

pripomoček, napolnjen s primerno vsebino,  v učnem procesu postane učno sredstvo. 

V nalogi zato delimo učna sredstva na dve skupini, in sicer na učna sredstva, ki jih 

učitelji uporabljajo s pomočjo digitalnih in tista, ki jih uporabljajo s pomočjo analognih učnih 

pripomočkov. 

 

1.1.1.1  UČNA SREDSTVA NA OSNOVI ANALOGNIH IN DIGITALNIH 
UČNIH PRIPOMOČKOV  

Učitelj ima v današnjem času na razpolago zelo različne materiale in pripomočke, ki jih lahko 

uporabi pri pouku. Pri tem se lahko poslužuje tako analognih kot digitalnih medijev. Računalnik 

je danes postal standard kot pripomoček za predstavitev učnih sredstev pri pouku (Roblyer, 

2006). Svetovni splet je pomemben vir informacij tudi z likovnega področja (Stephenson, 

2001). Učitelj lahko demonstrira umetniška ali druga likovna dela preko spleta, lahko pa jih 

učenci sami poiščejo na spletu (Gerlič, Duh, 1998). Učitelj pa se lahko odloči in učencem 

pokaže, na primer, plakat umetnine ali original. V učnem procesu lahko učitelj uporabi kot učne 

pripomočke različne analogne medije, torej plakate, fizične predmete, predmete iz okolja ipd. 

ali pa uporabi digitalne medije, to so digitalne kamere, elektronske tablice, telefon, računalnik 

ipd. (Saxby, 2002). To vsekakor vzbuja pri učencih večjo motivacijo za likovno dejavnost. Pri 

digitalnih sredstvih Tomšič-Čerkezova (2014) razlikuje tri ravni: tehniško (nosilec slike), 

semiotično (pomen, vsebina) in senzorično raven (značilnosti podobe, ki jo zaznamo s čutili).   

Uspešna uporaba učnih sredstev in pripomočkov zahteva od učitelja predpripravo. Pri 

pripravi analognih učnih pripomočkov mora učitelj načrtovati, si sposoditi, prinesti, pripraviti ali 

izdelati določen učni pripomoček pred začetkom ure. Pri načrtovanju digitalnih učnih 

pripomočkov moramo, kakor svetuje Bates (2005), upoštevati dostopnost določene tehnologije 

učencem, kakšni so morebitni stroški, povezani z uporabo določene tehnologije, katera 

tehnologija bo najboljše podprla in dopolnila učiteljevo razlago in vplivala na učenje, ali je dovolj 

enostavna za uporabo, koliko neušečnosti bomo imeli s pripravo in koliko bo to vplivalo na 
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našo organizacijo dela in nenazadnje se moramo vprašati kako moderna ali zastarela je 

tehnologija, ki jo imamo na voljo.  

Pri uporabi učnih sredstev se lahko učitelj odloči in izbere digitalne ali analogne učne 

primočke ali pa kombinira ene in druge. Izraza analogno in digitalno se uporabljata na razičnih 

področjih. Analogijo razumejo nekateri kot kognitivni proces znanja, analogija je lahko 

biološka, poznamo analogni jezik, analogijo razumemo tudi kot podobnost, združenje, 

primerjanje, korespondenco, poznamo analogni fotoaparat, fotografijo, televizijo itd. Pojem 

digitalno pa je pogosto nasprotje analognemu. Pojem uporabljamo na primer za uro, ki kaže 

digitalne številke in ne kazalca, digitalni so lahko signali, prenos podatkov, tehnologija, vsi 

poznamo digitalni fotoaparat in fotografijo,  digitalno kamero ali digitalno televizija itd …   

Sami smo se za potrebe raziskave odločili za delitev učnih sredstev na osnovi 

analognih in digitalnih pripomočkov. Pri tem so analogni učni pripomočki tisti, ki pripomorejo k 

direktnemu prenosu informacij, so oprijemljivi, stvarni in pripomorejo k neposredni ponazaritvi, 

primerjavi in podobnosti. Učna sredstva na analogni osnovi so  vsa t.i. klasična učna sredstva, 

kot so prosojnice, plakati, razni fizični predmeti, likovni izdelki učencev, fotografije, nazorni 

predmeti in materiali iz okolja, umetniške stvaritve, tabelna slika … Analogni učni pripomočki 

so potemtakem: tabla, učbenik, tiskalnik, grafoskop, video rekorder, televizija, fotoaparat, 

tehtnice, epruvete, mikrofon … 

Na drugem polu so digitalni pripomočki. To so vsi primočki oz. naprave, ki se 

nanašajo na uporabo in poznavanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Učna 

sredstva na osnovi digitalnih učnih pripomočkov pa so tista, ki koristijo digitalizacijo in 

pripomočke sodobne tehnološke dobe. To so: digitalna animacija, internet, socialna omrežja, 

2D in 3D animacija, gradivo iz svetovnega spleta … Digitalni učni pripomočki so tako 

digitalne kamere, digitalni fotoaparati, elektronske tablice, »pametni« telefon, tablični 

računalnik, odzivnik, računalnik, interaktivna tabla ... 

To delitev smo upoštevali tudi pri anketi in njeni interpretaciji ter pri načrtovanju, izvedbi 

in analizi kvazieksperimenta. 

1.1.2  UČNI PRIPOMOČKI  

Učni pripomočki so predmeti, priprave, aparati …, ki niso neposredni objekti poučevanja, 

učenci pa z njihovo pomočjo posredno pridobivajo znanje. Med učne pripomočke lahko 

umestimo na primer: grafoskop, računalnik, projektor, tiskalnik, videorekorder, televizijo, 

fotoaparat, mikroskop, tehtnice, epruvete itd.  

Šilih (1961) učne pripomočke poimenuje »učilni pripomočki«. Učenci si z njimi 

pomagajo pri učenju v šoli in doma. Deli jih na osnovni in posebni pribor. Osnovni pribor 

sestavljajo najpogosteje uporabljeni predmeti, ki jih navadno najdemo v vsaki šolski torbi. To 
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so svinčniki, peresa, zvezki, pisalni bloki, ravnilo, trikotnik, plastelin, barvni papir, škarjice, 

barvice, čopiče … Posebni pribor pa se uporablja pri določenem šolskem predmetu. To je 

ročno računalo, ročni zemljevidi, pribor za prostoročno in geometrijsko risanje za tehnični pouk 

in učbenik (prav tam str. 263-264). 

Poimenovanja učnih pripomočkov so nekoliko različna od avtorja do avtorja, a njihov 

pomen ostaja podoben ali enak. Tak primer so avtorji Andoljšek (1973), Podhostnik (1981) in 

Poljak (1991). 

Učilo Andoljšek (1973) interpretira kot predmet, s katerim učenec neposredno pridobiva 

znanje. Učni pripomoček pa je tisti predmet, ki k temu pripomore (prav tam, str. 129). Med 

učne pripomočke šteje kredo, tablo, pohištvo v učilnici, kabinetu ipd. Seveda so med učili in 

učnimi pripomočki možni tudi prehodi. Kadar učitelj določeno snov na tablo zapisuje s kredo, 

je kreda učni pripomoček. Učitelju omogoči pisanje in učencem branje zapisa. Kadar pa učitelj 

učencem razlaga risarske tehnike in podrobneje obravnava kredo, ki jo drži v rokah, ta postane 

učilo. Enako prehajanje dopušča Podhostnik (1981), ki podobno razlaga učne pripomočke. 

Obravnava jih v okviru učnih sredstev. Tudi on učne pripomočke razume kot učna sredstva, ki 

»posredno pomagajo pri dajanju oz. pri pridobivanju informacij.« (Prav tam, str. 198). Podobno 

kot Andoljšek tudi Podhostnik med učne pripomočke uvršča tablo, kredo, flanelograf, 

grafoskop, diaprojektor, sistem responderjev, kino projektor ipd. Večino obravnavanih učnih 

pripomočkov uporabljajo učitelji, nekatere pa tudi učenci.  

Poljak (1991) pa učne pripomočke imenuje tehnična oz. učna pomagala, saj jih razume 

kot orodja za delo v izvirni stvarnosti, z učnimi sredstvi in za delo pri pouku, ki so ena od 

pomembnih sestavin materialno–tehnične osnove pouka. Sem uvršča trikotnik, ravnilo, šestilo, 

kotomer, različna stojala, demonstracijske pulte (mize), obešala, posodo, svetilke, pincete, 

ekrane, epiprojektor, diaprojektor, magnetofon, radio, televizijo, mikroskop in še mnoge druge 

pripomočke (prav tam, str. 58). Tudi Poljak enako kot Andoljšek in Podhostnik meni, da je nek 

predmet lahko enkrat učno pomagalo oz. pripomoček, drugič, ko je sam predmet obravnave 

pri pouku, pa postane učno sredstvo (prav tam). 

1.1.3  UČILA 

Učila so vsa sredstva ali predmeti, s katerimi pri pouku učitelj želi ponazoriti obravnavano 

vsebino. Poleg učiteljev jih posredno ali neposredno uporabljajo tudi učenci ter preko njih 

usvajajo znanje. Lahko je tudi nadpomenka za učno sredstvo in učni pripomoček. Učila so 

stara toliko, kolikor je star pouk. Razvijala so se neposredno z njim, pa tudi z razvojem tehnike, 

tehnologije, gospodarstva in družbe. Velik pomen pri njihovem razvoju so igrali izum tiska, 

fotografije, radia, filma, televizije, učnih strojev, računalnika, digitalnega fotoaparata, 
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interneta… V starejših didaktikah učilom ne posvečajo posebnih poglavij. Didaktiki jih 

obravnavajo kar pri učnih načelih, predvsem pri načelu nazornosti.  

Šilih (1961) učila obravnava kot del učnih pomagal. Ta so vsa sredstva, s katerimi učitelj 

ponazarja in s katerimi delajo učenci, ko želijo usvojiti znanja in navade. Nekatere uporablja 

učitelj, druge učenec. Učitelju pomagajo hitreje in boljše doseči učne cilje, učencem pa 

približajo obravnavano stvarnost. Učila in ponazorila Šilih obravnava skupaj. Razlaga, da so 

to orodja in predmeti za uporabo pri pouku, ki morajo biti trpežni, preprosti, zanesljivi in 

estetski. Učitelj jih lahko izdela ali kupi. Poleg  kred, palic za kazanje, ravnil … med učila in 

ponazorila dodaja še šolski vrt, terarij, akvarij, šolski čebelnjak, rastline v lončkih, zbirne mape 

z razglednicami, prospekti turističnih agencij, fotografijami ipd.  

Predmet, ob katerem učenec neposredno dobiva znanje, Andoljšek (1973) definira kot 

učilo. To mu omogočajo npr. gramofonske plošče, magnetofonski trak, diapozitivi, imitacije 

živali ...  Na razvoj učil je vplivala tehnologija, gospodarstvo, družba itd. Avtor jih razvrsti po 

različnih vidikih (prav tam, str. 130 – 140):  

1. Po čas nastanka loči moderna in stara učila. 

2. Po komuniciranju med učiteljem in učencem loči enostransko in obojestransko učilo. 

3. Čutila, ki sodelujejo pri zaznavanju učil so lahko: 

- vizualna (slika, fotografija, modeli, projekcijske slike ...), 

- avditivna (radio, gramofonska plošča, magnetofonski trak ...) ali 

- avdiovizualna (film, televizija ...). 

4. Izvor učila je lahko naravni (akvarij, terarij, insektarij, rastline v posodah ...) ali pa jih 

zamenjajo nadomestki naravnih predmetov. 

5. Po način uporabe loči:  

- demonstracijska učila, ki se naprej delijo na: 

- prostorska (različni modeli),  

- likovna (stenske slike, fotografije, razglednice, skice, diapozitivi, nemi filmi, aplikati 

na flanelografu, magnetografu, risbe na acetatnih folijah za grafoskop, sheme, 

diagrami, grafikoni, tabele),  

- akustična (gramofonske plošče, magnetofonski trakovi, radio ...), 

- tista, ki ponazarjajo gibanje, dejavnost (film, laboratorij za jezikovni pouk, televizija 

...) in 

- učila, s katerimi učenci sami delajo (učbeniki, priročniki, slovarji, publikacije, orodje, 

različni aparati, zemljevidi, učni listki, stroji za učenje in računalniki). 

 

Andoljšek (prav tam) opozarja tudi na napake, ki jih učitelji pri uporabi učil pogosto 

naredimo. Največkrat uporabimo preveliko število učil, zato jih učenci površno opazujejo. 

Velikokrat učitelj učilo pokaže in ga prehitro posplošuje. Učenci namreč najprej opazujejo 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

20 
 

zanimivo učilo, šele potem se posvetijo tistemu, kar naj bi učilo prikazalo. Tudi kadar se učijo 

jezika iz slik, se bodo najprej posvetili sliki, šele kasneje samostalnikom in pridevnikom. 

Poudarja, da si mora vsak učitelj tehniko ponazarjana pridobiti in zato se mora za ponazarjanje 

prav tako pripraviti kot za vsebino pouka (prav tam, str.44).   

Podhostnik (1981) definira učila kot »učna sredstva, ki so vir novih informacij. Učenci 

jih proučujejo z učiteljevim vodstvom ali samostojno. Loči naslednja učila:  

- tridimenzionalna (prirodni objekti, kot so rastline, živali, rudnine, stroji, itd. in modeli, ki  

            se uporabljajo pri fiziki, kemiji, biologiji ...),  

- dvodimenzionalna – likovna (razne vrste slik, fotografije, diafilmi, diapozitivi itd.,  

            posebna vrsta pa so zemljevidi, grafikoni, tabele, itd.), 

- tekstualna (učbeniki, priročniki, delovni zvezki, učni lističi, revije, leksikoni, itd.), 

- akustična (magnetofonski posnetki, gramofonske plošče, radijske oddaje itd.) in 

- učila za demonstracijo gibanja (film, televizijske oddaje, magnetoskopski posnetki  

            modeli strojev v prerezu itd.). 

1.1.4  PONAZORILA 

Ponazorila, tudi »nazorila« po Šilihu (1961), so del pomagal, ki jih uporablja učitelj, in s katerimi 

želi pri učencih doseči boljše razumevanje obravnavane snovi. To so npr. plakati, slike, 

grafikoni, prosojnice ipd., ki omogočajo boljšo predstavnost.  

Podrobneje ponazorila obravnava in opredeli Strmčnik (2001). Razlaga, da ponazorila 

uporabimo takrat, ko želimo z njimi priti do nekega prikritega notranjega bistva obravnavane 

vsebine, ali pa z njimi le prikažemo neka dejstva oz. podatke. Avtor meni, da imajo ponazorila 

v učnem procesu naslednje funkcije:  

1. stimulirajo in motivirajo učence, da pouk bolje doživljajo in preko izkušenj bogatijo 

znanje, 

2. spoznavno in vrednotno informirajo in oblikujejo učence, da učenci usvajajo nova 

znanja, razvijajo predstavljivost, čutila, zaznavne sposobnosti in različne ravni 

mišljenja,  

3. pomagajo doseči trajnejše znanje in njegovo večjo in bolj kreativno uporabo, da učence 

bolj motivirajo in omogočajo intenzivnejše ter izkustveno doživljanje vsebine, 

4. racionalizirajo in reducirajo pouk, da učiteljevo razlago in opisovanje deloma 

nadomestijo ponazorila in prikažejo le bistvo učne vsebine (prav tam, str. 333-334).  
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Ponazorila Strmčnik razvrsti v tri skupine (prav tam, str. 336-338): 

- Prvo skupino sestavljajo ponazorila za doseganje t.i. enaktivne nazornosti. To so 

naravna, stvarna ponazorila v obliki naravnih pojavov, odnosov, predmetov in 

procesov, ki prikazaujejo njihovo realno stanje v stvarni, realni situaciji. 

- Drugo skupino sestavljajo ponazorila za doseganje virtualne, umetne ali nadomestne     

stvarnosti ali ikonična nazornost, a so ponazorila poenostavljena, resničnim 

predmetom, pojavom ali npr. procesom so podobna zgolj v lastnostih, ki jih učitelj želi 

prikazati učencem. Včasih se mora učitelj poslužiti tudi makete, modela ali drugega 

slikovnega materiala, da lahko učencem demonstrira določeno simulacijo. 

- V tretjo skupino umesti ponazorila za doseganje simbolne nazornosti, najpogosteje 

posrednik, s pomočjo sporazumevalnega sredstva (jezika) in svojo nebesedno 

komunikacijo, poveže poslušalca s stvarnostjo.    

1.1.5  UČNA GRADIVA 

Učna gradiva so vsa posebej pripravljena gradiva, ki so namenjena uporabi pri pouku in učenju 

oz. pri obravnavi posameznih učnih vsebin ter doseganju posameznih učnih ciljev iz učnih 

načrtov in morajo ustrezati didaktičnim standardom. Med učna gradiva štejemo knjige, 

enciklopedije, atlase, slovarje …, torej predvsem pisna gradiva. Najpogosteje uporabljeno 

učno gradivo pri pouku je zagotovo učbenik. 

Gradiva so pri pouku že od nekdaj. Z izumom tiska so postala dostopnejša. Danes so 

učna gradiva še vedno zelo pomembna pri pouku, saj so poleg učiteljeve neposredne razlage 

pomemben vir informacij za učence. V šoli so pri vseh predmetih najpogosteje uporabljena 

učna gradiva učbeniki. Sledijo jim delovni zvezki. 

Učbenikom se posebej posveti Štefanc (2005). Učitelj ga v učnem pocesu uporablja v različnih 

etapah in metodah dela. Učenci ga uporabljajo kot vir znanja oz. informacij pri samostojnem 

učenju. Tako je učbenik tudi učni vir.  

Učbeniki so lahko potrjeni, ko izpolnjujejo stroge pogoje, ki jih določa pravilnik 

Pravilnikom o potrjevanju učbenikov (2015), pregledajo in recenzirajo pa jih tudi strokovnjaki s 

posameznih področij in Zavod RS za šolstvo. Potrditev velja dve leti. Podpirati morajo 

poučevanje in učenje, omogočati tudi samostojno učenje in pridobivanje različnih ravni in vrst 

znanja. Pred izdajo učbenik pregledajo strokovnjaki in lektorji. Biti mora v skladu s cilji sistema 

vzgoje in izobraževanja, standardi znanja. Vsebine morajo biti skladne s katalogi znanj in z 

aktualnim učnim načrtom. Vsebinami, usklajenimi z veljavnim učnim načrtom in katalogi znanj. 

Biti morajo tudi ravno prav težki.  

Gradiva so večinoma namenjena učencem, lahko pa so namenjena učiteljevi pripravi. 

To so razne zbirke vaj, nalog, učiteljevi priročniki ipd. 
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1.1.6  UČNI MEDIJI 

Izraz medij, lat. medium, pomeni sredina. Označujemo jih kot nosilce, posrednike oziroma 

vmesnike, saj v komunikaciji mediji posredujejo informacije. Termin se je pojavil v strokovni 

literaturi v šestdesetih letih 20. stoletja v Ameriki in Angliji, v Evropi pa kakih deset let kasneje. 

(Blažič, 1998, str.13) Pojem je znan tudi v drugih, ne le v pedagoški stroki, zato se interpretacije 

od stroke do stroke nekoliko razlikujejo.    

Učni mediji so nepogrešljivi raznoliki sestavni deli izobraževalnega okolja. Namenjeni 

so motiviranju in spodbujanju učencev v učnem procesu (Gagne,1970). Mediji so pri pouku 

namenjeni predvsem učiteljem. Omogočajo jim lažje delo (Dale, 1950).  Dichanz in Kolb (1989, 

v Blažič 1998) definirata učne medije tako: »Pojem medij nam pomeni nosilca znaka oz. 

informacije, a tudi sistem znakov oz. informacij, ki podpirajo in/ali šele omogočajo komunikacijo 

med najmanj dvema partnerjema« (str. 15).  

Mediji lahko priskrbijo informacije. Ne povedo pa nam dosti o količini ali kvaliteti medija. 

Druga definicija v istem slovarju pa medije definira kot vse pripomočke v procesu pouka, ki so 

zaslužni za dosego zastavljenih ciljev (Wörterbuch der Erziehung, 1976).  

Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) razložijo, da učni mediji preidejo iz nosilcev 

informacij v didaktične medije, ko zagotovijo pedagoške pogoje in bo prenos informacije tak, 

da bo pomagal doseči zastavljene učne cilje.  

Blažič (1998) govori o masovnih didaktičnih in izobraževalnih ali učnih medijih. Med 

prve, ki so namenjeni širši publiki in splošni uporabi, spadajo televizija, radio in časopis. Med 

učne, namenjeni za potrebe pouka, pa šteje učbenike, prosojnice, diapozitive, zvočne trakove, 

gramofonske plošče, zgoščenke, šolsko televizijo, video, DVD in druge, ki opravljajo določeno 

nalogo oz. didaktično funkcijo v učnem procesu.  

Eichorna in Gagneja navaja Blažič (1998) kot teoretika, ki kot še nekateri drugi, učne 

medije ločita glede na osebni in neosebni izvor. Med osebne oz. personalne spadata učitelj in 

učenec. Med neosebne oz. nepersonalne pa tehnika, ki jo uporabljamo in učitelju pomagajo 

bolj nazorno predstaviti obravnavano snov oz. pomagajo pri uresničevanju zastavljenih učnih 

ciljev. Ko obravnavamo učne medije, večinoma mislimo torej na slednje, tehnične učne medije. 

Tudi Blažič (1998) navaja medije, ki so jih posebej razvili in uporabili za pouk. Zanje je 

značilno, da ta, ki pošilja, npr. institucija, učitelj, učenec, izbere znakovni sistem, katerega naj 

bi sprejemniki razumeli. Učni načrt določa vsebino sporočila, oblika sporočila učne vsebine pa 

naj bi motivirala učence. Izbrati je treba torej primerno obliko prenašanja informacij in s tem 

način simulacije za posredovanje tehničnih in fizikalnih lastnosti učnega predmeta (prav tam, 

str. 17). 
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Nekateri avtorji, med njimi Bognar in Matijević (1993) učne medije razvrstijo na vidne, 

slušne vidno-slušne, slušno-vidne medije in multimedije. Vidni oz.vizualni mediji pa vsebujejo 

tudi tekstovne oz. besedilne medije.  

Blažič in soavtorji (2003, str. 294 - 296) jih razvrstijo še po nekaterih kriterijih, in sicer 

-  po modaliteti sprejemanja oz. oddajanja informacij ločijo:  

 avditivne medije (so vezani na verbalno komunikacijo in posredujejo akustične vtise; to 

so radio, magnetofonski trak, gramofonska plošča, CD –plošča), 

 vizualne medije (informacije posredujejo optično, prejemnik informacije zaznava s 

pomočjo vida; to so znak, pisava, slika, film) ter 

 avdiovizualne medije ( v ožjem smislu (mediji, ki informacije posredujejo tako akustično 

kot optično; to so zvočni film, zvočno – slikovni niz, televizija) ter v širšem smislu (mediji, 

ki posredujejo informacije bodisi avditivno bodisi vizualno – sem sodijo zgoraj našteti 

avditivni in vizualni mediji)). 

- po stopnji avtomatizacije ločijo:  

 naravne medije (kot so znak, jezik ali geste), 

 enostavne medije ( kot so slika, simbol, model ali shema), 

 polavtomatične medije, ki ne omogočajo individualno prilagajanje učencem in učnem 

tempu (to so magnetofonski trak, radio in televizija), 

 avtomatične medije, ki omogočajo individualno prilagajanje učencem in učnem tempu 

(računalnik, adaptibilne učne naprave). 

- po predstavitveni ravni ločijo: 

 objektne medije (rastline, uporabni predmeti, modeli idr.), 

 ikonične medije, ki posredujejo optične in/ali akustične informacije (slike, prosojnice, 

filmi, video posnetki) in 

 simbolni mediji (teksti, kartografsko gradivo, magnetofonski trakovi). 

- po  vrsti didaktično –metodične uporabe ločijo:  

 motivacijske medije, ki so namenjeni vzbujanju interesa in jih uporabljamo v začetni 

etapi učnega procesa (zvočne ali slikovne predstavitve problemov), 

 prezentacijske oz. predstavitvene mediji, ki podajajo in razlagajo učne vsebine (to so 

strokovni filmi, magnetofonska reprodukcija ali prikazovanje diapozitivov), 

 medije za urjenje, ki prispevajo k utrjevanju naučenega z vajo (zbirke nalog) in 

 medije za preverjanje, ki omogočajo kontrolo doseženega učnega cilja, da z njimi 

preverjamo,  če in v kolikšnem obsegu so doseženi zastavljeni učni cilji (to so delovni 

listi, niz nalog objektivnega tipa ipd.). 

 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

24 
 

- in ločijo jih še po vlogi in pomenu pri pouku z vidika učnega cilja na: 

 obogatitveni model (mediji služijo ponazarjanju, pojasnjevanju ali dopolnjevanju 

obravnavane učne snovi; za ta model je značilna visoka stopnja samoaktivnosti), 

 model konteksta (mediji so tu dopolnitev in sestavni del učnega konteksta;tu je večja 

aktivnost učencev), 

 model neposrednega poučevanja z mediji (mediji sami prevzamejo poučevalne funkcije 

ter tako posredujejo informacije ali npr. povratne informacije). 

Avtorji razdelijo medije na tiste, ki jih pri pouku uporabljamo za lažje učenje in tiste, ki 

jih uporabljamo za lažje poučevanje.  V skupine združijo (prav tam, str. 295): 

- tiskane medije (slikanica, stripi, ilustracija, otroška in mladinska knjiga, barvanka,  

učbeniki, delovni zvezki, časopis, revija), 

- medije, ki omogočajo gibljivo sliko (igrani film, risani film, televizija), 

- avditivne medije (radio, plošča, kaseta), 

- gledališče (scensko, lutkovno) in 

- igrače. 

Še nekoliko bolj pragmatično usmerjena klasifikacija istih avtorjev pa je naslednja (prav 

tam, str. 296): 

-  samoizvedbeni ali samoinscenirani mediji (jezik, gledališče, igra), 

- mehanski mediji (diapozitivi, kaseta, CD-plošče ...), 

- elektronski mediji (video, računalnik) in 

- tiskani mediji (knjiga, strip, fotografije). 

 

Enotne členitve učnih medijev ni. Najpogosteje jih avtorji razdelijo na zvočne, vidne in 

zvočno-vidne medije ter multimedije. Pomembno je, da učitelj razume in pozna učni medij, ki 

ga bo uporabil pri pouku, da bo z njim lahko dosegel zastavljene cilje. Pri izbiri pa mora pomisliti 

še na učenčevo starost in sposobnosti. 

Na voljo imajo učitelji veliko učnih medijev. Učitelj mora premišljeno načrtovati, katere 

učne medijev bo uporabil pri pouku. Upoštevati mora učne cilje, učne vsebine, spoznavne stile 

učencev, učne oblike, učne metode, razpoložljivost učnih sredstev, časovno omejitev itd., da 

bo z učnimi mediji naredil pouk za učence bolj zanimiv. Motivirani učenci bodo bolj pozorni pri 

razlagi, zapomnili si bodo več, motivirani bodo za delo. Obenem pa lahko z njihovo pomočjo 

nekoliko popestri učno uro. 

Učitelj mora v učnem procesu skrbno izbrati učencem razumljiv medij. Ta jih bo dodatno 

motiviral, ponazoril snov in učitelju pa bo v pomoč, saj bo nekoliko razbremenil proces učenja 

in poučevanja.  
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1.1.7  MULTIMEDIJA 

Pri multimediji gre za posredovanje podatkov, ki so posredovani preko več medijev hkrati. 

Največkrat gre za kombinacijo slike, zvoka, besedila in animacije. Posredovani mediji se med 

seboj dopoljnjujejo in skupaj tvorijo celoto posredovanega sporočila (Gerlič, 2000). Drugi izraz, 

ki se pojavlja za multimedijo, je pomensko ustrzen, in sicer je to večpredstavnost.  

Blažič in soavtorji (2003) multimedijo predstavlijo kot kombinacijo večih medijev, uporabljenih 

v učnem procesu, predvsem jo razumemo kot kombinacijo tehničnih in elektronskih medijev, 

ki kombinirajo mirujoče in dinamične informacije.  

Nekoč bi si pod izrazom multimedija predstavljali morda gledališče, saj tudi tam 

prejemamo podatke preko več medijev. Danes pa najpogosteje multimedijo povezujemo z 

uporabo računalnika in drugih elektronskih medijev.    

Collins, Hammond in Wellington (1997) pojasnjujejo, da se izraz multimedija vedno bolj 

uporablja za prezentacijski material, pogosto na področju izobraževanja, ki vsebuje 

kombinocijo vsaj treh ali več medijev.  

Tudi Gerlič (2000) obravnava multimedije predvsem v okviru računalniško podprte 

tehnologije pri pouku. Računalniki nudijo vedno boljše in resnejše sisteme, katere lahko učitelji 

uporabljajo v procesu poučevanja. V teh sistemih se ob določeni obravnavi učne vsebine 

vključi dodaten medij, kot je film ali drugi posnetki. Računalnike lahko povezujemo med seboj 

ali pa jih povežemo z drugimi medijskimi napravami, kot so naprave za preje govora, 

videodiskom, digitalizatorjem, audiodiskom ipd. (Gerlič, 2000).   

Avtorja Jereb in Jug (1987) govorita o uporabi multimedije v učnem procesu kot 

usklajeno uporabo učnih sredstev. Kadar učitelj izbere več sredstev izobraževalne tehnologije 

hkrati, omogoča učencu pridobivanje znanaja z različnih virov hkrati.  

Na tak način učitelj zajame tudi vse učne tipe učencev. Avditivni tip si ob zvočnem posnetku 

lažje in več zapomnil, vidni ob vizualnem sporočilu in kinestetični ob čustvenem dojemanju 

vsebine. 

Učitelj mora v učnem procesu dobro in skrbno načrtovati izbor vseh medijev. 

Najuspešnejša je uporaba multimedije takrat, ko učitelj izkoristi vse prednosti posameznega 

uporabljenega medija. Na tak način se mediji dopoljnjujejo med seboj. Katere medije bo učitelj 

izbral in uporabil v učnem procesu pa je odvisno od obravnave učne snovi, vsebine in 

zastavljenih učnih ciljev (Bognar in Matijević ,1993, str. 247). S pravilnim izborom medijev in 

premišljenim vključevanjem  multimedije lahko učitelj bistveno pripomore h kvaliteti pouka.  

Barker in Yeates (1985) delita monomedije, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo, saj 

je le en medij naenkrat med učiteljem in učencem in multimedije, ki  jih nadalje razdelita še na 

t.i. integralne multimedijske sisteme, kot jih najdemo v e-učilnici in računalniško podprte 
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multimedijske sisteme, ki vsebujejo večsmerno komunikacijo in omogočajo optimalno 

upravljanje.  

Barker in Yeates (1985), Collins idr.(1997) in Gerlič (2000) obravnavajo tudi 

hipermedije in hipertekst. Oba sta podpomenki multimedije.  

»Hipertekst predstavlja sistem interaktivnih nelinearnih (razvejanih) povezav med 

različnimi formati informacij skupaj s tekstom, stabilno ali animirano grafiko, filmskimi segmenti 

ter video in avdio izdelki. Hipertekst pa je nelinearno organiziran in dostopen niz zaslonov 

teksta, statičnih diagramov, slik in tabel.« (Gerlič, 2000, str.199) 

S pravilno uporabo in kombinacijo lahko z multimediji v učnem procesu pridobimo 

veliko časa, razlago naredimo nazornejšo, nudijo nam nove možnosti dostopa do podatkov itd. 

Predpogoj pa je, da učitelj dobro pozna in razume izbrani medij, jih smiselno povože in poskrbi 

za predpripravo predvidenih pripomočkov oz. tehnologije. 

1.1.8  IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA (IT) 

Sodobna didaktika ji posveča veliko pozornosti in vse več se govori in piše o izobraževalni 

tehnologiji (IT), posebej tisti, ki proučuje uporabo tehničnih sredstev pri poučevanju . Zaradi 

naglega razvoja znanosti, tehnike in tehnologije zanimanje za učila neprestano raste. Vedno 

večji je poudarek na razvijanju mišljenja, kritičnosti, samostojnosti pri učenju in ustvarjalnosti. 

Definicija in razumevanje izobraževalne tehnologije se je skozi zgodovino spreminjalo.  

 Različna poimenovanja in razumevanja izobraževalne tehnologije gre povezovati tudi 

s samim praktičnim in teoretičnim razvojem le te. Izobraževalno tehnologijo lahko razumemo 

kakor tehnologijo, s pomočjo katere učimo ali pa jo razumemo kot nadpomenko za učne 

pripomčke, sredstva, medije, pomagala itd. (Jereb in Jug ,1987). 

Že Strmčnik (1987) pravi, da brez učne tehnologije ni moderne šole. Sodobna 

izobraževalna tehnologija nam omogoča večji nadzor nad poukom, učinkovitejše  

posredovanje informacij, veliko več informacij, konkretne, jasne zaznave o zunanjem svetu… 

Z njihovo pomočjo lahko v krajšem času in z manj energije učencem omogočimo boljše 

vzgojno-izobraževalne rezultate. V obstoječi osnovnošolski situaciji, ko imamo na voljo zelo 

malo ur likovne umetnosti, je premišljen izbor izobraževalne tehnologije, ki bo učitelju v pomoč 

in bo motivirala učence, še toliko bolj pomemben.  

Zanimivo misel v povezavi z IT navaja Ham (2010). Prične s stavkom, ki ga je neznanec 

zapisal v razredu in govori o gospe, ki je odšla v trgovino po vrtalnik ter doda, da gospa ne želi 

imeti doma vrtalnika, ampak luknjo v steni. Podobno je tudi z IT, ki je prestalo desetletji uvajanj 

v šoli. Na razpolago imamo pester izbor izobraževalne tehnologije in ni pomembno, katero 

bomo izbrali, če bo le rezultat njene uporabe dober.  
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1.1.9  INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
(IKT) 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se na splošno nanaša predvsem na 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so se razvile iz telekomunikacijske in računalniške 

industrije. Pojem IKT pa zajema tudi širši nabor izdelkov na področju telefonije, bibliotekarstva 

in drugih praks o filmih, faksih, revijah, člankih. Z izrazom IKT lahko označujemo prenos in 

uporabo raznovrstnih informacij.  

Štefanc (2004) govori o vidni rasti računalniške in informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) v slovenskem osnovnošolskem in srednješolskem prostoru, v času od vstopa 

Slovenije v Evropsko unijo do danes. Že od začetka smo strmeli k izboljšanju kakovosti učenja 

in poučevanja pa tudi k temu, da vsakemu učencu omogočimo razvoj osnovnih spretnosti za 

delo z računalniško tehnologijo. Današnja  družba zahteva in poudarja pomembnost vloge 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževalnem sistemu.  

Splošne cilje in razloge za uvajanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

v izobraževanje Gerlič (2010, str.471) razvrsti v tri osnovne vsebinske slope: 

1. usvajanje tistih spretnosti in znanj, ki so vezane na sodobne tehnološke procese pri 

poznejšem vključevanju v delo; 

2. zagotavljanje (vsem učencem) osnovnih informacij o informacijsko-komunikacijski 

tehnologiji, njenem delovanju, aplikacijah in posledicah, ki jo bo njeno uvajanje v 

življenje imelo na družbo in posameznika; 

3. izboljšanje pogojev za učenje in poučevanje. 

 

Gerlič (2010) uporablja tudi termin »strojna oprema«. Izraz združuje vso sodobno 

opremo, ki jo uporabljamo tudi v šolah. Sem sodijo računalnik, tiskalnik, digitalni fotoaparat, 

kamera, DVD-predvajalnik, televizija, mikrofon, interaktivna tabla ipd. Avtor razlaga, da se v 

slovenskih šolah opremljenost in stanje strojne opreme izboljšuje iz leta v leto.  

Pojem strojne opreme vključuje računalniško strojno opremo, računalniške komponente,  

fizični in opredmeteni del računalnika -električne, elektronske in mehanske komponente, iz 

katerih je sestavljen računalnik. Isti avtor navaja podatke raziskav, ki kažejo, kako je v 

slovenskem prostoru bilo narejeno kar precej korakov tako na področju uvajanja računalnikov 

in tudi druge izobraževalne tehnologije v osnovne in srednje šole. Podrobneje bo to 

predstavljeno v nadaljevanju naloge. 

Elektronsko izobraževanje ali E-izobraževanje se lahko izvaja, ko imamo zanj potrebno 

infrastrukturo in ustrezna gradiva. E- učna gradiva so različna in različno dostopna. Pri nas je 

najbolj uporabljen prostodostopni sistem za obvladovanje učnih vsebin Moodle. Tudi področje 

uporabe naprav za dostop do spleta se prav tako spreminja. Pred časom smo pretežno do 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_industrija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_industrija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Telefon
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spleta dostopali z računalniki, danes pa uporabljamo pametne telefone in tablice. To je 

pomembno dejstvo, ki se mora upoštevati pri načrtovanju e-gradiv. Izdelati je potrebno takšna, 

ki jih bo mogoče uporabljati na različnih napravah (Krašna, 2015). 

Na mednarodni konferenci EDUvision 2013 so E-izobraževanje opredelili kot "vsako 

elektronsko orodje, metodo in sistem, ki ga uporabimo za načrtovanje, razvoj, dostavo, oceno 

in upravljanje za bolj ali manj načrtno in sistematično splošno poučevanje in učenje. Uporaba 

katere koli posebne ali generične programske aplikacije v izobraževanju, ki delujejo preko 

računalniškega trdega diska, ali iz USB ključa, CD-ROM-a ali DVD-ja, se lahko štejejo za e-

učenje. Toda najpreprosteje je e-učenje enačiti s povezavo z internetom ali s katerim koli 

drugim telekomunikacijskim omrežjem, kot so npr. telekonference, videokonference, Wide 

Area Network, Local Area Network, VoIP ali mobilnega telefona (Mednarodna konferenca 

EDUvision, 2013).  

Z razvojem in uporabo IKT tehnologije se je razširilo tudi izobraževanje na daljavo. 

Krašna (2015) razlaga, da je postalo širše in bolj dostopno. Avtor razloži tudi novonastale 

pojme kot so elektronsko izobraževanje, E-učenje, sklopljeno učenje, M-učenje in tehnološko 

podprto učenje. Pri slednjem avtorja Mayes in De Freitas trdita, da se v izobraževanju in 

pedagoških teorijah ni spremenilo dosti, ampak se je z uporabo tehnologije spremenil način 

pridobivanja znanja (prav tam, str.16).   

Razvoj mobilnih naprav je vplival na pomen pojma mobilno učenje. Krašna (prav tam) 

razlaga, da se je najprej pod terminom razumela uporaba prenosnih računalnikov, nadaljevalo 

se je z dlančniki, danes pa s tem izrazom povezujemo predvsem »pametne telefone« in tablice 

s tipnim uporabniškim vmesnikom. Z mobilnostjo se spreminja tudi prostor učenja. Učimo se 

lahko na avtobusu, vlaku, v avtu, parku itd. Učimo se lahko kjerkoli in kadarkoli. 

M-učenje oz. mobilno učenje je učenje z mobilnimi napravami. Berge in Muilenburg 

(2013) govorita, da so večletne raziskave pokazale, da M-učenje ponuja in omogoča učenje 

različni paleti ljudi in da je vse bolj prisotno, saj ima vse več ljudi mobilne telefone tudi za 

pridobivanje oz. iskanje informaciji, uporabo elektronske pošte ipd. Tovrstno izobraževanje je 

tako primerno za osnovnošolce,srednješolce, mlade, ki se usposabljajo za delo, zaposlene, 

učence s posebnimi potrebami in tudi za privatno uporabo pri vseživljenjskem učenju. 

Tudi socialna omrežja so vse bolj prisotna v naših življenjih. Krašna (2015) razlaga, da 

je njihov potencial za koristno uporabo v izobraževanju sicer velik, a je potrebno paziti tudi na 

nevarnosti uporabe socialnih omrežij. Vse kar objavimo, tam ostane. Učitelji zato ne smejo 

zahtevati od učencev, da objavljajo vsebine, ki bi bile sporne ali pa bi dopuščale zlorabe 

posameznih trditev izvzetih iz konteksta. Poleg tega so socialna omrežja tudi bolj osebne 

narave in uporabniki najbrž ne želijo imeti med prijatelji in sledilci svojih učiteljev, staršev in 

delodajalcev. Tako avtor svetuje, da socialna omrežja ohranijo neformalno funkcijo in se v 

izobraževalne namene uporabljajo z zadržki. Namesto njih predlaga specializirane portfeljne 
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sisteme kot je npr. Mahara, v katerih lahko učenci omejijo dostop do svojih vsebin oz. odredijo, 

koliko časa in komu bodo vsebine prikazane. Ne smemo pa pozabiti na starejšo spletno 

rešitev, oglasno desko, ki združuje socialno in izobraževalno funkcijo, saj lahko postane baza 

znanja oz. arhiv pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov (prav tam, str. 85). 

S tehtnim premislekom, pravilnim načrtovanjem in ustrezno vsebino lahko učitelji v svoj pouk 

občasno vključimo tudi medmrežna in socialna omrežja.   

1.1.10 POVZETEK OPISA POJMOV 

Obravnavane pojme je težko strogo razmejiti, saj jih analitiki drugače razlagajo. 

Učila so nadpomenka v definiciji, ki pravi, da so to vsa sredstva in predmeti, s katerimi 

ponazarjamo vsebino pri pouku. So tudi učna pomagala in predmeti, ob katerih učenci 

pridobivajo znanje neposredno, učni pripomočki pa k temu pripomorejo. Učila so fizični objekti, 

ki jih učitelj uporablja pri pouku in so nosilci učno relevantnih informacij.  

Učna sredstva so pomožna sredstva za pridobivanje znanja. So didaktično oblikovani 

predmeti, izdelki, pojavi umetniška dela …, ki služijo za spoznavanje in učenje. Učna sredstva 

so vir znanja pri pouku in pripomorejo k boljšem razumevanju in predstavi.  

Učna sredstva smo razdelili v dve skupini, in sicer na učna sredstva, uporabljena na 

osnovi analognih učnih pripomočkov oz. analogna učna sredstva in na učna sredstva, ki so 

uporabljena s pomočjo digitalnih pripomočkov oz. digitalna učna sredstva.  

Učni pripomočki so objekti, predmeti, tehnična pomagala in naprave, s pomočjo katerih 

učenci posredno pridobivajo znanje. Za razliko od ponazoril in učil pa so učni pripomočki tisti 

predmeti, ki jih učitelj pri pouku sicer uporablja, vendar pa sami niso nosilci učno relevantnih 

informacij. Kot smo že omenili, učni pripomoček, napolnjen s primerno vsebino,  v učnem 

procesu torej postane učno sredstvo.  

Ponazorila so del učnih pomagal, saj želi učitelj z njimi doseči boljše razumevanje pri 

učencih. So fizični objekti in predstavitve obravnavanih učnih vsebin (plakati, animacije ipd.). 

Učna gradiva so vsa gradiva, ki so namenjena uporabi pri pouku in učenju. Ustrezati pa morajo 

didaktičnim standardom. 

Učni mediji so nosilci oz. posredovalci informacij. Kadar gre za delovanje dveh ali več 

medijev, govorimo o multimediji. Na različne načine posredujejo informacije učencem (s sliko, 

besedo, zvokom, animacijo …).  

Izobraževalna tehnologija je kot učna tehnologija nadpomenka celotni tehnologiji, ki se 

uporablja v šoli. Njena najpomembnejša podpomenka pa informacijsko-komunikacijska 

tehnologija. 
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1.2  STANJE OPREMLJENOSTI Z UČNIMI SREDSTVI IN 
PRIPOMOČKI V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

Val informacijsko-komunikacijske ter računalniške tehnologije je že zdavnaj udaril v domove 

in šole. Tudi na državni ravni si prizadevamo načrtno nuditi dobro in kvalitetno izobraževanje 

v sodobnih, dobro opremljenih šolah. Enake želje in zahteve so s strani Evropske unije  Že v 

letu 2007 je Slovenija sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe−si2010. K hitrejšem 

razvoju naše države vplivata tudi razvoj in uporaba IKT. Pod poglavjem e-izobraževanje  

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2007) poudarja pomembnost »učenja in 

poučevanja z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije«. Namen Slovenije 

je, da s strategijo pospeši in modernizira razvoj digitalne družbe in tako izkoristi razvojne 

priložnosti IKT in interneta. Med cilji je splošna digitalizacija, inovativna uporaba IKT in 

interneta v vseh segmentih družbe, kvalitetna širokopasovna infrastruktura in hitri dostop do 

interneta za vse in razvoj vključujoče digitalne družbe. Nedolgo nazaj, 25. septembra 2015, je 

potekala javna razprava o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja informacijske družbe do 

leta 2020. Iz osnutka je razvidno, da se Slovenija ponovno zavezuje k ciljem in prioritetnim 

področjem, kot so raziskave in razvoj ter inovacije, zagon, rast in razvoj malih in srednjih 

podjetij ter zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence. Imamo zelo 

majhno stopnjo standardnih širokopasovnih fiksnih povezav (manj ima le Poljska) in najmanj 

na podeželjskih področjih na območju EU (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2015). 

Že nekaj let pa je pri nas aktivno Slovensko izobraževalno omrežje (SIO), ki nudi 

spletne učilnice Moodle, spletne učilnice, aktualne novice o izobraževanju, razne dejavnosti in 

koristne povezave. Namen omrežja je pridobivati nova znanja, dostopnost do izobraževalnih 

vsebin in izmenjava izkušenj in gradiv, uporaba novih didaktičnih pristopov, sodelovati z 

raznimi institucijami, povezovati učitelje istih strok, spodbujati uporabo informacijsko 

komunikacijske tehnologije v šolstvu itd. 

Najbolj stanje in trende uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v 

slovenskih osnovnih šolah spremlja Ivan Gerlič. Z večletnimi raziskavami, aktivnostmi, članki, 

predavanji ipd. pomembno prispeva k tej tematiki naše osnovnošolske zgodovine. 

Gerlič (2010) predstavlja pomembnejše aktivnostih na področju informatizacije šolstva 

v Sloveniji: projekt Šolski tolar in v sklopu njega izveden program Računalniško 

opismenjevanje, ki sta trajala v obdobju od leta 1994 do leta 2000. Cilji programa so bili izvesti 

široko računalniško izobraževanje za učitelje in ravnatelje, opremiti vse osnovne in srednje 

šole z računalniško in informacijsko aparaturno in programsko opremo ter omogočiti 

raziskovanje in razvoj uporabe računalnikov v šolah in s tem ustvariti sodobnejši, aktivnejši 

pouk ter sodobno vodenje in poslovanje šole. Potrebno je bilo dodobra poznati stanje in trende 
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na tem področju v celotnem izobraževalnem sistemu Slovenije. V prvih letih raziskav  se Gerlič 

(2010) v analizi opredelili predvsem na tista bistvena vprašanja, ki so v didaktičnem smislu 

pomembno vplivala na uspešnost uporabe računalnika v slovenskih šolah, in sicer: 

razpoložljivo strojno opremo, razpoložljivo programsko opremo, usposobljenost kadrov in 

specialno-didaktično problematiko. Od leta 2005 delo poglobi in razširi še na analizo stanja 

uporabe IKT pri poučevanju in učenju, didaktično analizo uporabe izobraževalnega interneta 

in e-izobraževanja, efektnosti izvajanega programa “Informatizacija slovenskega šolstva” in še 

na analizo izkoriščenosti računalnikov. 

V tabeli Gerlič (2010) primerja opremljenost v osnovnih šolah za obdobje od leta 1985 

do leta 2009:  

Tabela 2: Opremljenost osnovnih šol z računalniki in št.učencev na računalnik od leta 1985-2019 (Gerlič, 
2010, str.113)  

Kategorija 1985 1987 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2005 2009  

 

Skupno št. 

računalnikov  

 

1079 1647 1802 1975 2568 3703 5754 7609 8318 11850 16062 16691 

Št. 

računalnikov 

na šolo  

 

1.2 4 4.8 5.2 7.3 10 14 19 23 28 39.1 51.4 

Št. učencev 

na 

računalnik  

215 130 118 109 89 60 39 28 25 18 13.3 8.4 

 

Močno je naraslo število t.i. PC računalnikov, le majhno število med njimi pa zavzemajo 

prenosni računalniki, le 15,8% vseh računalnikov. Dinamičen in bolj zanimiv osnovnošolski 

pouk omogočajo tudi vse bolj prisotne E-table in odzivniki. E-table ima 16.8% osnovnih šol, a 

jih kar 70,6% načrtuje njihov nakup. Slabša je opremljenost s t.i. odzivnimi sistemi, saj ima 

interaktivne tablice 7,8% šol, odzivnike pa 2,5%. Nakup odzivnikov načrtuje le 10,7% osnovnih 

šol. Učiteljem se zdi smotrnost in koristnost uporabe interaktivnih sistemov(E-table, tablice, 

odzivniki)  zelo visoka in uporaba IKT tudi (Gerlič prav tam).  

V Gerličevi (2011) kasnejši raziskavi, lahko razberemo, da se je z leti povečalo število 

računalnikov, ki so last šole. V letu 1988 je največ šol (84 oz. 22.3%) imelo v lasti po tri 

računalnike oz. dva računalnika (62 oz. 16.4%). Pogostost šol s 4 do 7 računalniki v lasti šole 

je približno na nivoju šol z enim računalnikom (okoli 10%), zelo nizka pa je bila pogostost šol 

z več kot 8 računalniki. Opremljenost narašča vse do leta 2011, ko je bilo povprečje 

računalnikov, ki so last šole, 50, kar je za 3 manj kot leta 2009. Šola z največjim številom 

računalnikov, ki so njena last, jih je imela 177.                                                                        
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Avtor (prav tam) ugotavlja, da se večina šol odloča za nakup lastnih računalnikov, le 

malo šol pa koristi možnosti izposoje računalnikov s strani drugih šol  ali delovnih organizacij.  

Zanimalo ga je tudi, koliko učencev in koliko učiteljev ima računalnik doma. Podatki so 

prikazali, da ima v povprečju doma računalnik 95.6% učiteljev in 81.3% učencev.  

Graf 1: Delež učencev, ki imajo doma računalnik (Gerlič, 2010, slika 10) 

 

 Iz  Gerličeve (2011) slike za leto 2011 ugotovimo, da je bilo 45 % anketiranih osnovnih 

šol, katerih 90 % učencev ima doma računalnik, ter 5 % osnovnih šol, kjer imajo vsi učenci 

doma računalnik. Če pogledamo povprečje, je imelo doma računalnik kar 78,2 % učencev, kar 

je približno 3 % manj kot leta 2009, a še vedno več kot 10 % več kot leta 2005. Evropska 

raziskava EACEA [3] v letu 2009 je pokazala, da je imelo v Sloveniji kar 97 % učencev osmega 

razreda doma računalnik.  

Avtor (prav tam) povzame, da je bila leta 2011 uporaba PC računalnikov 78,2 % in je 

glede na leto 2009 upadla, a je število prenosnih računalnikov naraslo iz 15,8 % (2009) na 

20,5 %. Število strežnikov pa je v primerjavi z letom 2009 nekoliko padlo. V raziskavi je 

razvidno tudi, da ima večina šol možnost za aktivno uporabo interneta (98.1%), le 1.9% šol pa 

je nima. Med drugim avtorja zanima še koliko šol daje učencem prost vstop v računalniške 

učilnice izven pouka. Leta 2011 37% šol omogoča vstop v računalniško učilnico, prav tako jih 

37% omogoča delno. 

Gerlič (prav tam) predstavi tudi t.i. »Plan nabave novih računalnikov in dodatne 

opreme«. V spodnji tabeli je razvidno, da bo in je opremljenost šol ne samo z računalniki, 

ampak tudi z dodatno opremo vedno boljša in kot omenja kasneje večina šol ocenjuje opremo 

kot ustrezno.  Tabela predstavlja plan nabave v letu 2005, 2009 in 2011. V vodoravnem stolpcu 

so se šole opredelile, ali načrtujejo nabavo določene opreme ali ne. V navpičnem stolpcu pa 

je avtor naštel računalnike in drugo opremo.  
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Tabela 3: Plan nabave računalnikov in dodatne opreme (Gerlič,2011, tabela 19) 

 

Zanimalo ga je tudi, kako imajo šole opremljene standardne učilnice, kot so geografska, 

matematična učilnica, učilnica za biologijo, kemijo, likovno umetnost itd. Rezultati so prikazani 

v spodnji tabeli. 
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Tabela 4: Opremljenost standardnih učilnic (Gerlič, 2011, tabela 25) 

 

Anketirani osnovnošolski učitelji so dodajali še, da imajo standardno učilnico 

opremljeno s prostorskim zvokom ali s televizijo, v katero je vgrajen DVD-predvajalnik.  

Raziskava SITES 2006 [11] je pokazala, da je imel le majhen odstotek (4 %) strokovnih 

sodelavcev na voljo interaktivno elektronsko tablo, ki pa bi jo potrebovalo skoraj 63 % 

vprašanih. Tretjina vprašanih je izrazila, da le-te ne potrebujejo. Evropska raziskava EcoMedia 

[4] iz leta 2007 je pokazala, da je imelo v povprečju 14 % evropskih osnovnih šol interaktivno 

tablo, 11 % osnovnih šol pa jo je nameravalo nabaviti.  

Zanimiva so tudi mnenja učiteljev o stanju strojne opreme, nabavi, servisiranju ipd. 

Avtor (prav tam) izpostavi da so se na šolah najbolj strinjali z mnenji: 

- “LCD-monitorji ustrezajo delu v osnovni šoli.” (94.6%),  

- “Učitelji potrebujejo za boljše delo prenosne računalnike.” (86.5%),  

- “Načini priklopa v omrežje Internet za šole so ustrezni.” (78,1%),  
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- “Kvaliteta osnovne konfiguracije računalnikov (procesor, RAM, grafična kartica …) v 

razpisih za strojno opremo ustreza.” (75.9%) in  

- “Na šolah se nabira vse več starih (manj zmogljivih) računalnikov, ki jih ne moremo 

več uporabljati.” (69.6%). 

Gerlič (2011) analizira tudi programsko opremo. Iz rezultatov je razvidno, da so šole v 

največji meri pridobivale programsko opremo z nakupom. Procent šol, ki so si z menjavo oz. 

kopiranjem pridobivale programsko opremo upada. Razvidno je tudi, da šole v največji meri 

uporabljajo programsko opremo domače izdelave. Rezultati pa so pokazali tudi, da imajo šole 

na razpolago srednje veliko programske opreme za likovno umetnost v osnovni šoli.  

Pri pohištveni opremi pa bi naše šole lahko naredile kakšno posodobitev, saj rezultati 

kažejo na slabo skrb in osveščenost šol za zdravje učencev tj. pravilno ureditev šolskega 

računalniškega delovnega mesta. Kot vidimo, se denar še nekako najde za nabavo aparaturne 

opreme, težko pa se najde za nabavo ergonomsko zasnovane pohištvene opreme. Tako 

učenci v pomembnejši dobi telesnega razvoja sedijo za računalniki, ki so še vedno pogosto 

postavljeni na šolske klopi (višina le teh ne ustreza delu za računalnikom), sedijo pa na 

navadnih stolih, ki jim ne moremo nastaviti ustrezne delovne višine in ne naslona (Gerlič, prav 

tam). 
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1.3 POUČEVANJE IN UČENJE LIKOVNE UMETNOSTI 
V OSNOVNI ŠOLI 

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

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

umetnosti. Pri likovni umetnosti se učenci srečujejo z uporabo različnih likovnih materialov in 

pripomočkov. Z likovnim izražanjem krepijo svoje razmišljanje, spretnosti, razumevanje in 

doživljanje. Ustvarjanje vpliva na sočasen razvoj kognitivnega, afektivnega in 

psihomotoričnega področja. 

Sodoben pouk likovne umetnosti v osnovni šoli obsega specifičen proces poučevanja 

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

Kako pomemben je pouk likovne umetnosti se odraža tudi v močnem spodbujanju 

razvoja ustvarjalnega mišljenja in izražanja kot temeljnih smernic, ki sta podlaga sodobnega 

koncepta vzgoje in izobraževanja (Kuščević, 2004).  

Z nazornejšim poukom v posameznih učnih fazah lahko učitelj bistveno vpliva tudi na 

ustvarjalnost učencev (Grgurić, Jakubin, 1996). Razvija lahko vse ustvarjalne dejavnike 

(Karlavaris, Berce Golob, 1993). V učenčevem likovnem delu se odraža njegovo emocionalno, 

socialno in estetsko doživljanje. Vse to pa je mogoče doseči z nazorno predstavitvijo likovnih 

pojmov, s posebnostmi likovnih materialov in pripomočkov ter njihovo rabo ob vključevanju 

različnih oblik in metod dela. Zelo pomembna je konkretna izkušnja učenca, spoznavanje in 

eksperimentiranje (Milbrath, Lightfoot, 2010). Da lahko učitelj to dobro organizira, se mora 

vnaprej temeljito pripraviti, zato mora skrbeti za strokovni in osebnostni razvoj (Taggart, 

Whitby, Sharp, 2004; Bamford, 2006). 

Današnja informacijsko-tehnološka doba v naše življenje dnevno vnaša ogromno 

informacij. Besedna in nebesedna (slikovna) sporočila so prisotna povsod. Pomembno je, da 

učence naučimo gledati sporočila in iz njih izluščiti prave oziroma potrebne informacije. 

Razvijati moramo učenčevo vizualno zaznavanje ter izražanje in ga s tem pripraviti na 

vseživljenjsko likovno doživljanje in izražanje. Oblikovanje predstav je počasno in postopno 

povezovanje izkušenj, pridobljenih s pomočjo vseh čutil, med katerimi posebno mesto 

zavzema oko. Otroku šele percepcija z različnimi čutili omogoča razporeditev zaznav v jasne 

predstave, saj še nima izkušenj, da bi jih primerno razporedil. Šele ko usvoji primarne izkušnje, 

ki mu jih omogoča prav likovna umetnost, je mogoče pričakovati, da bo razvil tudi druge 

sposobnosti in bo svet predstav lahko nadomestil s svetom abstraktnih simbolov. Likovna 

umetnost zajema znanje in izkušnje ter praktično delo in tako dejavnost, pri kateri otrok 

prepotuje vse kakovostne stopnje, od delovanja in sprejemanja do uporabe znanja, realizacije 

in tudi do vrednotenja. Pri likovni umetnosti učenec usvoji pomembne cilje in se navadi na 
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načrtno postopnost pri delu, navaja se na argumentirano vrednotenje likovnih del, spoznava 

naravoslovne in fiziološke podlage vizualne percepcije in likovnega izražanja.   

Učenci se tako bogatijo, saj se poleg verbalnih miselnih vzorcev naučijo čutno zaznavati in 

estetsko doživljati okolje. Učiteljeva naloga pa je, da v učnem procesu likovne umetnosti 

uporabi primerna učna sredstva, s katerimi bo učenca učil in hkrati spodbudil k tovrstnem 

zaznavanju.  

Vsaka kultura temelji na oblikovanju predstav, ki niso in ne morejo biti pridobljene ali 

priučene le s pomočjo abstraktnih, torej simbolnih sporočil, temveč so plod uporabe vseh čutil 

in celotnega telesa (Likovna vzgoja v kurikularni prenovi, 1998, Tepina, str. 69). 

Pomembno je torej, da v učnem procesu uporabljamo različna učna sredstva, s katerimi 

dopolnjujemo verbalno razlago z vizualno sliko. Učence usmerjamo in navajamo na 

pomembnost informacij in vizualnih sporočil v različnih oblikah dela in jih uporabljamo v 

primernih metodah dela. Vsak učitelj mora vedno upoštevati tudi specifičnost učencev ali 

učenca ter se mu po potrebi prilagoditi. Ustvarjanje pri likovni umetnosti otroka ne sme 

bremeniti, ampak sprostiti. Učenca mora učitelj spodbujati, da bo aktiven, ustvarjalen, 

motiviran in da bo samostojno reševal likovne probleme.  

Muhovič (1998) opozarja, da je likovnost spremljevalka človeka že od nekdaj. S 

pojavom likovnosti je človek odkril novo metodo, ki mu je omogočila nadgrajevanje danega 

sveta, ustvarjanje lastnih oblik in tako ustvarjanje vzporednega novega sveta.  Od takrat človek 

živi v dveh svetovih, v svetu naravnih danosti in v svetu kulture. Slednja vsebuje tudi znake in 

simbole, ki so posledica likovne dejavnosti, ki temelji na praktičnem delu. Možnost 

upodabljanja sveta z znaki in simboli je dala človekovi dejavnosti nove razsežnosti ter nov 

način komuniciranja. 

Teoretiki razlagajo različne klasifikacije o vrstah učenja. Marentič Požarnikova (2000) 

deli učenje na naslednje kategorije: učenje kot kopičenje, učenje kot memoriranje, učenje kot 

ohranjanje, učenje kot luščenje osebnega pomena, učenje kot proces ustvarjanja lastne 

razlage in učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti. Vsekakor lahko učitelji 

vključujemo naštete kategorije v načrtovanje in učenje pri pouku likovne umetnosti in tako 

učencem omogočimo učenje na naštete načine. Tomićeva (2003) poudarja, da je učenje 

celosten proces, ki vključuje delovanje med seboj povezanega organizma: zaznavanja, čustev, 

mišljenja in vedenja. Marentič Požarnikova (2000) dodaja še pomen primarnih izkušenj, ko 

posameznik dejavno sprejema vpliv okolja, se na izkušnje odziva in tako spreminja sebe ter 

okolje. 

Novak (2004) glede na stopnjo uresničevanja namena vzgojno-izobraževalnega 

procesa oziroma izpolnjevanja ciljev, navaja naslednje stile poučevanja:  

1. poučevanje kot proces prenašanja ali transfer znanja v učencu prilagojeni obliki;  

2. poučevanje kot oblikovanje učenčevih sposobnosti in spretnosti; 
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3. poučevanje kot potovanje oziroma vodenje učenca na poti k cilju; učitelj pri tem daje 

učencu možnost, da je samostojen in ob ustreznem nadzoru ne zaide s poti;  

4. poučevanje kot spodbujanje razvoja učenca na način, da mu učitelj omogoči različne 

vire, različna doživetja in ga pri tem spodbuja. 

Vse naštete klasifikacije lahko apliciramo tudi na pouk likovne umetnosti. Pa vendar 

ima likovni pouk zaradi načina dala, izražanja in ustvarjanja določene posebnosti, ki veljaljo le 

zanj. Tacolova (2003) poudarja, da sta pri sodobnem pouku likovne umetnosti učenec in učitelj 

v določeni vrsti partnerskega ali kooperativnega odnosa. Vsebine je učencem potrebno 

predstavljati na zanimiv in privlačen način, s postavljanjem problemske situacije in 

spodbujanjem kognitivne, afektivne in motorične dejavnosti v učnem procesu. Namesto 

vsiljevanja gotovih ali šablonskih rešitev je potrebno spodbujati razvoj domišljije in 

divergentnega mišljenja. Učno uro je treba čim manj strukturirati v smislu strogega upoštevanja 

trajanja posameznih delov ure. Učitelj mora veliko časa nameniti pogovoru z učenci, biti kar se 

da prilagodljiv, opažati mora individualne razlike med učenci, jim prilagajati naloge, načine 

ocenjevanja, jih seznaniti z umetniškimi deli in jih usmerjati k ustvarjalni uporabi likovnih 

materialov.  

V učnem načrtu za likovno umetnost (2011) so jasno navedene ključne poti za 

doseganje temeljnih nalog likovne umetnosti. To so : 

- praktično likovno izražanje in ustvarjanje, 

- uporaba različnih miselnih strategij, 

- uporaba materialov, orodij in tehnologij, 

- navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo ter 

- povezava z drugimi predmetnimi področji ter z vsakdanjim življenjem. 

Vsak učitelj mora naštete poti dobro poznati, jih večrat prebrati in predvsem ponotranjiti, 

da jih bo ob vsakem pisanju priprave in izvedbi učne ure tudi zajel in upošteval.  

1.3.1 METODE DELA, OBLIKE DELA,  STRATEGIJE IN 
ETAPE PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Ločimo pojem metode učenja, ki se nanašajo na učence in na njihovo učenje ter pojem učne 

metode, ki se nanaša na posredovanje učne snovi učitelja učencu, to so npr. metoda 

demonstracije, metoda razlage ipd. S pomočjo učnih metod učenci pridobijo določeno znanje 

in razvijajo psiho-motorične sposobnosti.   

Pojem oblike dela razumemo predvsem v okviru organizacijskega vidika posamezne 

učne ure. Pri načrtovanju določimo vloge učencev in učitelja, glede na starost učencev in 
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obravnavano snov, ter izberemo frontalno, individualno ali skupinsko obliko dela ali pa se 

odločimo za delo v dvojicah. 

V izobraževanju uporabljamo tudi pojem učne strategije namesto pojma učne metode 

(npr. miselni vzorci ipd.) ter strategije pouka ali didaktične strategije, ki se nanaša na celotno 

organizacijo pouka (učna vsebina, učne metode, učne oblike, potek učne ure ipd.). Strategije 

pouka so npr. problemski pouk, izkustveni pouk, raziskovalni pouk ipd. 

Etape pa sestavljajo vsako učno uro, njihovo zaporedje in obliko določi učitelj, tako da 

učence motivira skozi celoten učni proces. Največkrat učitelj likovne umetnosti začne z uvodno 

motivacijo, sledi obravnava snovi, utrjevanje, likovno izražanje in na koncu vrednotenje ter 

ocenjevanje.  

V okviru likovne didaktike se pojmi tradicionalno in sodobno navezujejo na že prej 

omenjeni specifičen položaj učenca v razmerju do učitelja. Tradicionalen pouk je usmerjen na 

učitelja in učne vsebine oziroma na poučevanje, medtem ko je sodoben usmerjen na učenca 

in njegove potrebe oziroma na učenje. Pri tradicionalnem pouku so pomembni dosežki in 

rezultati učenca, medtem ko je pri sodobnem pomembnejši proces dela. Ravno zato postaja 

izjemno pomembno, da se pri poteku pouka likovne umetnosti uporabljajo metode in oblike 

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

njihove zmogljivosti (Vrcelj, Mušanović, 2001). 

Tacolova (2011) razlaga, da na izbiro metod in oblik dela vplivajo sposobnosti učencev 

in učitelja, vzgojno-izobraževalni cilji, učna snov, učila in učni pripomočki, delovne, prostorske 

in materialne možnosti, učni predmet in razvojna stopnja učencev. V sodobnih konceptih 

pouka likovne umetnosti kot pogoj za uporabo določenih metod dela poudarjajo tudi zakonitosti 

procesa likovnega razvoja in individualnih razlik med učenci. Učne metode se vrednotijo v 

odnosu do vrste učenja.  

 

1.3.1.1  METODE DELA 

Načini dela pri pouku, ki se nanašajo predvsem na učitelja, so učne metode. Splošne učne 

metode, ki veljajo za učne predmete v osnovnošolskem programu, veljajo tudi za predmet 

likovna umetnost: 

- metoda razlage 

- metoda demonstracije 

- metoda dokumentacije 

- metoda pogovora 

- metoda praktičnega dela 

- metoda izkušenjskega učenja 

- metoda reševanja problemov 
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V okviru likovne umetnosti pa metode dela še vedno niso dovolj dognane. Metode na 

likovnem področju se morajo prilagajati posebnostim pouka likovne umetnosti, kajti 

specifičnost fenomena predvideva tudi specifičnost poti, s katerimi ga dohitevamo (Karlavaris, 

Berce Golob, 1991). Vedno, ko načrtujemo metode, moramo upoštevati starost in sposobnosti 

učencev. Tudi Tacolova (2011) poudarja, da morajo pri izbiri učnih metod biti didaktični kriteriji 

usmerjeni na učenca, upeštevajoč njegov razvoj, zmožnosti učenja, starost, motivacijo, 

predznanje, kognitivne stile in stile učenja, vzgojno-izobraževalne naloge in cilje. Strategije za 

oblikovanje učnih metod zato oblikujemo in načrtujemo v odnosu do konkretne učne situacije 

ter z namenom, da učencem predstavimo učno gradivo na način, ki jim bo olajšal učenje in ga 

naredil bolj zanimivega. Pravilni pristop in izbor učnih metod se odraža v kakovosti likovnega 

znanja učencev, likovnih del ter njihovih likovnih sposobnostih in spretnostih. S tem usvojimo 

več končnih ciljev pouka likovne umetnosti. Vsak učitelj pa ima tudi vedno sprotno povratno 

informacijo o ustreznosti izbora uporabljenih učnih metod. 

Način učinkovite komunikacije v učnem procesu med učiteljem in učencem je odvisen 

od izbire učne metode. Včasih je pri posamezni metodi bolj aktiven učitelj, včasih učenec. 

Namen in cilj učne metode je, da učenci aktivno usvajajo znanje, pridobivajo navade in 

razvijajo spretnosti. Ob pravi izbiri učenci razvijajo spretnosti in sposobnosti ter usvojijo znanje 

in v procesu pouka uspešno razvijajo lastno osebnost (Duh in Vrlič, 2003).  

Pri pouku likovne umetnosti učna metoda diktira način izvajanja likovne naloge. Učitelj 

likovne umetnosti mora zelo dobro poznati vse metode, da bo lahko izbral tisto, ki bo 

prilagojena vsebinam, ciljem in bo namenjena točno določenim učencem. Če so ti mlajši, je 

prav, da metoda omogoči tudi njihov čustven in socialni razvoj in jih motivira. Za področje 

likovne umetnosti, ki je skoraj v celoti prežeto z vidnimi sporočili, so zelo primerne tiste metode, 

ki slonijo na prikazovanju (Tacol, 2003). 

Pri likovni umetnosti Duh in Vrlič (2003) navajata naslednje metode dela : 

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

ter metodi risanja in pisanja; 

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

- praktično- manipulativne metode dela: metoda demonstriranja, metoda praktičnega  

- likovnega izražanja in metoda eksperimentiranja; 

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

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

znanja, spretnosti in navad. 
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1.3.1.2 SPLOŠNE METODE DELA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

METODA RAZLAGE 

Metoda je primerna, kadar želi učitelj učencem podati še nepoznane likovne in druge pojme 

ali razložiti način uporabe likovnih materialov in posebnosti likovnega motiva ali pa, ko 

posreduje likovni problem oziroma likovno nalogo, ki jo bodo učenci reševali. Pri tem uporablja 

pripovedovanje, pojasnjevanje, dokazovanje, opisovanje (Tacol, 2003, str. 93).   

Pripovedovalec posreduje veliko dejstev in informacij v relativno kratkem času. Poleg učitelja 

lahko pripoveduje tudi učenec ali pa zunanji sodelavec (npr. likovni umetnik na obisku). Kljub 

vsemu metoda ne omogoča takojšnje povratne informacije in preverljivosti posredovanja. 

(Berce-Golob,1993 in Tacol, 2003). 

PONAZORITVENA (demonstracijska) METODA  

Metoda temelji na aktivnem opazovanju. V ospredju sta vizualna in tipna izkušnja. Čutna 

izkušnja vodi v razumevanje predstavljenega. Učitelj z demonstracijo učence spodbudi na 

intelektualnem in čustvenem področju. Primeri morajo biti primerni učenčevi starosti, sama 

dejavnost pa naj bo razumljiva in naj poteka postopoma, da bodo učenci ostali pozorni. 

Demonstracija izbranih primerov poteka v razredu, kjer uporabimo učna sredstva, kot so 

fotografije, filmi, makete ipd., lahko pa poteka tudi neposredno v življenjskem okolju in naravi 

ali v likovnem okolju (galerija, muzej, atelje, kulturni spomenik na prostem); v teh primerih 

govorimo o avtentičnem učenju. Demonstrator je lahko učitelj, umetnik (v ateljeju, galeriji) ali 

učenec sam (Tacol, 2003). 

METODA DOKUMENTACIJE 

Metodo Tacolova (2003) deli na besedilno metodo in metodo dela  s slikovnim materialom. 

Obe se uporabljata v kateri koli stopnji učnega procesa likovne umetnosti in se pogosto med 

seboj dopolnjujeta. Izvajajo jo lahko učitelji ali učenci.  

Z besedilno metodo učenci informacije o likovnih pojmih in njihovih zakonitostih 

pridobivajo iz virov pisnega besedila, kamor uvrščamo učbenike, priročnike, enciklopedije, 

knjige, revije in podobno. Pri metodi dela s slikovnim materialom učenci pridobivajo 

informacije, ki se nahajajo v različnih oblikah prikaza slikovnega materiala, kamor uvrščamo 

originalne likovnoumetniške stvaritve, fotografije, videoposnetke, računalniške animacije in 

podobno (Tacol, 2003). 

METODA POGOVORA 

Za metodo pogovora je značilna dvosmerna komunikacija. »Temeljni sestavini te metode sta 

vprašanje in odgovor« (Tacol, 2003, str. 94). Metoda največkrat poteka med učiteljem in 

učenci, lahko pa poteka tudi samo med učenci in jih učitelj pri razpravi le usmerja. Način 

izvedbe dovoljuje takojšnje preverjanje posredovanih dejstev in informacij. Da bi komunikacija 
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v razredu potekala dobro, mora učitelj ustvarjati sproščeno vzdušje in učence spodbujati k 

sodelovanju. Učiteljeva vprašanja se nanašajo na spoznavanje likovnih pojmov,biti morajo 

smiselna, razumljiva in primerna glede na starost, izkušnje in znanje. Zahtevnost vprašanj 

učitelj dviguje postopoma. Učencem mora učitelj dopustiti, da ga sprašujejo in hkrati mora dati 

priložnost za odgovor vsem učencem (Berce -Golob, 1993 in Tacol, 2003). 

Učitelji velikokrat zanemarimo to osnovno metodo. Pozabljamo, da je ta prvinska 

metoda pogovora, dialoga, debate ali diskusije lahko zelo učinkovita. Učenec se bo bolj zavzel, 

poglobil in zanimal za določeno temo, če bo aktivno vključen v razmišljanje o njej.  

Tudi Brookfield in Preskill (1999) svetujeta učiteljem, da se večkrat poslužijo te metode. Preko 

diskusije bodo učenci lahko izražali različna mnenja, vadili veščino razlage, izražali ideje ter 

lastna razumevanja, raziskujejo določene domneve, spoznavali pomembnost izkušenj, se učili 

spoštjivo prisluhniti sogovorniku, zagovarjali svoja stališča, postavljali vprašanja in 

podvprašanja in razvijali svoje govorne spretnosti. Pri tem se bodo navajali na drugačnosti in 

se učili spoštovati, večkrat nasprotna, mnenja drugih ljudi.  

Določena tema ali dilema pa ne bo zaživela sama od sebe. Učitelj se mora na želeno 

debato dobro pripraviti. Učencem mora omogočiti sproščeno vzdušje, da si bodo upali izraziti 

svoja mnenja. Pogovor mora usmerjati, povezovati, dopustiti vsem učencem, da pridejo do 

besede in na koncu mora povzeti bistvene ugotovitve oziroma narediti smiselen zaključek.  

METODA PRAKTIČNEGA DELA  

Metoda praktičnega dela je pri pouku likovne umetnosti, gospodinjstva ter predmeta tehnika in 

tehnologija verjetno najpomembnejša in zaradi načina dela samoumevna metoda. 

Učitelj z besedo, učnimi sredstvi in neposredno izvedbo opredeli zakonitosti in ponazori 

različne tehnične postopke reševanja likovnega problema. Učenci jih nato uporabijo pri 

individualnem likovnem izražanju. Učitelj pazi, da usmeritve za praktično delo ne ovirajo 

učenčeve ustvarjalnosti (Berce-Golob, 1993 in Tacol, 2003). 

Metoda praktičnega dela omogoča čustveno, miselno in ustvarjalno izvedbeno likovno 

dejavnost učencev (Tacol, 2003, str. 101).  

Kot zaključna faza praktičnega dela in nasploh v ustvarjalnem procesu pa je  

vrednotenje izdelkov. Ta faza je zelo pomembna, saj učenci spoznavajo lastno likovno 

ustvarjanje, svoj likovni razvoj ter krepijo sposobnost doživljanja lastnih likovnih del ter likovnih 

del svojih sošolcev. 

METODA IZKUŠENJSKEGA UČENJA 

Učenci se soočajo s situacijami, ki sprožajo njihove kognitivne, čustvene in psihomotorične 

sposobnosti. To prispeva k lažjemu učenju, boljšemu razumevanju gradiva in trajnejšemu 

znanju. Pouk likovne umetnosti v svoji strukturi nujno vsebuje elemente izkušenjskega učenja, 

saj je pomemben del njegovega poteka praktične narave. Pri praktičnem delu učenci z uporabo 
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likovnih materialov, s kombiniranjem likovnih elementov in njihovih odnosov krepijo znanja ter 

izkušnje in pridobivajo nova spoznanja.  

Vendar omogočanje čutnega izkustva oz. zaznavanje izkušnje (npr. otipavanje teksture 

različnih predmetov, mešanje barv, opazovanje umetniškega dela ...), ne zadostuje za to, da 

bi učenje lahko imenovali za izkušenjsko. Namen tega načina dela je soočanje z novimi 

izkušnjami, opazovanje z različnih zornih kotov, preoblikovanje izkušenj, sestavljanje  

novih konceptov in povezovanje znanj na višji ravni (Marentič Požarnik, 2000; Tomić, 2003).  

Nova spoznanja služijo za nadaljnje praktično delovanje/reševanje likovnih problemov.  

METODA REŠEVANJA PROBLEMOV  

Tacolova (2003) razlaga, da sodobno koncipiran pouk likovne umetnosti temelji na problemsko 

zasnovanem pristopu poučevanja in učenja. To naj bi bil najuspešnejši metodični pogoj za 

doživljanje in aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in afektivnih funkcij pri samostojni likovni 

dejavnosti učencev. 

V problemsko zasnovanem pouku likovne umetnosti se zato približno enak poudarek 

pripisuje teoretičnemu in praktičnemu delu in njunemu prepletanju, pri čemer učenci dosegajo 

znanja o estetskih/vizualnih/likovnih pojmih in njihovih zakonitostih, te pa zatem uporabljajo pri 

likovnih izdelkih kot refleksijo o lastnih razmišljanjih, spoznanjih, doživljajih in čustvih. Gre za 

eno izmed najzahtevnejših učnih metod, tako za učence, v smislu celovite aktivacije njihovih 

sposobnosti, kot tudi za učitelje, ki osmišljajo načine njene uporabe (Blažič, 2003).  

Pri uporabi metode reševanja problemov na razredni stopnji pouka likovne umetnosti 

je treba posebno pozornost nameniti afektivno-konativnemu razvoju učencev. Likovni problem 

je treba oblikovati na jasen in zanimiv način, ki bo učence spodbudil k vživljanju in raziskovanju. 

Učenje učne snovi s spodbujanjem radovednosti in navdušenja omogoča, da na sproščen 

način, prek lastnih doživljajev in s čuti usvojijo likovne vsebine. Le te kasneje pri likovnem 

izražanju ustvarjalno oblikujejo skozi prizmo lastne domišljije in ustvarjalnega mišljenja. Zelo 

primerna oblika dela pri uporabi te metode je delo učencev v skupinah (Tacol, 2003).  

 

1.3.1.3 SPECIFIČNE METODE DELA PRI POUKU LIKOVNE 
UMETNOSTI 

Splošne metode spodbujajo razvoj predvsem intelektualnih sposobnosti. Specifične likovne 

metode pa so načini dela, ki so nastali zaradi specifike in problematike likovnega področja in 

razvijajo estetske in ustvarjalne vidike osebnosti. Pri likovni umetnosti se ne prenašajo samo 

podatki, s katerimi se spodbuja intelektualni razvoj, temveč se s spodbujanjem čustvene in 

ustvarjalne komponente generirajo tudi kvalitativni procesi, ki delujejo kot dejavnik kultiviranja 

osebnosti (Karlavaris, 2007).  
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Karlavaris (1991) navaja štiri glavne specifičnosti likovne umetnosti:  

- estetsko komunikacijo,  

- ustvarjalne procese,  

- kompleksnost in  

- individualnost likovne dejavnosti.  

 

Iz njih izhajajo štiri specifične metode, iz katerih se diferencirata še dve posebni metodi: 

- metoda likovno-estetske komunikacije (vsebuje metodo estetskega kultiviranja in 

metodo razmnoževanja in elaboriranja senzibilitete),  

- metoda raziskovanja (vsebuje metodo transponiranja in metodo posrednih 

stimulansov),  

- metoda kompleksnosti (vsebuje metodo prepletanja in metodo izmeničnih vplivov) in  

- metoda avtonomnih postopkov (vsebuje metodo alternativ in variant in metodo 

ozaveščanja likovne senzibilite).  

Specifične metode so prilagojene specifiki predmeta likovna umetnost. Helena Berce 

Golob (1993) specifične likovne metode deli takole: 

- metoda širjenja in udejanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti, 

- metoda estetske komunikacije/estetskega kultiviranja,  

- metoda posrednih stimulansov, 

- metoda kompleksnosti in prepletanja,  

- metoda transponiranja in alternativ,  

- metoda avtonomnih likovnih postopkov, 

- metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti,  

- metoda izmeničnih vplivov,  

- metoda neposrednega učenja likovne tehnike in 

- metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 

izkušnje.  

Duh in Zupančič (2013) dodajata specifično metodo estetskega transferja, ki jo bomo 

tudi na kratko predstavili.  

METODA ŠIRJENJA IN UDEJANJA (elaboriranja) LIKOVNIH SENZIBILNOSTI 

Metoda stremi k motiviranju učencev za doživljanje predmetov in pojavov v okolici ter naravi, 

razumevanju likovnih pojmov in zakonitosti ter izvajanju tehničnih postopkov pri izražanju 

(Tacol, 2003). 

Z njo se želi pri učencih razviti sposobnost za opažanje kvalitativnih razlik med likovnimi 

elementi in njihovimi odnosi (denimo posluh za barve in njihove odnose, občutek za ritmično 

izmenjavo velikosti, barv, oblik v kompoziciji itd.). Za uporabo te metode mora učitelj imeti 
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zadosti znanja s področja likovnega jezika, likovnih materialov in orodij, mora biti sposoben 

analizirati likovna dela glede na njihove oblikovne zakonitostiin „brati“ likovni jezik v likovnih 

izdelkih učencev. Način dela s to metodo zahteva veščino v smislu iskanja najprimernejših 

postopkov, ki bodo na zanimiv in spontan način približali učno vsebino oziroma spodbudili 

opažanje likovnih vrednosti v okolju in tudi občutljivost za posamezne likovne komponente na 

likovnih delih (Karlavaris, Berce Golob, 1991; Tacol, 2003). To metodo je zaželeno kombinirati 

z metodo pogovora, demonstracije, dela s slikovnim materialom. Cilj uporabe te metode je 

razviti čim večjo senzibiliteto za likovni jezik, odnose med elementi, ki sestavljajo določeno 

likovno delo, ter kar najbolje razumevati estetska sporočila, kar se dosega z vzporednim 

razvojem likovnih spoznanj in likovne občutljivosti. Rezultat so likovni izdelki narejeni z veliko 

mero občutljivosti in izvirnosti. V njih so likovni elementi skladni in pravilno uporabljeni. Pri 

reševanju likovnega problema je učenec samostojen in ustvarjalen pri uporabi likovnih izkušenj 

in povečevanju občutljivosti za likovne elemente (Tacol, 2003). 

METODA ESTETSKE KOMUNIKACIJE  

Glavni namen uporabe te metode je estetska komunikacija med učiteljem, učenci in likovnimi 

deli, tako da se prek učnega procesa ozavesti in usvoji estetske vrednosti likovnih del zaradi 

„estetsko kvalitativnega napredovanja osebnosti“ (Karlavaris, 1991). Učenci imajo različne 

estetske sodbe, saj so le te produkt različnih percepcij in predhodnih izkušenj učencev. Ne 

smejo biti negativno ocenjene niti od drugih učencev niti od učitelja. Učitelj mora vložiti trud, 

da z estetsko komunikacijo pri učencih kultivira presoje, jih nadgrajuje z novimi spoznanji in se 

v pogledu kakovosti spreminjajo. Učitelj mora znati učencem prisluhniti in poznati značilnosti 

njihovega likovnega izražanja. Estetska komunikacija ali estetsko kultiviranje lahko poteka tudi 

pri evalvaciji likovnih izdelkov na način, da učenci opažajo značilnosti različnih rešitev 

likovnega problema in da pojasnjujejo svoje doživljanje likovnih izdelkov drugih učencev. 

Pomembno pa je tudi, da učitelj navaja učence k spoštovanju vseh izdelkov.  

METODA POSEBNIH STIMULANSOV 

 Zapletenost psihičnih funkcij, ki pri učencu sprožajo misli, ideje, čustva in razpoloženja 

zahteva premišljen in posreden pristop k njegovemu spodbujanju in aktiviranju. Ravno ta 

metoda vpliva na psihične komponente, ki pripeljejo do spodbujanja kognitivne, afektivne in 

ustvarjalne dejavnosti (Karlavaris, 1991). Za ustvarjalno mišljenje, intuicijo oziroma kvalitativni 

pomik k ustvarjanju novih zamisli in izdelkov je potrebna posredna, odprta komunikacija, ki 

dopušča veliko različnih idej, stališč in rešitev. Pri tem je potrebno uporabiti postopke, ki na 

posredne načine spodbujajo zaznavanje problema. Zbiranje informacij poteka prek igre in 

improvizacije. Metoda je primerna predvsem za uporabo pri prikazovanju svobodno izbranih 

in domišljijskih motivov ali pri uporabi likovnih materialov na nove načine.  
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METODA KOMPLEKSNOSTI IN PREPLETANJA 

Ta metoda je primerna, kadar želimo, da učenci povežejo razumevanje obravnavanega 

likovnega problema z doživljanjem motiva in poznavanjem posebnosti uporabljenih likovnih 

materialov in orodji. Kombinacija le-teh pripelje v edinstven, neponovljiv način likovnega 

izražananja (Tacol, 2003, str. 107). 

Učni proces pri likovni umetnosti sestavljajo teoretični in praktični elementi pouka, saj 

se v njem prepletajo vsebine likovnega jezika, likovnega problema, likovnega motiva, likovne 

tehnike in materialov. Vse omenjene komponente se pri tem obravnavajo skozi subjektivno 

prizmo osebnosti učenca in njegovega dojemanja sveta in likovnih vsebin (Karlavaris, 1991).  

Kompleksnost se odraža tako pri likovni vsebini in pri praktičnem delu, kjer se poleg izvedbe 

določenega likovnega problema istočasno pojavljajo tudi drugi likovni problemi, kot sta 

reševanje kompozicije, uporaba likovnih materialov ipd. Za učinkovanje celotnega procesa 

mora učitelj z uporabo metode kompleksnosti opozarjati na vezi med vsemi omenjenimi 

področji, navajati učence k temu, da jih opažajo in ozaveščajo ter jih po lastnem doživljaju 

spontano in ustvarjalno izražajo. Metodo lahko uporabimo v uvodnem delu ure, pri motivaciji 

ter pri demonstraciji reprodukcij in izvirnih likovnih del. Uporabimo jo lahko tudi pri vrednotenju 

likovnih izdelkov učencev. Učenci pri tem pozornost usmerjajo iz ene v drugo komponento ter 

tako ozaveščajo njihovo medsebojno odvisnost in povezanost v celoto (Tacol, 2003).  

METODA TRANSPONIRANJA IN ALTERNATIV  

Naloga te metode je spodbujati učence, da prenašajo stvarnosti, ki jo opažajo, v lastni likovni 

izraz.  To je čustveno-emocionalno sporočilo učenčeve zaznave okolice, izraženo z likovnim 

jezikom. Posebna značilnost te metode je vloga psihične komponente likovnega oblikovanja 

pri transponiranju 'resničnega sveta' v likovni doživljaj, ki se v likovnem produktu odraža kot 

specifična likovna vrednost (Karlavaris, 1991). Učitelj se mora s pogovorom spodbujati učence, 

da bodo razmišljali o likovnem problemu in motivu. Uporabiti mora različna sredstva in 

pripomočke, da bo vplival na aktiviranje učenčevih čustev, čutil in misli.   

Tacolova (2003) pravi, da se metoda pokaže kot uspešna, ko učenci uživajo pri 

svobodnem raziskovanju likovnega motiva in v izvirnih rešitvah raznovrstnih idej ali pa, ko se 

učenci navdušujejo nad lastnim odkritjem novih postopkov pri rešitvi likovne tehnike ali nad 

izvirnim iskanjem in izkazovanjem znanja likovnih pojmov. 

 

METODA AVTONOMNIH LIKOVNIH POSTOPKOV  

Tacolova (2003) svetuje, da pri tej metodi med praktičnim delom učitelj opazuje delo učencev. 

V primeru, da so negotovi ali premalo motivirani, jih spodbuja z dodatnimi vprašanji in s 

pogovorom. Če začnejo uporabljati stereotipne oz. šablonske rešitve, skuša učitelj s 

postavljanjem vprašanj o možnih drugih rešitvah pri učencih spodbuditi razmišljanje o 
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alternativnih različicah, s katerimi bi v likovnem pogledu obogatili svoj izdelek. Spoštovati in 

razumeti različne izraze glede na likovne tipe učencev. Izdelke ocenjuje po uspešnosti 

reševanja likovnega problema, ne pa po morebitnih lastnih likovnih preferencah.  

Pri opisovanju te metode Karlavaris (1987) izhaja iz načela individualizacije. Upošteva 

subjektivnosti v ustvarjalnem procesu, pri čemer se metodični postopek prilagaja individualnim 

potrebam učencev. Povečuje notranjo motiviranost učencev, jih spodbuja k novim poskusom 

in rešitvam ter jim odpira prostor za nove, izvirne ideje. Vsakemu učencu naj bi učitelj zagotoviti 

spoštovanje njegovih specifičnosti v razvoju in tudi lastni ritem pri obvladovanju likovnih vsebin. 

Učitelj mora poznati predznanje učencev, da bi jim lahko naloge in cilje čim bolj prilagodil.  

METODA OZAVEŠČANJA OZ. UZAVEDANJA LASTNE SENZIBILNOSTI 

Metoda temelji na učiteljevem spodbujanju osebnega učenčevega likovnega izražanja oziroma 

njegovega likovno izraznega stila (Tacol, 2003). 

Ta metodični proces uvaja subjekt v lastno ozaveščanje subjektivnosti in 

individualnosti.  Pri ustvarjalnem delu ali recepciji umetniških del počasi prehaja s spontanih 

reakcij v poseben, samosvoj in vse bolj zavesten proces, ki zagotavlja, da se likovni doživljaj 

oz. likovno oblikovanje v zavesti obdrži kot likovna izkušnja, ki se lahko v določenih situacijah 

znova izkoristi in tako poveča likovno občutljivost (Karlavaris ,1987). 

Ko učitelj pri delu uporablja reprodukcije umetniških del in drugo vizualno gradivo, lahko 

na podlagi tega pridobi informacije o osebnem okusu, preferencah, percepciji, opažanju in 

likovnih nagnjenostih posameznih učencev. Ko učenec opisuje vtise in mnenja o opazovanih 

tujih in svojih likovnih delih, krepi občutljivost za likovne probleme, različnost v uporabi likovnih 

materialov in tehnik ter postopno ozavešča osebne likovne nagnjenosti in karakteristike 

lastnega likovnega izražanja, kar prispeva h krepitvi samozavesti in ustvarjalnim likovnim 

rešitvam (Tacol, 2003).  

METODA IZMENIČNIH VPLIVOV 

Metoda predstavlja preplet kvalitativnih in kvantitativnih likovnih dejavnikov v ustvarjalnem 

procesu. Karlavaris (1991) pravi, da se likovni proces začenja s kvantitativnimi dejavniki, kot 

so opažanje, vizualno pomnjenje, domišljija, tehnična spretnost. Ti dejavniki vplivajo na 

aktiviranje kvalitativnih  dejavnikov, ki v ustreznih razmerah privedejo do ustvarjalne ideje oz. 

kvalitativne rešitve oz. izvirnega likovnega izdelka. Nastanek ideje zahteva vnovično 

angažiranje kvantitativnih dejavnikov, ki pomagajo pri uresničevanju likovne ideje.  

Preko kritičnega kvantitativnega zbiranja informacij najprej zaznamo problem. 

Nadaljujemo s fazo inkubacije, ki je bolj odprt, svoboden, kvalitativen proces, ki omogoča priti 

do ustvarjalnih idej. Sledi kvantitativni proces oblikovanja materiala. In na koncu sledi faza 

verifikacije oz. vrednotenja. Odnos delovanja posameznih dejavnikov se v posameznih etapah 
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učnega procesa spreminja, ti pa se na dialektičen način nenehno prepletajo in dopolnjujejo 

(Karlavaris,1987) 

METODA NEPOSREDNEGA UČENJA LIKOVNE TEHNIKE  

Ta metoda je pri pouku likovne umetnosti nepogrešljiva in pomembna, saj pomemben del 

pouka likovne umetnosti obsega predvideno obvladovanje likovnih tehnik. Na razredni stopnji 

naj bi učenci pravilno obvladali predvidene likovne veščine. Te so namreč osnova za 

zapletenejše likovne postopke v poznejšem obdobju. Učitelj zato do uporabe likovnih 

materialov ne sme imeti površnega odnosa, temveč se mora posvetiti individualno vsakemu 

učencu posebej, da bi ugotovil njegove prejšnje veščine (Berce Golob, 1990).  

Učitelj mora jasno demonstrirati nove tehnike in postopke ter spremljati pravilen razvoj 

motoričnih veščin in sproti popravili morebitne napačno naučene postopke. 

Med poukom pri vsaki likovni nalogi mora učitelj spremljati delo posameznika, ga 

popravljati, mu svetovati in po potrebi usmerjati npr. njegovo držo pisala, čopiča, uporabo 

orodja za posamezne tehnike itd. Postopke mora večkrat demonstrirati tudi individualno, da bi 

vsak učenec lahko obvladal določeno likovno tehniko.  

METODA SAMOSTOJNEGA DOJEMANJA IN USVAJANJA LIKOVNE TEHNIKE S 
POMOČJO LASTNE IZKUŠNJE  

Učencu na podlagi poznavanja likovnih tehnik, materialov, orodij in podlag učitelj omogoča 

samostojno raziskovanje in uporabo pri reševanju likovnih problemov (Tacol, 2003). 

Obstaja več načinov, na katere učenci svobodno raziskujejo vse značilnosti in možnosti 

likovne tehnike, v kateri delajo. Metoda se izvaja po usvojenem temeljnem poznavanju 

določene tehnike. Učenci krepijo samostojnost in ustvarjalnost likovnega izražanja, ko jih 

učitelj navaja k raziskovanju in eksperimentiranju na področju uporabe likovnih materialov. 

Tacolova (2003) opozarja, da morajo biti likovne tehnike in njihova izvedba prilagojene razvojni 

stopnji učencev. Učenci se po obvladanju elementarnega znanja, postopno uvajajo v vse 

zapletenejšo in zahtevnejšo uporabo likovnih materialov. Da bi spodbudil nenavadne rešitve, 

motivacijo in motorični razvoj učencev, mora učitelj v učni proces uvajati tudi kombiniranje 

likovnih tehnik. Rezultati se po opravljenem praktičnem delu analizirajo v medsebojnem 

pogovoru in v posameznih likovnih rešitvah iščejo zanimivost in posebnost posameznih 

likovnih rešitev.  

METODA ESTETSKEGA TRANSFERJA 

Duh in Zupančič (2013) razlagata, da je to sodobna učna metoda na področju likovne 

pedagogike, ki poudarja pedagoško vrednost estetske izkušnje. Zajema različne likovno-

didaktične parametre. Vpliva na časovno razporeditev učne ure, določa vsebinske elemente, 

metode in oblike dela. Prav tako vpliva na motivacijo in končno vrednotenje. Bistvo metode 

estetskega transferja je v prenašanju estetskih sporočil z umetnine na učence. Kakovostno 
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izvedena t.i. likovna apreciacija in je temelj in pogoj za uspešno uporabo metode estetskega 

transferja.  

Izraz likovna apreciacija združuje naše sprejemanje in asimiliranje, torej receptivne 

zmožnosti ter čutne, perceptivne zmožnosti. Te zmožnosti so bistvene za opazovanje likovnih 

del, njihovo sprejemanje, vrednotenje in ocenjevanje. Ko otrok likovni izdelek vrednoti, 

vzpostavi odnos med seboj in likovnim izdelkom. V tem odnosu so prisotna čustva, 

podoživljanje in sprejemanje izraženih likovnih elementov (Duh, 2004).  

Likovna apreciacija se razvija na različne načine. Ti so od otroka do otroka različni. Njen glavni 

namen in cilj pa je vedno enak, da učenec umetnino vidi, jo razume in uživa ob njej ter na ta 

način razvija in spodbuja svoj umetniški, ustvarjalni in estetski razvoj.    

 

1.3.1.4  OBLIKE DELA 

Vse oblike dela: frontalna, individualna, skupinska in delo v dvojicah se lahko smiselno in 

efektivno vključijo v pouk likovne umetnosti. Že v načrtovanju učne ure likovne umetnosti, v 

pripravah, je treba smiselno načrtovati vse etape učnega procesa, kjer je potrebno opredeliti 

tudi obliko dela, ki bo najprimernjejša za določeno likovno nalogo. Učitelj mora obliko dela, 

upoštevajoč razred in obravnavano snov, izbrati tako, da bodo učenci pri uri kar najbolj 

motivirani za likovno ustvarjanje in bodo izdelali čim boljše likovne izdelke in dosegli čim višje 

cilje.  

Pri pouku likovne umetnosti na izbor oblike dela vplivajo didaktično-metodične zahteve 

in specifika likovne umetnosti. Uporaba in kombinacija oblik dela pa sta odvisni od starosti in 

števila učencev, od ciljev in vsebine pouka, učiteljeve didaktične kompetence in od 

usmerjenosti učnega procesa (Tacol 2003). 

 

FRONTALNA OBLIKA DELA 
Frontalna oblika se izvaja, kadar učitelj vodi izobraževalni proces z večjim številom učencev. 

Je neposredna oblika in je zaradi svoje učinkovitosti oziroma posredovanja velikega števila 

informacij v kratkem času priljubljena med učitelji na vseh ravneh šolskega sistema. Zaradi 

časovne omejenosti je govorna komunikacija pogosto enosmerna, kar pa učence postavlja v 

pasivni položaj (Tacol, 2003). Učitelj mora zato uporabljati različne metode, uporabljati mora 

različna učna sredstva in pripomočke, ki bodo učence pritegnila ter postavljati odprta 

problemska vprašanja, ki bodo učence motivirala in usmerjala k samostojnem razmišljanju. 

 

INDIVIDUALNA OBLIKA DELA 
Individualna oblika je pri pouku likovne umetnosti najpogostejša in hkrati najprimernejša oblika 

dela. Neprecenljiva je pri usvajanju likovnih tehnik, s pomočjo učenčeve lastne izkušnje. 

Najpogostejša je pri likovnem izražanju učencev. Toda Tacolova (2003) svetuje, da se 
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individualna oblika lahko uporablja tudi v drugih etapah učnega procesa. V uvodnem delu v 

obliki vaj in iger ter v zaključnem pri vrednotenju likovnih izdelkov.   

Učitelj pozornost namenja vsakemu učencu posebej, ta pa samostojno razvija ideje, 

zamisli, lastne rešitve in ob usmerjanju učitelja  doseže zastavljene učne cilje ter ustvarjalno 

rešuje likovne naloge. 

 

SKUPINSKA OBLIKA DELA 
 

Pri skupinski obliki dela je poudarek na skupini, medsebojnem sodelovanju, interakciji učencev 

, ki skupino sestavljajo. Cilj skupine je sodelovati, ne pa tekmovati med seboj. Znotraj skupine 

sodelujejo, razrešujejo zastavljene probleme in najdejo rešitve. Na ta način se učenci 

socializirajo, učijo vesti v družbi, sklepajo kompromise, si izmenjujejo mnenja, se prilagajajo in 

razvijajo strpnost, razumevanje in občutek za druge in njihove potrebe. Včasih učenci lažje 

celo razložijo določeno vsebino sovrstniku, s tem pa krepijo lastno samopodobo in vključenost 

v skupnost.  

Osrednje mesto ima interakcija v skupini (Marentič Požarnik, 2000). Člani skupine si 

morajo med seboj pomagati, razpravljati o temi, oceniti svoje trenutno znanje, rešiti morebitne 

težave in skupaj načrtovati pot do cilja.  

Skupine ne smejo biti prevelike. Gillies (2003) svetuje, da je najprimernejše število v 

skupini od štiri do šest učencev, saj raziskave kažejo, da se kooperacija, interakcija, motivacija 

in uspešnost reševanja nalog najučinkovitejše uresničujejo v tako velikih skupinah, ki pa 

morajo imeti jasno zastavljene cilje in naloge.  Delo v skupini je včasih najbolje razdeliti na 

etape, tako da vsak realizira svoj del ali pa vsak ustvari svoj del likovnega dela ali uporabi vsak 

eno tehniko, ko naloga predvidi raznoliko uporabo le teh ipd.  

Pomembno je,da vsak član točno ve, kakšno je njegovo delo in da se člani zavedajo, 

da svoje odgovornosti ne morejo preložiti na drugega člana skupine (Veenman idr., 2002). 

Učitelj mora vedno dobro načrtovati učno uro, pri kateri se odloči za skupinsko obliko dela. Cilji 

morajo biti jasno opredeljeni in izoblikovati mora natančna navodila za delo ter predvideti vloge 

učencev v posamezni skupini.  

 

DELO V DVOJICAH  

Tudi obliko dela v dvojicah ali v paru lahko smiselno vključimo v vse etape učnega procesa.  

Tako kot pri skupinski obliki, tako je tudi delo v dvojicah potrebno dobro načrtovati in predvideti 

kako si bo par delo razdelil, da ne pride do pasivnosti enega izmed njiju.   Vsekakor pa delo v 

dvojicah krepi sodelovanje, izmenjavo idej, skupno načrtovanje in tudi medsebojno povezanost 

obeh članov.  
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1.3.1.5  STRATEGIJE POUČEVANJA IN UČENJA 

Poznamo več strategij poučevanja in učenja. Pomembno je, da jih poznamo, razumemo in v 

učnem procesu po potrebi uporabimo. Strategije poučevanja in učenja nam pojasnijo, kaj in 

kako se učenci učijo. Način dela v razredu vpliva na učence, na njihovo vedenje, na motivacijo 

za šolsko delo, na doživljanje pozitivnih izkušenj, na zmanjšanje strahu pred spraševanjem in 

na njihovo prizadevnost pri delu. Že nekaj let je v ospredju kognitivno aktivno učenje, ki učenca 

postavi v središče učnega procesa , da sam aktivno konstruira lastno znanje v obliki 

problemskega vprašanja, sodelovanja in izkustvenega učenja (Woolfolk, 2000). 

   

Poznamo več vrst strategij poučevanja: 

- Kognitivno vajeništvo 

Beseda vajeništvo stoji za tem, da so se vajenci naučili veliko, ko so opazovali mojstra pri delu. 

Učenci predvsem opazujejo učitelja, ki jih vodi po različnih vsebinah, vodi, daje navodila in 

povratne informacije. Učenec se uri tako, da razmišlja o svojem napredovanju, svoje rešitve 

primerja z reševanjem učitelja in s svojim preteklim reševanjem, učenec mora nato raziskovati 

nove načine in samostojno vaditi (Woolfolk, 2002).  

 

- Neposredno poučevanje 

Je podajanje znanja neposredno s sprotnim preverjanjem učenčevega razumevanja. Primerno 

je predvsem za navajanje dejstev, znanstvenih resnic in konceptov, razvijanju znanja tujih 

jezikov. Neposredno učenje lahko pomaga učencu pri aktivnem učenju, a ne mora zagotovit 

znanja vseh učencev. Učitelj mora biti zato še posebno pozoren, da učenci pojme razumejo 

(Woolfolk, 2002). 

 

- Problemsko učenje 

Izhaja iz problema, išče se ena ali več rešitev. Problem mora biti zanimiv , da bo vzpodbudil 

zanimanje pri učencih. Učitelj v tej strategiji ni več predavatelj , ampak učence usmerja in 

spodbuja pri samostojnem učenju in razvijanju veščin. Pomaga jim pri zbiranju informacij, pri 

načrtovanju in analiziranju (Woolfolk, 2002). 

 

- Raziskovalno učenje 

Pri raziskovalnem učenju se učenci s svojim raziskovanjem soočijo z problemi in vprašanji. Je 

kognitivni pristop k poučevanju. Pri pouku likovne umetnosti je lahko takšno učenje precej 

prisotno, saj učenec lahko raziskuje tehnike in postopke. Pomembno je predznanje učenca, 

izkušnje in vzstrajnost.  
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- Izkustveno učenje 

Je v neposrednem stiku z realnostjo, saj pristop temelji na izkušnji. Učenci skušajo povezati 

neposredne izkušnje- doživljanje, opazovanje-percepcijo, spoznavanje- kognicijo in ravnanje- 

akcijo v neločljivo celoto (Marentič Požarnik, 2003). 

 

- Spoznavno učenje 

Je naravnano problemsko, povezuje usvojeno znanje z novim, je ustvarjalno ter povezuje 

znanstvene discipline z predmeti in temami. Cilj spoznavnega učenja je procesno učenje za 

reševanje kompleksnejših nalog. Učenci so v učnem procesu aktivni, opazujejo, zbirajo 

podatke, razlagajo, razmišljajo o in uporabljajo nova spoznanja. Oblikujejo si pozitiven odnos 

do učenja, pridobijo zanimanje za reševanje problemov in krepijo zaupanje vase (Cencič, 

Cencič,2002). 

 

- Sodelovalno učenje 

Temelji na delu v skupinah in učenec se ob tovrstnem učenju uči timskega dela. Učenci so 

nagrajeni glede na uspeh celotne skupine. Delo v skupini je razdeljeno. Vsak je odgovoren za 

en del reševanja problemov in vsak ima možnost proučiti svoje ideje in se tako ohrani 

odgovornost vsakega člana skupine (Peklaj, 2001).  

 

- Vseživljenjsko učenje 

Vseživljenjsko učenje je pomembno za vsakega posameznika. Kot se spreminja svet okoli nas, 

se dopolnjuje vsak dan, tako moramo tudi sami prilagajati svoje znanje in spoznanja 

spreminjajoči se družbi. Tipični primer je uporaba sodobne tehnologije, ki je v šoli postala 

vsakodnevna.   

 

1.3.1.6 ETAPE DELA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Učitelj likovne umetnosti mora skrbno načrtovati pouk po posameznih etapah, koliko jih bo, 

kako si bodo sledile in kako dolgo bodo trajale. Določiti mora vsebino s problemsko zasnovo, 

določiti mora oblike in metode dela in izbrati učna sredstva in pripomočke za izbrano likovno 

nalogo. Pri načrtovanju mora pomisliti na vsak razred in vse učence in s tem upošteva 

individualen način dela pa tudi izražanja kasneje pri izvajanju. Etape naj bi si sledile tako, da 

se stopnjujejo in dopolnjujejo in da so učenci skozi celotno likovno nalogo aktivni, pozorni na 

razlago in  motivirani za delo. Izvedba etap je pogojena s starostjo otrok, zahtevnosti likovne 

tehnike in problema, metod in oblik dela ter tudi časovne in krajevne razporeditve (Tacol, 

1999).  

Stopnje pouka teoretiki navajajo podobno.  Strmčnik (2001) loči uvodno stopnjo, 

obravnavanje nove učne vsebine in razvijanje sposobnosti in spretnosti, utrjevanje vednosti in 
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znanja ter ocenjevanje. Tomić (2003) in Poljak (1974) pa razlikujeta sledeče artikulacijske 

stopnje: uvajanje, obravnavanje nove učne vsebine, vadenje ali urjenje, ponavljanje, 

preverjanje in ocenjevanje. V posamezni učni uri ne smejo biti zajete vse etape učnega 

procesa. V posamezni temi oziroma sklopu učnih enot pa se morajo obvezno zvrstiti vse etape 

učnega procesa. 

Ura likovne umetnosti po Tacolovi (1999) obsega pet stopenj. Pri vsaki sta jasni vlogi 

učitelja in učenca. Stopnje smo naslanjujoč se na avtorico poimenovali takole: 

 

1.stopnja: UVODNA MOTIVACIJA 

Je po avtorici stopnja preparacije ali uvajanja učencev v vzgojno-izobraževalno delo. V tej 

stopnji učenec odkrije problem. Učitelj razlaga, daje navodila, povezuje nove likovne pojme s 

starimi, demonstrira in spodbuja in motivira učence, da spremljajo razlago, povezujejo 

dosedanje izkušnje z novimi spoznanji ter sledijo razlagi in navodilom. So odprti za nova 

spoznanja, sledijo navodilom, dopolnjujejo predzananje in razumejo končni cilj likovne naloge.  

2.stopnja: POSREDOVANJE LIKOVNIH POJMOV 

Je stopnja, ki jo avtorica poimenuje stopnja frustracije. Pri njej gre za posredovanja novih 

likovnih in drugih pojmov, simbolov, odnosov itd. Učitelj vodi pogovor in usmerja učence k 

likovnem doživljanju, opazovanju in razmišljanju, zastavlja vprašanja učencem in jih spodbuja 

razmišljanja otrok ter jih usmerja. Demonstrira in seznani jih z likovnimi rešitvami likovnih 

problemov ter jim pokaže primere zgledov v naravi in okolju. Učenci opazujejo, sodelujejo, 

odkrivajo, odgovarjajo na zastavljena vprašanja, sprejemajo in usvajajo nova znanja, 

primerjajo, povezujejo, posplošujejo itd. Zavestno in celostno sprejemajo, spoznavajo in 

doživljajo likovne in druge pojme.  

 

3.stopnja: POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Avtorica jo poimenuje stopnja inkubacije, iluminacije ali uvida. Učencem učitelj razkrije 

izobraževalne in vzgojne cilje, razloži, kako lahko uporabijo likovni pojem. Spodbuja jih pri 

razmišljanju, pomaga pri iskanju rešitev, poudari in pohvali individualnost idej. Spodbudi 

razmišljanje o motivu. Pri likovni tehniki demonstrira, razloži njene postopke ter predstavi 

morebitne specifike likovnih materialov, podlag, orodij in pripomočkov. Učenci analizirajo 

likovne pojme, jih razumejo in uporabijo za rešitev likovnega problema skupaj z motivom. Urijo 

se v postokih in tehnikah in povezujejo povezavo likovnega teoretičnega problema s praktičnim 

delom. Učitelj jih spodbuja k aktivnem sodelovanju, samostojnosti, ustvarjanju, razvijanju 

lastne senzibilnosti, razumevanju estetskega doživljajnja itd.   
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4.stopnja:  LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Je stopnja likovnega izražanja učencev. Avtorica jo imenuje stopnja praktičnega dela ali 

realizacije. Pri tej stopnji učitelj predvsem spodbuja učence. Izpostavi individualnost, izvirnost 

in neponovljivost, demonstrira uspešne likovne rešitve učencev, spodbuja individualni razvoj, 

razvija strpnost pri učencih in sprejemanje drugačnosti. Spodbuja tiste, ki imajo pri delu težave. 

Učenci so aktivni pri iskanju likovne rešitve in ustreznega motiva. Preizkušajo, izbirajo in 

spoznavajo likovne materiale, orodja in se urijo v različnih tehnikah in postopkih. Z ustreznimi 

likovnimi izrazili izoblikujejo svoj originalen in izviren likovni izdelek.  

 

5. stopnja: VREDNOTENJE 

Ali stopnja verifikacije. Učitelj pri učencih spodbuja objektivnost, samokritičnost ter razvija 

sposobnost vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov svojih sošolcev. Izpostavi boljše rešitve, 

pri katerih je uspešno uporabljeno likovno znanje in spodbudi tiste, ki so bili manj izvirni. Z 

učenci oblikuje kriterije za vrednotenje, analizira likovne izdelke, jih skupaj z učenci ovrednoti 

in jih razstavi. Učenci sodelujejo, analizirajo izdelek in lasten napredek, nove pojme razumejo 

in jih povežejo s primeri iz okolja, analizirajo estetsko rešitev motiva, ugotavljajo razlike in 

primerjajo likovne izdelke. Učijo se strpnosti in preko debate soočajo mnenja in izkušnje. 

 

Vse naštete faze mora učitelj vključiti v učni proces. Njihovo zaporedje, metodične 

načine in časovno razporeditev posamezne faze pa naj bi spreminjal in prilagajal posamezni 

likovni nalogi ali področju. Kadar pri posamezni etapi upošteva individualnost učencev, 

omogoči razvoj posameznikove likovne senzibilnosti in vpliva na razvoj čustvenega, 

spoznavnega in duševnega področja učenčeve osebnosti (Tacol, 1999).   

Učitelj mora skrbno načrtovati proces pouka likovne umetnosti. Tomšič Čerkezova 

(2011) poudarja, da naj bi pri vsaki uri učenci spoznali likovne pojme, razvijali ročne spretnosti 

in doživljajske naravnanosti. V svojih pripravah pa naj bi natančno zapisali vse načrtovane 

korake izvedbe likovne naloge. Etape v pripravi pomenijo členitev učnega procesa in 

načrtovanje zaporednih dejavnosti v sklopu likovne umetnosti (prav tam, str.83).  
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1.4 VLOGA UČITELJA V UČNEM PROCESU 
LIKOVNE UMETNOSTI 

Temeljni nalogi učitelja sta izobraževanje in vzgajanje. Pomembne lastnosti za učiteljevo delo 

so ekstravertiranost, empatija, socialni čut, osebnostna zrelost in stabilnost, pozitivna 

samopodoba, fleksibilnost in proaktivnost. Posebej pomembna sta avtoriteta in vzgled. Učitelj 

pri svojem delu zavzema različne vloge. Tako posreduje znanje, je razrednik, mentor, 

spraševalec, vzdrževalec discipline, reševalec konfliktov, poslušalec, svetovalec itd. (Ivanuš 

Grmek, 2011). 

Učitelja ne sodimo po njegovem karakterju, ampak po njegovi učinkovitosti. To da je 

učitelj učinkovit, razlaga Cullingford (1995), pa ne pomeni, da je popoln ali da čudovito 

predava, ampak, da iz svojih učencev izvleče največ oziroma najboljše. Takšni učitelji svojim 

učencem premišljeno omogočijo veliko priložnosti za učenje. Vsi pa vemo iz lastnih izkušenj 

in opazovanj, da so eni učitelji bolj učinkoviti kot drugi, zato je nujno, da se vsi učitelji od časa 

do časa ustavimo in razmislimo o svojem delu, hodimo na izobraževanja, preberemo kakšen 

priročnik in skušamo v razredu biti čim bolj učinkoviti.   

Dober učitelj likovne umetnosti mora izkazovati pedagoške in likovne kvalitete. Butina 

(1998) našteva, da mora obvladati likovni jezik, poznati cilje likovne dejavnosti, imeti mora 

občutek za ustrezno razmerje med likovno-teoretičnim delom in likovnim izražanjem učencev, 

zahtevnost likovnih pojmov in učnih korakov mora znati prilagajati sposobnostim učencev, 

načrtovati mora pestre učne situacije, skrbno mora izbrati metode in oblike dela, uporabljati 

mora nazorna učna sredstva in pripomočke, imeti mora dobre komunikacijske spretnosti itd. 

Z razvojem nove tehnologije v svetu, se izobraževanje znajde v novem položaju, ki 

zahteva spremembe celotnega izobraževanja. Učitelj sedaj postane tudi posrednik med 

gradivom in učencem. Poleg strokovnega znanja potrebuje še znanja za ravnanje s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Odloča, kaj je pomembno, kaj si je treba zapomniti, 

čemu posvetiti pozornost, katere informacijo so prave in katere ne in učence uči selekcionirati 

ter predelovati dostopne informacije v znanje.  

Tako imenovana digitalna doba, kakor jo imenuje Starkey (2012), nam je dala inovacije, 

ki so danes poznane vsem. Dobili smo hišni računalnik, spoznali smo, in s pridom uporabljamo, 

medmrežje ali t.i. World Wide Web, vsakodnevno obiskujemo socialna omrežja, prava redkost 

je, če kdo ne uporablja telefona z brezžičnim internetom ipd.  

Inovacije in nadgradnje so vsakodnevne in tehnologija ter njeni uporabniki postajamo vse bolj 

zahtevni. Učitelji morajo biti pripravljeni na spremembe in na lastno nadgradnjo izkušenj, da 

bodo poznali tehnološke zmožnosti in jih bodo lahko uporabljali tudi v razredu.  

Pomembna naloga učitelja je, da učenca v digitalnem in tehnološkem svetu usmerja in 

nauči ceniti medsebojne odnose,  prijateljstvo, druženje in pristni stik z ljudmi in okoljem. 
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Zavedati se mora, da se komunikacija med učenci spreminja, saj je vse bolj prisotno druženje 

na socialnih omrežjih, fotografije ter zasebne informacije in dogodki pa so lahko v trenutku 

deljeni z vsemi spletnimi prijatelji in tistimi, ki jih učenci imajo za prijatelje. Učitelj mora iz 

vzgojnega vidika učence upozoriti tudi na morebitne pasti, v katere se lahko z nepremišljeno 

uporabo ujamejo in tako preventivno ukrepa. Ozaveščati pa mora svoje učence na tak način, 

da se bodo zavedali tudi virtualnosti ali neresničnosti tega tehnološko ustvarjenega sveta in jih 

opozoriti, da mu prehitro lahko posvečamo preveč svojega časa.   

Za vsakega učenca je zelo pomembno rokovanje s stvarnimi, oprijemljivimi stvarmi, 

različnimi materiali in orodji. Tako bo učenec cenil , spoznal in vzljubil realno okolje, hkrati pa 

ga bo učitelj usmerjal, da bo spoznal in se zaveda nevarnosti in drugačnosti virtualnega sveta.  

Zanimivo je razmišljanje avtorice Turkle (2011), ko povzema Winstona Churchilla, ki je dejal, 

da ljudje oblikujemo svoje stavbe, nato pa one oblikujejo nas. Misel ponovi tudi za digitalno 

tehnologijo. Tehnologija je postala arhitekt naše intimnosti. Digitalni svet nam nudi veliko 

svobode, a nas hkrati oddaljuje od pristnih človeških odnosov, pogledov iz oči v oči, stiska rok, 

dotika ... 

Ena izmed najpomembnejših veščin, ki jih mora imeti sodobni učitelj, je pomen 

poznavanja uporabe učnih metod. Enako pomembno je upoštevanje individualizacije pouka in 

celostnega razvoja učencev. Poznavati mora karakteristike učnih metod in biti vešč njihovega 

kombiniranja z drugimi elementi učnega procesa. Imeti mora vpogled v njihovo ustreznost za 

določena starostna obdobja učencev in možnost z njihovo uporabo. Učence mora spodbujati 

in motivirati, da bodo dosegli čim višje cilje (Javrh, Kalin, 2011). 

Prehod iz tradicionalnega v netradicionalni pristop poučevanja in učenja Marentič- 

Požarnikova (2000) vidi v uporabi dejavnega učenja, kot učenja, ki učenca celostno, miselno 

in čustveno aktivira. Omogoča mu trajnejše in uporabnejše znanje. Pouk, kjer gre za mnogo 

smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, imenuje transakcijski pouk. 

Naslednja etapa takšnega pouka je transformacijski pouk, ki pomeni spreminjanje pojmovanj 

o svetu in osebnosti ne le za učenca, temveč tudi učitelja.  

Učna tehnologija pravzaprav spreminja funkcijo in položaj učitelja pri pouku, saj učitelj 

manj razlaga, pridobiva na organizacijski funkciji (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 

2003). Z vključevanjem učnih sredstev in pripomočkov v pouk pa se je spremenila tudi 

učiteljeva vloga. Učitel pouk premišljeno organizira in usmerja, saj del njegovega dela 

prevzamejo učna sredstva. Ker je pouku likovne umetnosti danes namenjenih majhno število 

ur, je smotrna uporaba pravih učnih sredstev še pomembnejša. Z njihovo pomočjo postane 

pouk nazoren. Učenci posebnosti likovnih pojmov razumejo in si jih laže zapomnijo. Seveda 

pa mora učitelj uporabo učnih sredstev v poteku učne ure skrbno načrtovati. Za dojemanje 

likovne umetnosti je pomembno, da se učitelj z učenci ob učnih sredstvih veliko pogovarja 

(Kear, Callaway, 2000) in upošteva tudi njihov pogled na umetnost (Cannatella, 2008). Učenci 
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so pri likovnem izražanju izvirnejši in bolj domiselni, če likovne pojme, materiale in motive 

čustveno doživljajo. Tovrstni učinek je velik zlasti ob ogledovanju izvirnega likovnega dela 

(Blecher, Jaffee, 1998), ob obisku galerije ali razstave (Herbert, 2010).  

Pri pouku likovne umetnosti naj bi učitelj poskrbel tudi za odnos in vzdušje, v katerem 

se bo učenec lahko sproščeno likovno izražal. Odnos med učencem in učiteljem na nek način 

profesionalen in neoseben, saj je učitelj v razredu z jasnim ciljem, da posreduje znanje 

učencem. Tudi učenci vedo, da so v razredu zaradi pridobivanja znanja in razvijanja spretnosti 

ter sposobnosti. Vseeno pa je uspeh tega t.i profesionalno-družbenega odnosa največkrat 

odvisen ravno od osebnega odnosa, ki se vzpostavi med učiteljem in učencem (Bratanić 

,1991).  

Interaktivni pouk likovne umetnosti daje poudarek enakovrednemu razvoju kognitivnih, 

čustvenih, socialnih in dejavnih kompetenc, ki se razvijajo v procesu percepcije, recepcije in 

interpretacije likovnih vsebin. Interakcija med učiteljem in učenci vključuje pogovor, v katerem 

učitelj uporabi svoje likovno izkustvo, da bi prepoznal in pomagal učencem pri ozaveščanju 

struktur, ki jih ustvarjajo (Matthews, 1999).  Ni pravilnih in napačnih odgovorov, temveč se o 

različnih pogledih razpravlja in v skupnem pogovoru prihaja do zaključkov. Vprašanja, ki jih 

postavlja učitelj, morajo biti jasno zastavljena in razumljiva za vse učence. Pristop učitelja je 

prijateljski in spodbujevalen. Učenec se ob takem odnosu počuti sproščenega za izražanje 

lastnih idej. 

Problemsko zasnovan pouk predstavlja pri poučevanju likovne umetnosti najosnovnejši 

metodični pogoj za aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in spoznavnih funkcij ob samostojni 

likovni dejavnosti učencev (Tacol, 2003). V središču problemske situacije je problemsko 

zasnovana likovna naloga, ki jo morajo učenci rešiti na likovno-ustvarjalen način. Poiskati 

morajo rešitev, s pomočjo lastnega ustvarjalnega mišljenja in izražanja. Pri reševanju 

problema oziroma pridobivanju lastnih izkušenj učenci samostojno, ob nevsiljivem vodenju in 

spremljanju učitelja, poiščejo ustrezno rešitev. 

Tudi za Cenčičevo (1995) je ta vrsta pouka pomembna. Kadar pouk temelji na 

problemski situaciji, izzove pri učencih miselne procese, s katerimi samostojno pridejo do 

rešitve zastavljenega problema. Z uporabo miselne aktivnosti, spoznavnih struktur in sebi 

prilagojenem tempu dela usvojijo novo znanje.      

Tacolova (1999) pravi, da je treba problemsko zasnovati metode in izvedbo. Rezultat 

bo ustvarjalen učni proces, ki bo spodbujal ustvarjalnost in delovnost. Učitelj bo z njim 

spodbujal razvijanje sodelovalnosti, koncentracije, ustvarjalnega problemskega mišljenja, 

opazovanja in motivacije za likovno izražanje. Naštete lastnosti pa so predpogoj za uspešno 

komunikacijo  vseh akterjev v učnem procesu.  

Učitelj likovne umetnosti lahko pouk zastavi problemsko in učencem predtavi obstoječe 

likovne rešitve, nato izzove učence k izkanju novih, drugačnih rešitev. Omogoči jim lahko 
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raziskovanje novih likovnih materialov, orodij in pripomočkov. Na tak način jih bo motiviral in 

razvijal njihove spretnosti, ustvarjalnost in  izvirnost (Duh in Vrlič, 2003). 

Učitelj poleg rednega pouka lahko izvaja likovni krožek, dodatni likovni pouk po in pred 

poukom, organizira in udeležuje se lahko likovnih kolonij in likovnih natečajev. V likovno 

interesno dejavnost, likovni krožek, se vpisujejo učenci po interesu in ne po likovnih 

sposobnostih. Likovne vsebine učitelj na podlagi starostne stopnje oblikuje z učenci, kjer 

upošteva njihove želje ter dostopnost materialov in orodij za ustvarjanje. Delo poteka v manjših 

skupinah, kar omogoča boljšo individualno obravnavo učencev (Berce-Golob, 1993). 

Učitelj se mora ob vključevanju IKT v pouk zavedati didaktične uporabnosti in njenih omejitev. 

Predvsem mora uporabo načrtovati tako, da bo z uporabo določene IKT prispeval k doseganju 

učnih ciljev in k boljšem razumevanju učencev. 

Dober učitelj likovne umetnosti bo svojim učencem omogočal vedno nove, drugačne 

načine izvajanja učnih in jim občasno popestril pouk, tudi izven učilnice. Lahko se odpravi z 

njimi v okolico šole, kjer ustvarjajo na prostem, ali pa celo organizira kakšno dejavnost, kot sta 

obisk galerije ali umetnikovega ateljeja. Učenci bodo na tak način doživeti nepozabno izkušnjo 

in na netradicionalen način ali prav zaradi njega usvojili nova in utrdili stara znanja, 

razumevanja in cilje. Grimshaw (1997) pravi, da likovne stvaritve učenec dojema s čuti, za 

razumevanje pa potrebuje določene izkušnje, znanje in domišljijo.  

Kužnik (2009) razlaga, da je osnovna naloga obiska galerij spoznavanje učencev,s 

kakovostnimi deli likovne umetnosti. Galerija kot prostor netradicionalnega učnega okolja nudi 

usvajanje novega znanja, spretnosti in navad ter krepi kulturno identiteto. Učenje v šoli in v 

galeriji se medsebojno dopolnjujeta. Galerijska izkušnja naj razširi in oplemeniti naučeno v 

razredu. V šoli lahko učencem na primer ponudimo verbalno razlago likovnih pojmov, galerija 

pa to razlago vizualno potrdi. Galerija omogoča avtentično učenje. Učencem v galeriji 

ponudimo spoznavanje vsebin, ki so določene z učnim načrtom, obisk pa jih motivira za likovno 

dejavnost (Kužnik, 2009). Podobno je z opazovanjem originalnega likovnega dela ali obiskom 

galerije. 

Obisk galerije učencem omogoči edinstveno in neposredno opazovanje umetniških del. 

Tavčar (2009) govori o pozitivistični smeri, ki velik pomen pripisuje neposrednemu opazovanju 

stvari in t.i. intuitivni metodi, ki naj omogoči poučevanje prek poizkusov in uporabe vseh čutil 

in ne samo besed (prav tam, str. 59). V galeriji je učence potrebno usmerjati k opazovanju in 

jim zraven razlagati. Avtor omenja še pragmatistično smer, ki zagovarja obisk galerij z vidika 

pridobivanja kulturnega bogastva,raziskovanja umetnosti in usvajanja novega povezanega 

znanja ter kot spodbudo za ustvarjanje likovnih del. 

Posebna izkušnja za otoke je tudi, ko se srečajo z likovnim umetnikom. Še posebej 

zanimivo jim je, če ga lahko opazujejo pri delu. Na ta način spoznajo posebnosti nastajanja 

likovne stvaritve, značilnosti likovnih orodij, pripomočkov, podlag, likovnih materialov in 
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ravnanja z njimi. Učenci lahko umetniku zastavljajo vprašanja in dobijo takojšnje povratne 

informacije. Tako bolje razumejo obravnavane likovne pojme in hkrati dobijo motivacijo za 

lastno likovno izražanje. Neposredno opazovanje nastajanja likovnega dela predstavlja 

avtentično učenje, sama stvaritev pa avtentično učno sredstvo. Obisk likovnega ustvarjalca 

lahko izvedemo v razredni učilnici ali v učilnici, kjer poteka pouk likovne umetnosti,a je 

vsekakor efektivnejše, da likovnega ustvarjalca z učenci obiščemo kar v njegovem ateljeju. 

Tako učencem omogočimo še pristnejšo izkušnjo in s tem povezano avtentično učenje 

(Grimshaw, 1997).  

Lancaster (1990) predlaga, da učenci ob aktivnem ustvarjalčevem delu tudi sami 

izvajajo likovno nalogo. 

Originalna likovna dela umetnikov in kvalitetne reprodukcije lahko učitelj obesi v likovni 

učilnici ali po šolskih hodnikih. Učitelj ima zares veliko možnosti, da učencem približa umetnine 

ter delo umetnika. Ob učiteljevi razlagi in lastnih izkušnjah bodo učenci razvili razumevanje in 

spoštovanje likovne umetnosti.  

Ne smemo pozabiti tudi na učiteljevo neverbalno komunikacijo. S svojim zgledom 

učitelj ne nazadnje pokaže več, kot bi lahko kadarkoli povedal. Smrtnik Vitulićeva (2009) odnos 

učitelja do učencev izpostavi kot vzorec, ki ga učitelji prenašamo na učence. Ta odnos mora 

biti spoštljiv, spodbujevalen in nežen, da bodo učenci dobili dober vedenjski vzorec iz katerega 

se bodo učili.   

Pomembnost komuniciranja z učenci izpostavi tudi Tacolova (2002). Zdrava interakcija 

med učenci in učiteljem pa je odvisna tudi od osebnostne rasti posameznega učitelja. 

Priporočljiva so stalna strokovna izpopoljnevanja ter izobraževanja tako na didaktičnem, 

komunikacijskem, kot tudi na umetniškem področju.   

1.4.1 NAZORNOST, ZNANJE IN RAZUMEVANJE PRI 
POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

1.4.1.1 NAZORNOST PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Nazornost je zagotovo razlog nastanka učnih sredstev. O nazornosti tako neizbežno govorimo 

že od našega prvega poglavija opredelitve pojmov, ko navajamo Jereba in Juga (1987), ki 

opredeljujeta učna sredstva v vzgojno-izobraževalnem procesu kot  t.i. pripomoček za 

realizacijo principa nazornosti, ki pripomorejo k boljši predstavi in zaznavi. 

Če je nekaj nazorno, vsebuje elemente, ki povečajo dojemljivost in razumljivost. V šoli 

je nazoren pouk nujen, saj se pri njem učencem stvarno in jasno prikažejo stvari, ki jih 

obravnavajo. Učenci si bodo bolje zapomnili stvari, ki jih bodo naredili, doživeli in občutili.  

Učno načelo nazornosti Šilih (1961) navaja kot verjetno najstarejše učno načelo, saj ga 

zasledimo že pri Aristotelovem »didaktičnem ternarju«. Slednji opisuje, da je potrebno pri 
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pouku izhajati od čutno zaznavnega, prodirati z abstrakcijo k splošno veljavnemu in potem 

preiti k vaji in uporabi. Nazornosti so se posvetili tudi Rousseau, Komensky in Pestalozzi. 

Rousseau tako razlaga, da besede same ne dajejo niti vednosti niti čustev in stvari ne dajejo 

niti vpogleda niti pojmovanja, ampak se morajo besede in stvari v pouku povezovati. Komensky 

v svojem »zlatem pravilu nazornosti« svetuje, da učitelji, kolikor je le mogoče, stvari 

predstavljajo čutom  (prav tam, str.64). 

Šilih (1961) načelo nazornosti povezuje z aktivnostjo. Učenci naj bi spoznanja pridobili 

preko čutov. Predmete in pojave morajo učenci videti in slišati, oblike otipavati ipd. Avtor 

»tvorine«, ki ostajajo v duševnosti, imenuje nazor, ki je v svojem bistvu čutno spoznanje. Učitelj 

lahko pred učence postavi t.i. prirodno resničnost (ribnik, vinograd …),  kulturno resničnost 

(kovačnico, tovarno …), mrtvo resničnost (nagačenega zajca, rastlino v herbariju…) itd., a 

nazornost je toliko večja, kolikor je višja stopnja pristnosti.  

Andoljšek (1973) svetuje, da učenci opazujejo učila, kadar se obravnavajo predmeti, ki 

so prostorno ali časovno preveč oddaljeni, prenevarni ali prezapleteni. Poleg tega je 

opazovanje slik, fotografij, filmov, risb, reliefov, modelov idr. lahko včasih boljše, saj so učila 

poenostavljena in tako učenci laže ugotovijo bistvene lastnosti. Ponazarjanje je neposredno, 

kadar predmete in pojave opazujemo v naravi in posredno pa ponazarjamo z učili. Opisuje tudi 

ponazarjanje z izkustvom, ko učenci pojav že delno poznajo in se učitelj naslanja na njihove 

izkušnje. Nenazadnje je lahko učitelj nazoren tudi z živim in slikovitim pripovedovanjem. 

Dejavnost, ki jo učenci opazujejo v naravnem okolju je nazornejša, kakor jo lahko 

kadarkoli predstavimo v filmu ali naredimo poskus. A učitelj si je zaradi pogojev dela, 

oddaljenosti določenega kraja,  letnega časa ipd. primoran pomagati s posnemanjem 

resničnosti.  

Tudi Šilih (1961) razlaga, da si učitelj pomaga s t.i. nadomestili resničnosti. Najbolj 

tipična so vidna nadomestila. Sem spadajo reliefi, globus, fotografije, tabelna risba, peskovnik 

itd. Enako pomembna so slušna, ki se največkrat kombinirajo z vidnimi. Učiteljeva beseda ter 

mimika pa morata vedno podpreti vidno in slišno.    

Nazornost je potrebna v vseh stopnjah učnega procesa, ne samo pri opazovanju, 

ampak tudi pri oblikovanju pojmov, zakonov, pravil in pri preverjanju znanja. Učencem pri 

ponavljanju lahko pokažemo sliko, če so med razlago kaj izpustili. Pri preverjanju pa nam lahko 

razloži potek eksperimenta ali kaj pokaže na zemljevidu. Učenci pri pouku izhajajo iz 

konkretnega, posamičnega, da dobijo jasno predstavo in njej gradijo pojme. Pojmi tako niso 

prazni, ampak imajo konkretne vsebine (Andoljšek, 1973).  

Tudi sodobnejši avtorji se zavedajo pomembnosti nazornosti pri pouku. Brvar (b.d.) 

opozarja, da je praktičnega dela pri pouku premalo, predvsem primanjkuje z njim povezane  

nazornosti. Praktične oblike znatno prispevajo h kvaliteti znanja, večji motivaciji in osebni rasti 

posameznika. Nazornost pa je lahko pogoj za večjo motivacijo. Z nazornimi oblikami pouka 
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učitelj pridobi kar nekaj časa, razlaga je tako lažja in hitrejša. Nazoren pristop lahko vsekakor 

olajša razumevanje učencu, ki ima težave z obravnavano snovjo. Tudi Brvar (prav tam) za 

zgled jemlje Rousseau-a, ki  je postavil nazornost za najpomembnejše učno načelo pri pouku 

in opozarja, da je nazornost pot od konkretnega k abstraktnemu in je način pristopa k učencem, 

ko osmislimo zgradbo pouka s primernimi učnimi metodami in didaktičnimi pripomočki. Tako 

je lahko nazorna razlaga, ko ima učitelj primerno učilo in metodo dela. Včasih je dovolj, da 

učitelj uporabi svoje roke, pravo besedo in predmet, zgodovinski vir ali demonstrira repliko. 

Upoštevati mora tudi pomembnost medijev, ekskurzij, delavnic, ogledov, priprave razstav, igre 

vlog in drugih oblik ustvarjalnega dela z učenci. Kadar pa je učenec nosilec aktivnosti, pa je še 

toliko bolj motiviran za delo. 

Brvar (prav tam) se sprašuje, če smo že kdaj kupili narisan paradižnik ali kruh brez, da 

bi ga prej prijeli in zakaj je samo nam dovoljeno, da primemo in preizkusimo predmet, sadež, 

izdelek itd. V razredu pa pogosto povzdignemo glas, ko si želijo učenci nekaj neposredno 

ogledati ali prepovemo kaj otipati ali preizkusiti. 

Učitelji se moramo zavedati, da za nazornost ni potrebno dosti in je ne rabimo 

pogojevati zgolj s primernimi razpoložljivimi učnimi sredstvi in pripomočki. Uporabiti moramo 

le malo ustvarjalnosti in inovativnosti. Učna ura likovne umetnosti je lahko zelo zanimiva že ob 

opazovanju originalnega likovnega dela, obisku razstave, slikanjem in risanju v naravi, na 

prostem, v zimskem času pa na primer ob oblikovanju iz snega ipd. Na enostaven, premišljen, 

a učinkovit način bomo učence najbolj motivirali za delo. Motivacija je za ustvarjanje pri likovni 

umetnosti ključnega pomena.  

Vsekakor pa učitelj ne sme pozabiti paziti na čas, ki nam ga bomo pri pouku porabili za 

posamezno učno sredstvo ali pripomoček, s katerim bomo skušali kaj nazorno razložiti ali 

pokazati. Na to opozarja že Šilih (1961) v svojem Očrtu splošne didaktike iz leta 1961. Tam v 

devetem napotku učiteljem za ponazarjanje pri pouku svetuje, naj pazijo na čas in da morajo 

biti tudi pri ponazarjanju gospodarni.  Hkrati pa opozarja, da se zaradi časovne stiske učitelj 

ne sme  prezgodaj oddaljiti od nazorne osnove ali prehitro abstrahirati.  

 

1.4.1.2 ZNANJE IN RAZUMEVANJE PRI LIKOVNI UMETNOSTI  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) razlaga znanje in razumevanje takole: 

znánje  -a s (ȃ) 1. celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem 2. z 

učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede  3. star. 

poznavanje  4. nav. mn., star. veščina, spretnost 5. star. Poznanstvo // … 

znáti  znám nedov. (á ȃ) 1. imeti to, kar se uči, študira, vtisnjeno v zavest, spomin in biti 

sposoben povedati, uporabiti: znati abecedo, poštevanko; pesem se je učil toliko časa, da jo 

je znal; igralci ne znajo vlog; znati besedilo na pamet, kot očenaš / zna nekaj francoskih besed; 
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zna dosti pravljic // biti seznanjen z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja: znati 

matematiko; temeljito zna slovnico / nepreh. njegov učitelj dosti zna; premalo zna za srednjo 

šolo // … 

 razuméti  -úmem dov. in nedov., razúmel tudi razumèl in razumél (e ̣́  ȗ) 1. vključiti, sprejeti v 

zavest in ugotoviti vzročne, logične povezave: učenci snovi kljub razlagi niso razumeli; s svojo 

bistroumnostjo je problem hitro razumel; filma ne razumem popolnoma / ti tega ne razumeš; 

ne morem razumeti, kako se je to zgodilo // ugotoviti vsebino, smisel: nekaj je govoril o tem, 

pa ga nisem razumel; če te dobro, prav razumem, prideš prihodnji teden / njegovih stališč niso 

razumeli … 

Pojma znanja in razumevanje sta tesno povezana, a imata v pedagoškem smislu precej 

drugačen pomen. Od nekdaj se je znanju pripisovala predvsem podatkovnost, reproduciranost 

in zajemalo je le sposobnost ponavljanja pojmov ali vzorcev. Ne vsebuje pa povezovanja in je 

brez ustrezne umestitve v pojmovno miselno shemo.   

Razumevanje lahko razdelimo tudi na več ravni. Pergar -Kuščer in Plut-Pregelj (2006) 

sta se naslonili narazlične teoretike ter razdelili razumevanje na:  

- logično analitično razumevanje pojavov in dogodkov, ki jih razložimo, opišemo, 

razčlenimo na sestavne dele, uvidimo odnose in povezave med njimi, ločimo 

nebistvene od bistvenih informacij in pojavov ter jih tako razumemo; 

- pripovedno, narativno razumevanje, ki je v nasprotju z logično-analitičnim, izpostavi t.i. 

subjektino realnost, s posameznikovim pogledom na realnost in s posledicami in 

nameni, ki so posamezniku osnova za oblikovanje stvarnega ali domišljijskega 

dogodka;   

- razmevanje različnih menj in pogledov na obravnavano snov, ki od učenca zahteva 

sprejemanje drugačnosti, soočanje, zagovarjanje lastnih stališč in pojmovanj, 

usklajevanjem itd.; 

- empatično razumevanje, ki je včasih za učenca zelo težko, saj se z mnenji ali dejanji 

drugih ne strinjajo, vseeno omogoča razumevanje idej drugih in pri učencih razvija 

spoštovanje drugačnih čustev in razumevanje soljudi;   

- razumevanje samega sebe pa zavzema kompleksno povezavo razumevanja lastnega 

materialnega ter duhovnega sveta in zavedanja ter razumevanja lastnih miselnih 

procesov. 

 

Pri pouku likovne umetnosti se prepletajo različne ravni,pri likovnem procesu in 

izražanju pa je morda najbolj prisotno pripovedno razumevanje in razumevanje samega sebe.  

Danes je dostop do različnih podatkov enostaven in hiter, zato podatkovno znanje 

izgublja na vrednosti. Za razliko od podatkovnega pa znanje z razumevanjem zahteva čas, 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

63 
 

precejšen napor, načrtovanje in tudi zavestno uresničevanje. Znanje z razumevanjem zahteva 

globino, s katero povežemo smiselnost znanja in širino, da smo sposobni poglobljeno znanje 

z razumevanjem prenesti na druga področja življenja (Plut-Pregelj, 2005).  

Učence je treba vedno znova opozarjati na poplavo informacij, podatkov, idej itd. 

Naučiti jih moramo ločiti pomembne ter pri njih izluščiti bistvo in s tem spodbuditi razvoj 

kritičnega mišljenja, kar jim bo pomagalo tudi pri nadaljnjem razvijanju idej in zamisli (Kalman, 

2002). 

Kadar se na pamet naučimo veliko podatkov in zanamo našteti veliko zakonitosti in 

pojmov, premoremo znanje, ki ni trajno in njegova uporabna vrednost je majhna. Znanje, ki je 

uporabno, ki omogoča kritično nadgrajevanje našega uma, Rutar-Ilc (2003) enači z 

razumevanjem.  

Učenje Marentič-Požarnikova (2000) prav tako razume kot samostojno, kritično 

razmišljanje, ne pa le kopičenje informacij in spoznanj. Predznanje učenca bistveno vpliva na 

učenje. Najučinkoviteljše je takrat, ko se učenec uči preko dejavnosti in preko izkušenj iz 

vsakodnevnega življenja. Na tak način poveže svoja obstoječa stališča, razmišljanja, 

razumevanja, ideje itd. in jih dopoljnuje, razume in uporablja.    

Učitelj je oblikovalec učenčevega učenja. Spodbujati mora razumevanje. Razumevanje 

bi moral biti glavni cilj izobraževanja in učencem je potrebno v učnem procesu zastavljati 

naloge tako, da ga razvijajo in poglabljajo. Tako jih moramo spodbujati k razlagam, 

interpretacijam, navezovanju, vrednotenju, empatiji ipd. Na tak način bo učitelj lahko ocenil 

njihovo razumevanje. Tudi učinkovitost učitelja se poveča ob stalni povratni informaciji 

učencev, na podlagi katere lahko učitelj analizira in izbolšuje svoje delo (Wiggins in McTighe, 

2013).   

Pri pouku likovne umetnosti je pridobljeno znanje dostikrat trajnejše, saj večjo trajnost 

znanja dosežemo, če je pridobljeno z lastnimi izkušnjami (Novak, 2005). Ob rokovanju z 

različnimi materiali, orodji, pripomočki in tehnikami tako učenci preizkusijo in razvijajo različne 

spretnosti. Novo znanje uporabijo. Tak način pridobivanja znanja motivira učence, saj vedo, 

zakaj je njihovo znanje koristno.  

Duh in Zupančič (2013) govorita o likovni umetnosti kot predmetu, kjer se učenci likovno 

izražajo in se srečujejo z likovno apreciacijo, o kateri smo že pisali pri metodi estetskega 

transferja. Ne gre za učenčevo pomnjenje podatkov in informacij o določeni umetnini, ampak 

za doživljanje in razumevanje le-te. Duh (2004) razloži, kako pomembna je za razumevanje 

likovnih del: »Razvijanje likovne apreciacije temelji na razvijanju čim bolj subtilne percepcije 

umetniškega dela. Ob razvijanju percepcije spoznavajo učenci posamezne probleme likovne 

umetnosti in se ob tem usposabljajo, da umetniško delo vidijo, ga razumejo in v njem uživajo« 

(Duh, 2004, str. 45).  
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Pibernikova (2006) razlaga, kako učenci pri pouku likovne umetnosti najprej spoznajo 

in dobijo osnovna likovna znanja. Preko likovnega izražanja spoznajo risanje, slikanje, 

kiparstvo, grafiko, arhitekturo in oblikovanje. Pridobljene izkušnje in znanja jim pomagajo pri 

likovnem ustvarjanju. Na tak način vidijo rezultat svojih zamisli, so produktivni in ustvarjalni, se 

urijo za poklicno usmerjanje itd.    

Razumevanje likovnih pojmov in likovne naloge se pri pouku likovne umetnosti 

praviloma pokaže v samih likovnih izdelkih učencev in njihovi interpretaciji. Učitelj pri vsaki 

nalogi in ob vsakem likovnem izdelku učenca sprotno dobi povratno informacijo svojega dela 

in  razumevanja posameznika. 

1.4.2 MOTIVACIJA  

Pri poglavju o nazornosti smo že nakazali, kako pomembna je motivacije za delo in ustvarjanje 

pri pouku likovne umetnosti in kako tesno je povezana z nazornostjo. Učenci potrebujejo 

zanimive izzive, razrešljive probleme, pozitivne dražljaje in spodbude iz okolja, da bodo 

motivirani za likovno ustvarjanje. Učitelj pa mora poskrbeti za primerne vsebine, za pravilen 

način posredovanja informacij, za premišljen izbor sredstev in pripomočkov, za pravilne 

pristope in tudi spodbudo za  motiviranje učencev in posledično dosego zastavljenih učnih 

ciljev.     

             Danes je na voljo ogromno medijev, informacij, vizualnih in zvočnih novostih in 

animacij ter drugih zanimivosti in tehnologij. Posledično so tudi učenci postali bolj zahtevni in 

v šoli težje motivirani za učenje in delo. Učitelj mora biti tako še bolj inovativen, vsestranski in 

predvsem mora imeti rad predmet, ki ga poučuje. To se bo projektiralo na učenca, ki bo učitelju 

tako zaupal in ga spoštoval in tudi sam pripomogel k čim uspešnejšim pouku. V učencih 

moramo zbuditi navdušenje za delo in uspeh. To od učitelja zahteva dobro pripravo na pouk 

in veselje do poučevanja. Prevodnik (2001) pravi, da so za uspešno motivirane učence najbolj 

zaslužni prav njihovi motivirani učitelji. Poleg veselja za delo in priprave mora imeti učitelj še 

posluh za učence in jim posredovati naloge, ki bodo primerne za njihovo starost. Uspešnost v 

razredu bo večja, če bo v njem prijetno vzdušje. Učitelj mora pritegniti pozornost učenca, da 

bo razumel njegovo razlago. Tacolova (2006) razlaga, da je pri likovnem pouku pomembno, 

da učenec črpa iz izkušenj in radovednosti pri reševanju likovne naloge.  

 Na motivacijo prav tako pomembno vpliva predznanje učenca. Učitelj mora učenčevo 

predznanje poznati, da iz njega izhaja ter vzpodbudi učenca za nadaljne delo. Informacije, ki 

jih je usvojil v preteklosti, bo tako povezoval z novimi. Pomembno je tudi, da upoštevamo  

konstantnost motivacije pri učenju. Ta se razlikuje od učenca do učenca. Lahko povečamo 

motiviranost ali pa jo zmanjšamo. Če imamo v razredu učenca, ki dela hitro, ga moramo 

dodatno zaposliti. Spet drugi učenci potrebujejo dodatne spodbude. Tako dober učitelj v 
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razredu vedno upošteva načela diferenciacije in individualizacije. Na tak način, razlaga Heacox 

(2009), upoštevamo različne učne potrebe v razredu in učenje približamo vsem učencem tako, 

da jih vključimo v dejavnosti, pri katerih se lahko oprejo na svoja močna področja.  

 Pri likovnem pouku lahko motiviramo učenca pri vseh etapah vzgojno-izobraževalnega 

dela. Od učitelja tako zahteva veliko načrtovanja in domiselnosti. Učitelj lahko motivira učence 

z likovnim problemom, z likovno tehniko, z materiali in orodji, z likovnim motivom. (Berce-

Golob, 1993).  

Učna sredstva spodbujajo pri učencih tudi motivacijo (Clough, 1998). Motivacija pa je 

eden od najpomembnejših elementov učnega procesa (Hickman, 2005).   

Na učno uro se mora tako učitelj zares temeljito pripraviti. V učni pripravi lahko že 

razmišlja o motiviranosti učencev skozi celotno likovno nalogo v vsakem učnem koraku. 

Pomembno je, da upošteva posameznika, njegovo predznanje in hitrost dela. Z dobro 

izbranimi nalogami, učnimi sredstvi in pripomočki, metodami in oblikami dela pa bo vplival na 

motiviranost učencev pri pouku likovne umetnosti. Tako bodo učenci motivirani za delo. 

Motiviranost učencev vpliva na večje razumevanje likovnih pojmov in posebnosti ter likovnih 

materialov ter na večjo samostojnost pri reševanju likovnih problemov. Motivacija v višjih 

razredih osnovne šole pri učencih praviloma upade, zato je velika odgovornost na učitelju, da 

v že tako majhni količini učnih ur čim bolj pritegne in motivira za delo. Ravno zato si je treba 

zastaviti vprašanje, kako izboljšati učni proces, s katerimi učnimi sredstvi in pripomočki si lahko 

pomagamo, in tako kar najbolj motivirati učence pri pouku likovne umetnosti, da bi dosegli čim 

večje razumevanje, večjo samostojnost in s tem boljše likovne izdelke.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Za učinkovitejše razumevanje likovnih pojmov ter likovnih materialov in pripomočkov mora 

učitelj v učnem procesu likovne umetnosti uporabljati nazorna učna sredstva. To pa zahteva 

od učitelja premislek, katero učno sredstvo je najučinkovitejše za ponazoritev posebnosti 

obravnavanega likovnega problema in za razumevanje posameznih likovnih pojmov. Tako je 

za ponazoritev nekaterih posebnosti obravnavanega likovnega problema in za razumevanje 

posameznega vidika likovnega pojma nujna uporaba učnih sredstev, na osnovi analognih 

učnih pripomočkov (likovni izdelki učencev, nazorni predmeti in materiali iz okolja, umetniške 

stvaritve), za ponazoritev drugih pa se je smiselno poslužiti različnih učnih sredstev, s pomočjo 

digitalnih pripomočkov (digitalna 2D in 3D animacija, gradivo iz svetovnega spleta ipd.). Zato 

se postavlja vprašanje, ali je poučevanje učinkovitejše, kadar se uporabljajo kombinirana 

nazorna učna sredstva, s pomočjo analognih in digitalnih pripomočkov. Učitelji uporabljajo 

učna sredstva in pripomočke, ki jih imajo na razpolago. Koliko jih bodo uporabljali, pa je 

odvisno od vsakega učitelja posebej. S podatki, ki smo jih zbrali z anketo, smo želeli preveriti, 

v kolikšni meri in na kakšen način učitelji likovne umetnosti uporabljajo učna sredstva in učne 

pripomočke v slovenskih osnovnih šolah pri predmetu likovne umetnosti. Natančneje, preveriti 

smo želeli, kako pogosto učitelji likovne umetnosti uporabljajo določena učna sredstva, v 

katere učne korake jih vključujejo, ali učna sredstva naredijo sami ali jih kupijo ali pa si jih 

sposodijo, ali šola, na kateri dela posamezen učitelj, učna sredstva financira glede na njegovo 

priporočilo. Zanimalo nas je tudi, ali so učna sredstva učiteljem vedno na voljo v učilnici ali jih 

po uporabi pospravijo in pred uporabo ponovno pripravijo, kdaj učna sredstva pripravijo, ali jih 

uporabljajo le v procesu likovne umetnosti, pri katerih metodah in oblikah dela jih uporabljajo 

in kaj imajo pravzaprav na razpolago.  Ker nas je zanimalo, ali se je uporaba učnih sredstev in 

pripomočkov pri pouku likovne umetnosti v obdobju desetih let spremenila, smo zbiranje 

podatkov izvedli v dveh valih, prvič leta 2005 in drugič leta 2015.  

Poleg raziskovalnega vprašanja o pogostosti in načinu uporabe učnih sredstev in učnih 

pripomočkov smo si zastavili tudi raziskovalno vprašanje glede vpliva uporabe učnih sredstev 

na razumevanje likovnih pojmov. V raziskavi v razredu  smo zato raziskali vpliv učnih sredstev 

na osnovi analognih, digitalnih in kombiniranih pripomočkov, na razumevanje likovnih pojmov 

učencev. Želeli pa smo tudi opozoriti na premišljeno načrtovanje uporabe učnih sredstev v 

procesu likovne umetnosti in nakazati nekaj smernic za uporabo učnih sredstev pri pouku. Da 

smo lahko natančno opisali, katera učna sredstva učitelji uporabljajo v procesu likovne 

umetnosti in odgovorili na vprašanje vpliva različnih učnih sredstev na razumevanje učencev 

pri pouku likovne umetnosti, smo se poslužili dveh raziskav. Prvi del empiričnega dela je 
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sestavljala kvantitativna analiza o uporabi učnih sredstev pri pouku likovne umetnosti, drugi 

del pa je predstavljal kvazieksperiment, ki je bil sestavljen iz kombinacije kvantitativnega in 

kvalitativnega raziskovanja vpliva uporabe učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov 

devetošolcev pri pouku likovne umetnosti.  
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2.2 CILJI KVANTITATIVNE RAZISKAVE   

Najprej smo z anketo učiteljev ugotovili spremembe v razponu desetih let, od leta 2005 do 

2015, glede naslednjih vprašanj:  

- Katera učna sredstva in pripomočke uporablja učitelj pri pouku likovne umetnosti? 

- Kako pogosto učitelj vgrajuje v pouk različna učna sredstva? 

- Kako učitelj vgrajuje učna sredstva v učni proces likovne umetnosti? ter 

- Kakšni so materialni pogoji za nabavo učnih sredstev in pripomočkov? 

 

Podatke smo pridobili z anketiranjem učiteljev (prva izvedba 2005, druga v 2015). Z 

analizo in primerjavo dobljenih rezultatov anket iz 2005 in 2015 smo oblikovali smernice za 

kakovostno poučevanje/učenje učencev pri likovni umetnosti za drugi del raziskave.  
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ZA 
KVANTITATIVNO RAZISKAVO  (anketa)  

Kvantitativni del obsega dve glavni raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje se 

nanaša na pogostost in dostopnost uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov pri pouku 

likovne umetnosti, drugo raziskovalno vprašanje pa se nanaša na način uporabe učnih 

sredstev in učnih pripomočkov pri pouku likovne umetnosti. Način analize anketnih podatkov 

bo pretežno opisen, vsa vključena anketna vprašanja pa bodo preverjana glede na: (i.) število 

let poučevanja likovne umetnosti, (ii.) tip šole in (iii.) leto. 

1. raziskovalno vprašanje: Kako pogosto učitelji likovne umetnosti uporabljajo različna 

učna sredstva in učne pripomočke v okviru pouka likovne umetnosti?  

a. Pogostost uporabe učnih sredstev. 

b. Dostopnost učnih sredstev. 

2. raziskovalno vprašanje: Na kakšen način učitelji likovne umetnosti uporabljajo učna 

sredstva in učne pripomočke v okviru likovne umetnosti? 

a. Pripirava učnih sredstev (kdaj si jih učitelji pripravijo: pri pripravi učnega načrta, pred 

učno uro ali med učno uro). 

b. Izdelava učnih sredstev (kdo jih izdela: sam učitelj, učenci ali si jih izposodi). 

c. Vključevanje učnih sredstev v različne učne korake (uvodni, osrednji, zaključni del). 

d. Uporaba učnih sredstev glede na oblike dela (demonstracija, razlaga, opazovanje, 

pogovor, diskusija oz. debata). 

e. Uporaba učnih sredstev in učnih pripomočkov (frontalni, individualni, delo v dvojicah, 

skupinsko delo). 

f. Shranjevanje učnih sredstev (razobešena v učilnici, po uporabi pospravljena in pred 

uporabo spet pripravljena). 
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2.4 METODA 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo deskriptivne in kavzalnoneeksperimentalne metode. 

2.4.1 VZOREC 

Populacijo predstavljajo učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah v Sloveniji. Leta 2005 

smo anketirali  113 učiteljev, leta 2015 pa 122 učiteljev. Tudi sama se pri svojem pouku z 

učnimi sredstvi srečujem vsak dan in še po desetih letih poučevanja nisem spoznala vseh 

učinkov posameznih učnih sredstev na učence, na njihovo razumevanje likovnih problemov 

in pojmov ter posledično na njihove likovne izdelke.  

V raziskavi leta 2005 je bilo v namenski ali priložnostni vzorec zajetih 113 učiteljev iz 

različnih krajev, od tega 24,9 %  učiteljev prvega triletja, 23,0 % učiteljev drugega in 52,1 % 

učiteljev tretjega triletja.   

Raziskava je leta 2005 potekala na oseminpetdesetih osnovnih šolah v Sloveniji: 

triindvajsetih v Ljubljani, po sedem v Kranju in Mariboru, štiri v Kamniku,  po dve v Ptuju in v 

Domžalah, po ena v Mariboru, na Ravnah na Koroškem,v Sevnici, v Hočah pri Mariboru, na 

Brezovici, v Murski Soboti, v Brežicah, v Cerknem, v Tržiču, v Škofji Loki, v Novem mestu, v 

Celju in v Rogatcu. 

Vzorec oseb za kvantitativno raziskavo iz leta 2015 so prav tako sestavljali učitelji 

likovne umetnosti v osnovnih šolah v Sloveniji, in sicer je sodelovalo 122 učiteljev iz različnih 

krajev. 

Leta 2005 je bilo povprečno število let poučevanja likovne umetnosti 13,3 leta (s 

standardnim odklonom 7,7 let). Polovica vprašanih učiteljev je likovno umetnost poučevala 

12 let ali manj. Med učitelji, ki poučujejo na vaških in mestnih šolah, ni bilo zaznati razlik v 

povprečnem številu let poučevanja likovne umetnosti. Najmanjše število let poučevanja 

likovne umetnosti je bilo 1 leto, največje število let poučevanja likovne umetnosti pa 33 let. 

Povprečno število let poučevanja likovne umetnosti v vaških šolah je bilo 13,3 let (s 

standardnim odklonom 7,5 let), najmanjše število let poučevanje likovne umetnosti je bilo 1 

leto, največje pa 30 let. V mestnih šolah  je bilo povprečno število let poučevanja likovne 

umetnosti 13,3 let (s standardnim odklonom 8,3 let), najmanjše število let poučevanja likovne 

umetnosti je bilo 1 leto, največje pa 33 let. Število učiteljev z od enim do vključno 5 let 

poučevanja je 21 (18,6 %), prav tako učiteljev z od 6 do vključno 10 let, učiteljev z od 11 do 

vključno 15 let je 28 (24,8 %), z od 16 do vključno 20 let 20 (17,7 %), učiteljev z delovnimi 

izkušnjami nad 20 let pa 23 (20,4 %). 

Leta 2015 je bilo povprečno število let poučevanja likovne umetnosti 16,5 leta (s 

standardnim odklonom 10,8 let). Polovica vprašanih učiteljev je likovno umetnost poučevala 
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16 let in pol ali manj. Najmanjše število let poučevanja likovne umetnosti je bilo 1 leto, največje 

število let poučevanja likovne umetnosti pa 40 let. Povprečno število let poučevanja likovne 

umetnosti v vaških šolah je bilo 17,8 let (s standardnim odklonom  11 let). Polovica vprašanih 

učiteljev je likovno umetnost poučevala 17 let ali manj, najmanjše število let poučevanje likovne 

umetnosti je bilo 1 leto, največje pa 38 let. V mestnih šolah  je bilo povprečno število let 

poučevanja likovne umetnosti 17,1 let (s standardnim odklonom 10,8 let). Polovica vprašanih 

učiteljev je likovno umetnost poučevala 15 let in pol ali manj, najmanjše število let poučevanja 

likovne umetnosti je bilo 1 leto, največje pa 40 let. 

Graf 2: Porazdelitev let poučevanja likovne umetnosti glede na leto anketiranja 

 

Leta 2005 je bilo v anketo zajetih 77 (68,1 %) učiteljev likovne umetnosti, ki poučujejo 

na vaških osnovnih šolah in 36 (31,9 %) učiteljev likovne umetnosti, ki poučujejo v mesnih 

osnovnih šolah.  

Leta 2015 je bilo v anketo zajetih 61 (50,4 %) učiteljev likovne umetnosti, ki poučujejo 

na vaških osnovnih šolah in 60 (49,6 %) učiteljev likovne umetnosti, ki poučujejo v mestnih 

osnovnih šolah. 
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Graf 3: Razmerje sodelujočih anketiranih učiteljev po poučevanju na mestni ali podeželski šoli 

 

Leta 2005 je bilo anketiranih 113 učiteljev, od tega 73 (64,6 %) učiteljic in 40 (35,4 %) 

učiteljev. Leta 2015 pa je bilo anketiranih 122 učiteljev, od tega 112 (91,8%) učiteljic in 10 

(8,3%) učiteljev. 

Graf 4: Porazdelitev spola anketiranih glede na leto zbiranja podatkov 

 

2.4.2 MERSKI INSTRUMENTI   

Anketo smo predhodno preverili na pilotskem vzorcu desetih učiteljev. Na podlagi njihovih 

odgovorov smo oblikovali anketo in izoblikovali navodila za izpolnjevanje. Anketa je po vsebini 

razdeljena v dva dela (priloga 1). 

Prvi del je namenjen zbiranju osnovnih podatkov o anketiranih učiteljih:  

- spol učiteljev,  

- vrsta šole, na kateri učitelji poučujejo (mestna ali vaška) in  

- število let poučevanja likovne umetnosti. 
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Drugi del je sestavljen iz 43 trditev zaprtega tipa in ene trditve odprtega tipa. Anketiranci 

so na postavljeno trditev odgovarjali na Likartovi lestvici s petimi odgovori: nikoli (1), redko (2), 

včasih (3), pogosto (4) ali vedno (5). 

Trditve se navezujejo na to, katera učna sredstva uporabljajo učitelji v procesu likovne 

umetnosti, v katere učne korake jih vključujejo, ali učna sredstva naredijo sami ali jih kupijo ali 

pa si jih sposodijo, kdo daje denar zanje, kako jih uporabljajo in kdaj učna sredstva pripravijo, 

ali jih uporabljajo le v procesu likovne umetnosti, pri katerih metodah in oblikah dela jih 

uporabljajo in kaj imajo pravzaprav na razpolago.  

Objektivnost ankete smo zagotovili z vidika izvedbe testiranja z natančnimi navodili za 

izvedbo testiranja, z vidika vrednotenja odgovorov z nedvoumnimi in enoznačnimi trditvami, ni 

prostih odgovorov, vsak odgovor je posebej vrednoten). Vsebinsko veljavnost so zagotovili 

trije eksperti. Občutljivost je podana s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa.  

2.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo z anketnim vprašalnikom. Anketne vprašalnike smo leta 2005 

učiteljem razdelili osebno, na študijskih skupinah ali pa smo jim jih po predhodnem 

telefonskem dogovoru poslali po pošti. Zbiranje podatkov je potekalo od leta septembra 2005 

do maja leta 2006. 

  Leta 2015 smo izvedli ponovno zbiranje podatkov, tokrat z metodo računalniškega 

samo-anketiranja, kjer se respondentu na zaslonu prikazjejo vprašanja. S kliki na odgovore se 

podatki avtomatično zbirajo in so na voljo za obdelavo. Učiteljem smo posredovali povezavo 

za spletno anketo preko elektronske pošte. Internetne naslove osnovnih šol in ravnateljev smo 

pridobili na strežniku. Prosili smo, da povezavo preusmerijo učiteljem, ki poučujejo likovno 

umetnost. Na spletno anketo je ustrezno odgovorilo 122 učiteljev. Izpolnjevanje ankete je 

trajalo v povprečju 3 minute in 40 sekund. Zbiranje podatkov je potekalo od 02. 02. 2015 do 

02. 05. 2015.  

2.4.4 OPIS SPREMENLJIVK 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE (3) 

SPOL (nominalna): moški, ženska  

VRSTA ŠOLE (nominalna): mestna , podeželska 

ŠTEVILO LET POUČEVANJA (ordinalna): 1, 2 itd. 

 

ODVISNE SPREMENLJIVKE (44 trditev) 

V vprašalniku je 44 odvisnih spremenljivk, ki so razdeljene v 10 vsebinskih sklopov. 

1. vsebinski sklop: Uporaba učnih sredstev pri pouku likovne umetnosti 
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v1  uporaba reprodukcij likovnih del 

v2  uporaba originalnih likovnih del 

v3  uporaba fotografij posnetkov iz narave 

v4  prosojnice 

v5  izdelki učencev 

v6  plakati 

v7  računalniška grafika 

v8  računalniška animacija 

v9  video 

v10  film 

v11  glasbeni posnetek 

 

2. vsebinski sklop: Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake 

v12   uvodni del 

v13   osrednji del 

v14   zaključni del 

 

3. vsebinski sklop: Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku 

v15   izdelam sam/-a 

v16  izdelajo učenci 

v17   si jih sposodim 

 

4. vsebinski sklop: Učna sredstva financira in nabavi šola glede na moje priporočilo 

(v18) 

 

5. vsebinski sklop: Razpoložljiva učna sredstva so 

v19  razobešena v učilnici 

v20  po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena 

 

6. vsebinski sklop: Učna sredstva in pripomočke si pripravim 

v21  ob pisanju učne priprave 

v22  pred pričetkom učne ure 

v23  med potekom učnega procesa 

 

7. vsebinski sklop: Razpoložljiva učna sredstva uporabljam samo v učnem procesu 

likovne umetnosti (v24) 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

76 
 

8. vsebinski sklop: Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela 

v25  demonstraciji 

v26  razlagi  

v27  opazovanju 

v28  pogovoru 

v29  diskusiji (debati) 

 

9. vsebinski sklop: Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih oblikah dela 

V30  frontalni 

v31   individualni 

v32   delu v dvojicah 

v33  skupinskem delu 

 

10. vsebinski sklop: V likovni učilnici imam na razpolago 

v34  grafoskop 

v35  računalnik 

v36  LCD projektorjem 

v37  tiskalnik 

v38  bralnik, čitalec- skener 

v39  digitalni fotoaparat 

v40  digitalna kamera 

v41  monografije z umetniškimi deli 

v42  drugo literaturo s slikovnim gradivom 

v43  cd player, radio 

v44  drugo_________  

2.4.5 ANALIZA PODATKOV  

Podatke, zbrane z anketo, smo statistično obdelali s programskim jezikom R. Pri tem smo za 

numerične spremenljivke izračunali aritmetične sredine in standardne odklone, normalnost 

porazdelitev pa smo preverili s Shapiro-Wilk testom. Za atributivne spremenljivke smo 

izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke. Razlike med strukturami smo preverili s 

χ2-testom. Razlike med aritmetičnimi sredinami smo preverili s t-testom in analizo variance (F-

test). Homogenost varianc smo preverili z Levenovim testom homogenosti varianc. Rezultate 

smo prikazali v tabelah in grafih (Field, 2013). Glede na rabo učnih sredstev smo učitelje 

razvrstili v skupine z nehierarhično metodo razvrščanja v skupine K-menas.   
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2.5 REZULTATI ANKETE 

OPREMLJENOST LIKOVNE UČILNICE Z UČNIMI SREDSTVI IN PRIPOMOČKI  

Učitelji likovne umetnosti imajo v učilnici likovne umetnosti v letu 2015 pogosteje na voljo 

naslednja učna sredstva in učne pripomočke: 

 računalnik (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali vedno na 

voljo 59,3 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 95,0 % učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = −7,92, 𝑑𝑓 = 165,59, 𝑝 < 0,05), 

 LCD-projektor (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali vedno 

na voljo 28,3 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 86,1 % učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = −10,32, 𝑑𝑓 = 224,36, 𝑝 < 0,05), 

 digitalni fotoaparat (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali 

vedno na voljo 12,4 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 32,8 % učiteljev 

likovne umetnosti) (𝑡 = −2,98 𝑑𝑓 = 223,8, 𝑝 < 0,05), 

 CD-player, radio (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali vedno 

na voljo 52,2 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 78,7 % učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = −4,87 𝑑𝑓 = 232,69, 𝑝 < 0,05), 

Učitelji likovne umetnosti imajo v učilnici likovne umetnosti v letu 2015 redkeje na voljo 

naslednja učna sredstva: 

 grafoskop (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali vedno na 

voljo 78,7 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 29,5 % učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = 9,39, 𝑑𝑓 = 188,78, 𝑝 < 0,05), 

 tiskalnik (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto ali vedno na voljo 

16,8 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 10,7 % učiteljev likovne umetnosti) 

(𝑡 = 5,16, 𝑑𝑓 = 224,68, 𝑝 < 0,05), 

 bralnik, čitalec – skener (v letu 2005 ga je imelo v učilnici likovne umetnosti pogosto 

ali vedno na voljo 7,0 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 4,1 % učiteljev 

likovne umetnosti) (𝑡 = 4,75, 𝑑𝑓 = 213,18, 𝑝 < 0,05), 

 monografije z umetniškimi deli (v letu 2005 jih je imelo v učilnici likovne umetnosti 

pogosto ali vedno na voljo 39,8 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 23,8 % 

učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = 5,97, 𝑑𝑓 = 223,33, 𝑝 < 0,05), 

 drugo literaturo s slikovnim gradivom (v letu 2005 jo je je imelo v učilnici likovne 

umetnosti pogosto ali vedno na voljo 66,4 % učiteljev likovne umetnosti, v letu 2015 pa 

35,2 % učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = 4,47, 𝑑𝑓 = 227,17, 𝑝 < 0,05). 
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V dostopnosti do digitalne kamere med leti 2005 in 2015 ni bilo zaznati statistično 

značilnih razlik. Učitelji likovne umetnosti, ki slednjo poučujejo več let, so imeli v letu 2005 

redkeje na voljo računalnik v računalniški učilnici (𝑟 = −0,23, 𝑝 < 0,05), prav tako pa so učitelji, 

ki likovno umetnost poučujejo več let, imeli pogosteje na voljo drugo literaturo s slikovnim 

gradivom (𝑟 = 0,18, 𝑝 < 0,05) in/ali CD-player ozioma radio (𝑟 = 0,23, 𝑝 < 0,05). Dostopnost 

različnih učnih sredstev in pripomočkov se statistično značilno ne razlikuje glede na tip šole 

(vaška – mestna). 

Učitelji likovne umetnosti so imeli leta 2005 v učilnici likovne umetnosti najpogosteje na 

voljo grafoskop, nekoliko redkeje drugo literaturo s slikovnim gradivom ter računalnik (med 

slednjima ni statistično značilnih razlik v dostopnosti), sledita CD player oziroma radio ter 

monografije z umetniškimi deli (med slednjima ni statistično značilnih razlik v dostopnosti), 

LCD-projetkor ter še nekoliko redkeje tiskalnik in digitalni fotoaparat (med slednjima ni 

statistično značilnih razlik v dostopnosti) ter najredkeje bralnik, čitalec – skener in digitalno 

kamero (med slednjima ni statistično značilnih razlik v dostopnosti). 

Učitelji likovne umetnosti so imeli leta 2015 v likovni učilnici najpogosteje na voljo 

računalnik, sledita LCD-projektor in CD-player, radio (med slednjima ni statistično značilnih 

razlik v dostopnosti). Redkeje so imeli učitelji likovne umetnosti v učilnici na voljo drugo 

literaturo s slikovnim gradivom ter digitalni fotoaparat (med slednjima ni statistično značilnih 

razlik v dostopnosti). Sledita grafoskop in monografija z umetniškimi deli (med slednjima ni 

statistično značilnih razlik v dostopnosti), digitalna kamera, tiskalnik ter bralnik, čitalec oz. 

skener (med slednjima ni statistično značilnih razlik v dostopnosti).  

Graf 5: Kaj imajo učitelji v učilnici na razpolago 

 

Rezultati potrjujejo prej omenjene Gerličeve (2010) raziskave, ki kažejo na močan 

porast opremljenosti šol z  digitalnimi učnimi sredstvi, ki jo avtor spremlja porast vse od leta 

1985. Hkrati pa nam predstavijo natančnejši vpogled opremljenosti učilnic na področju likovne 

umetnosti. Zaradi vse bolj prisotne digitalizacije je logičen upad rabe grafoskopa, ki ga je skoraj 

v celoti zamenjal računalnik. Učitelji imajo redkeje na voljo tudi literaturo s slikovnim gradivom, 
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saj primere, ki jih med učnim procesom potrebujejo, najdejo hitro na medmrežju in jih učencem 

predvajajo preko LCD-projektorja. Potreba po digitalni kameri je v obeh letih enaka, majhna. 

Sami je verjetno ne uporabljajo, saj je dražja, ker dosti njenih funkcij lahko zamenja mobilni 

telefon, ali pa ker vsebine, ki bi jih sicer sami posneli, najdejo na internetu 

V anketnem vprašalniku nista navedeni interaktivna tabla in odzivniki/responderji, saj 

se v naših šolah začno pojavljati leta 2009 Tudi anketirani učitelji ju niso navajali pod navedeno 

možnost drugo v anketnem vprašalniku. Iz Gerličeve (2011) tabele plana nabave pa je 

razvidno, da se je na slovenskih osnovnih šolah leta 2011 načrtoval nakup 342 interaktivnih 

tabel (prvič je plan zabeleži leta 2009, ko je bil načrtovan nakup 211 interaktivnih tabel) in 311 

odzivnikov (prvič nabavo šole načrtujejo četa 2009, ko jih je bilo načrtovanih 29). 

 

KATERA UČNA SREDSTVA UPORABLJAJO UČITELJI V UČNEM PROCESU 
LIKOVNE UMETNOSTI? 

Razlike v pogostosti uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov so praviloma povezane z 

upadom pogostosti uporabe. Leta 2015 so učitelji likovne umetnosti statistično značilno (𝑝 <

0,05) redkeje (v primerjavi z letom 2005) uporabljali naslednja učna sredstva: 

 originalna likovna dela (leta 2005 jih je pogosto ali vedno uporabljalo 40,7 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 18,0 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = 5,84, 𝑑𝑓 = 225,98, 𝑝 < 0,05), 

 prosojnice (leta 2005 jih je pogosto ali vedno uporabljalo 58,4 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti, leta 2015 pa 15,7 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 =

10,50, 𝑑𝑓 = 231,73, 𝑝 < 0,05), 

 plakati (leta 2005 jih je pogosto ali vedno uporabljalo 63,7 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti, leta 2015 pa 24,0 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 =

6,32, 𝑑𝑓 = 224,43, 𝑝 < 0,05), 

 film (leta 2005 ga je pogosto ali vedno uporabljalo 16,8 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti, leta 2015 pa 8,2 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = 2,42, 𝑑𝑓 =

222,18, 𝑝 < 0,05). 

V primerjavi z letom 2005 so leta 2015 učitelji likovne umetnosti statistično značilno (𝑡 =

−3,18, 𝑑𝑓 = 220,7, 𝑝 < 0,05) pogosteje uporabljali: 

 glasbeni posnetek (leta 2005 je glasbeni posnetek pogosto ali vedno uporabljalo 

22,1 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 30,3 % vprašanih 

učiteljev likovne umetnosti).  
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Na podlagi zbranih podatkov ni mogoče trditi, da obstajajo razlike v pogostosti uporabe 

naslednjih učnih sredstev med letom 2005 in 2015: reprodukcije likovnih del, fotografije 

posnetkov iz narave, izdelki učencev, računalniška grafika, računalniška anlimacija in video. 

Določena digitalna učna sredstva pogosteje uporabljajo učitelji likovne umetnosti, ki 

poučujejo manj časa. Tako za  računalniško grafiko (𝑟 = −0,28, 𝑝 < 0,05), računalniško 

animacijo (𝑟 = −0,21, 𝑝 < 0,05), video (𝑟 = −0,20, 𝑝 < 0,05) in film (𝑟 = −0,18, 𝑝 < 0,05) velja, 

šibka negativna povezanost z leti poučevanja likovne umetnosti, tj. učitelji likovne umetnosti, 

ki slednjo poučujejo več let, v povprečju redkeje uporabljajo računalniško grafiko, računalniško 

animacijo, video in film, kakor učitelji, ki likovno umetnost poučujejo manj časa. 

Tudi med tipom šole in pogostostjo uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov 

nastajajo nekatere statistično značilne razlike. Video statistično značilno pogosteje uporabljajo 

v mestnih šolah (pogosto ali vedno ga je v letu 2015 uporabljalo 23,3 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti), kakor v vaških šolah (pogosto ali vedno ga je v letu 2015 uporabljalo 13,1 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = 2,15, 𝑑𝑓 = 118,68, 𝑝 < 0,05). 

V letu 2005 so učitelji pri pouku likovne umetnosti najpogosteje uporabljali izdelke 

učencev (povprečje: 3,93) ter plakate (med slednjima ni statistično značilnih razlik v pogostosti 

uporabe), sledijo prosojnice, reprodukcije likovnih del ter fotografije posnetkov iz narave (med 

slednjimi ni statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe) ter najredkeje računalniško 

grafiko, glasbeni posnetek, računalniško animacijo, video ter film (med slednjimi ni statistično 

značilnih razlik v pogostosti uporabe). 

V letu 2015 so učitelji likovne umetnosti najpogosteje uporabljali izdelke učencev, 

redkeje fotografije posnetkov iz narave ter reprodukcije likovnih del (med slednjima ni 

statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe), glasbeni posnetek, plakate ter računalniško 

grafiko (med slednjimi ni statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe), računalniška 

animacija, video ter originalna likovna dela (med slednjimi ni statistično značilnih razlik v 

pogostosti uporabe) in film ter prosojnice (med slednjima ni statistično značilnih razlik v 

pogostosti uporabe). 
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Graf 6: Učna sredstva, ki jih uporabljajo učitelji v učnem procesu likovne umetnosti 

 

Zanimivo in razumljivo je, da so izdelki učencev v samem vrhu uporabe ne glede na 

leto izvedbe ankete. Učenci se laže poistovetijo z deli drugih učencev in ob prikazu kvalitetnih 

likovnih izdelkov dobijo veliko motivacijo za delo. Reprodukcije likovnih del so pri pouku likovne 

umetnosti vedno aktualne, saj se in se bomo učitelji vedno obračali k našim in svetovnim 

mojstrom in njihove umetnine skušali predstaviti in približati svojim učencem. 

PRIPRAVA UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV PRI POUKU LIKOVNE 

UMETNOSTI  

V letu 2005 si je učna sredstva in učne pripomočke ob pisanju učne priprave pogosto ali vedno 

pripravilo 36,3 % vprašanih, v letu 2015 pa 54,1 % vprašanih (𝑡 = −2,86, 𝑑𝑓 = 220,02, 𝑝 <

0,05). Na vzorcu se nakazuje pozitivna povezanost števila let poučevanja likovne umetnosti in 

pogostost priprave učnih sredstev ob pisanju učne priprave, a le-ta ni statistično značilna pri 

stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0,05. Prav tako ni moč zaznati statistično značilnih razlik med 

pogostostjo priprave učnih sredstev in učnih pripomočkov glede na tip šole za posamezna leta. 

Pogostost priprave učnih sredstev pred pričetkom učne ure se med leti 2005 in 2015 

statistično značilno ne razlikuje, prav tako na pogostost priprave učnih pripomočkov pred 

pričetkom učne ure statistično značilno ne vpliva število let poučevanja likovne umetnosti (velja 

za obe leti). Kakor koli, v letu 2005 so učitelji likovne umetnosti, ki so poučevali v mestnih 

šolah, učne pripomočke statistično značilno (𝑡 = 2,23, 𝑑𝑓 = 79,36, 𝑝 < 0,05) pogosteje 

pripravili pred pričetkom učne ure (pogosto ali vedno jih je učne pripomočke pred pričetkom 

učne ure pripravilo 77,8 %), kakor učitelji likovne umetnosti, ki so poučevali v vaških šolah 

(pogosto ali vedno jih je učne pripomočke pred pričetkom učne ure pripravilo 61,7 %). 

Leta 2015 so si učitelji likovne umetnosti učna sredstva in učne pripomočke statistično 

značilno (𝑡 = 6,53, 𝑑𝑓 = 193,92, 𝑝 < 0,05) redkeje pripravili med učno uro, v primerjavi z letom 

2005. V letu 2005 si je učne pripomočke med potekom učnega procesa pogosto ali vedno 
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pripravilo 40,7 % vprašanih, v letu 2015 pa 4,9 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti. Med 

pogostostjo priprave učnih sredstev med potekom učnega procesa in številom let poučevanja 

likovne umetnosti ni statistično značilne povezanosti pri stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0,05, 

prav tako ni statistično značilnih razlik med pogostostjo priprave učnih sredstev med učno uro 

med učitelji, zaposlenimi v mestnih in učitelji, zaposlenimi v vaških šolah. 

Pri stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0,05 ni mogoče trditi, da obstajajo razlike v 

pogostosti priprave učnih sredstev pri pripravi učnega načrta in med učno uro (velja za leto 

2005). Leta 2005 so učitelji likovne umetnosti učna sredstva statistično značilno (𝑝 < 0,05) 

pogosteje pripravljali pred učno uro, kakor pri pripravi učnega načrta ali med učno uro. Leta 

2015 so si učitelji likovnega pouka učne pripomočke najpogosteje pripravljali pri pripravi 

učnega načrta in pred učno uro, manj pogosteje pa med učno uro (𝑝 < 0,05). 

Učitelji likovne umetnosti si torej pripravijo učna sredstva in pripomočke večinoma pred 

učno uro.  Priprava le teh pri pripravi učnega načrta je od prvega anketiranja sicer narastla, a 

še vedno zaostaja za pripravo pred pričetkom ure. V teoretičnem delu smo navedli Andoljšeka 

(1973), ki poudarja, da si mora vsak učitelj tehniko ponazarjana pridobiti in zato se mora za 

ponazarjanje prav tako pripraviti kot za vsebino pouka. Tudi Tacolova (1999) poudarja 

pomembnost učiteljevega predvidevanja vsebine s problemsko zasnovo učnih metod in oblik 

dela, med drugimi pa mora predvideti tudi uporabo učnih sredstev in pripomočkov, saj bo tako 

učitelj z natančnim načrtovanjem prispeval k ustvarjalnosti in motiviranosti učencev. 

Nenazadnje nas na načrtovanje opomni pri nazornosti omenjen Brvar (b.d.), ki pravi, da je 

potrebno že v pripravi na pouk predvidevati, kako bo učitelj kaj predstavil in kaj bo uporabil za 

razlago določenega pojma. Brez nazornosti je za nekatere učence svet lahko prav čuden, 

nestvaren, iracionalen in ne čudi se dejstvu, da se nekateri učenci učijo snov na pamet, brez 

razumevanja pa celo z odporom. 

Priporočljivo je, da se učitelji likovne umetnosti pri pisanju priprav za posamezno učno 

uro vključi poleg dejavnosti učenca in učitelja tudi dodatni stolpec, v katerega učitelj vpiše 

načrtovana učna sredstva in pripomočke (priloga 10-18). Tovrsten primer nam nudi praktičnost 

pri fizični pripravi učnih sredstev in pripomočkov, saj učitelj pred uro lahko hitro  pregleda učno 

pripravo in potrebno prinese oz. zbere na svojem katedru.  

Rezultati so pokazali, da učitelji sicer vedno manj, a vseeno velikokrat, učna sredstva 

in pripomočke pripravijo med učno uro. Učna situacija, pogovor in diskusija včasih res vodijo 

do tega, da učencem ob ponovitvi določenih likovnih pojmov želimo pokazati kakšen primer, 

ki ga poznajo, v učbeniku iz prejšnjega leta skušamo učitelji kdaj pri učencih priklicati določena 

znanja ali ob obravnavi nekega likovnega pojma med literaturo ali v kabinetu kdaj poprimemo 

po dodatnih pripomočkih in sredstvih, ki jih nismo načrtovali, a se nam zdijo v danem trenutku 

potrebni. Tovrstna priprava učnih sredstev in pripomočkov je kdaj popolnoma razumljiva, a naj 

bi bila prej izjema kot stalna ali celo edina praksa likovnih pedagogov.     
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Pri pisanju priprav se lahko učitelj likovne umetnosti v miru posveti pripravi in skrbno 

načrtuje, katera učna sredstva in pripomočke bo uporabil pri posamezni etapi dela pri 

posamezni likovni nalogi za točno določen razred. Pri tem mora upoštevati tudi morebitne 

individualne specifike učencev in po potrebi prilagoditi učna sredstva in pripomočke. S 

premišljenim načrtovanjem učnih sredstev in pravilnim izborom le teh bodo učenci zagotovo 

bolj motivirani za delo, bolj dejavni. Izbrana učna sredstva in pripomočki bodo tako nazorna in 

bodo vplivala na učenčevo razumevanje likovnih pojmov. Posledično bodo tudi njihovi likovni 

izdelki boljši.  

 

Graf 7: Priprava učnih sredstev in pripomočkov 

 

IZDELAVA IN IZPOSOJA UPORABLJENIH UČNIH SREDSTEV IN 
PRIPOMOČKOV PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI  

Učna sredstva in učne pripomočke, ki so jih učitelji likovne umetnosti uporabljali pri pouku 

likovne umetnosti, so v letu 2015 statistično značilno redkeje izdelali sami (v letu 2005 je učna 

sredstva pogosto ali vedno izdelalo 66,3 % učiteljev, v letu 2015 pa 49,2 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti) (𝑡 = 2,86, 𝑑𝑓 = 215,23, 𝑝 < 0,05) ali pa so jih izdelali učenci (da so v letu 

2005 učna sredstva in učne pripomočke pogosto ali vedno izdelali učenci, je potrdilo 54,9 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 30,3 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = 4,17, 𝑑𝑓 = 228,81, 𝑝 < 0,05).  V pogostosti izposoje učnih sredstev in učnih 

pripomočkov med leti 2005 in 2015 ni statistično značilnih razlik (𝑡 = 0,52, 𝑑𝑓 = 227,54, 𝑝 >

0,6). Število let poučevanja likovne umetnosti in tip šole (vaška – mestna) statistično značilno 

ne vplivata na pogostost izdelave (s strani učiteljev ali učencev) ter izposoje učnih sredstev. 

Za leto 2005 ni mogoče zaznati statistično značilnih (𝑝 < 0,05) razlik med pogostostjo izdelave 

učnih sredstev in učnih pripomočkov s strani učiteljev likovne umetnosti in s strani učencev. V 

letu 2005 so si učitelji likovne umetnosti statistično značilno (𝑝 < 0,05) redkeje izposodili učna 

sredstva, kakor da bi jih izdelali sami ali bi jih izdelali učenci. V letu 2015 so učitelji likovne 
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umetnosti učna sredstva najpogosteje izdelali sami, redkeje so jih izdelali učenci in najredkejše 

so si učitelji likovne umetnosti v letu 2015 učna sredstva izposodili. 

 

Graf 8: Izdelava in izposoja učnih sredstev in pripomočkov 

 

Glede na to da si učitelji najpogosteje pomagajo z izdelki učencev, je logičen visok 

delež učnih sredstev, ki jih izdelajo učenci. Specifika in edinstvenost pouka likovne umetnosti 

ter z njo povezana neponovljivost ustvarjalnosti pa se kaže tudi v tem, da si moramo učitelji 

likovne umetnosti pogosto učna sredstva izdelati sami.      

VKLJUČEVANJE UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV V UČNE KORAKE PRI 
POUKU LIKOVNE UMETNOSTI  

Pogosto ali vedno je učna sredstva in učna pripomočke v uvodni del ure leta 2005 vključevalo 

68,2 % učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa je bil delež učiteljev likovne umetnosti, ki so 

učna sredstva in učna pripomočke pogosto vključevali v uvodni del ure, 91,8 %. Porast 

pogostosti uporabe učnih sredstev v uvodnem delu ure je statistično značilen (𝑡 = −5,70, 𝑑𝑓 =

186,52, 𝑝 < 0,05). Glede na število let poučevanja likovne umetnosti in tip šole (vaška – 

mestna) ni statistično značilnih razlik v pogostosti vključevanja učnih sredstev in učnih 

pripomočkov v uvodni del ure. 

Učitelji likovne umetnosti so učna sredstva in učne pripomočke statistično značilno (𝑡 =

−2,80, 𝑑𝑓 = 229,81, 𝑝 < 0,05) pogosteje vključevali v osrednji del ure v letu 2015 (v osrednji 

del ure je učna sredstva pogosto ali vedno vključevalo 50,8 % učiteljev likovne umetnosti), v 

primerjavi z letom 2005 (v osrednji del učne ure je učna sredstva pogosto vključevalo 36,3 % 

učiteljev likovne umetnosti). Število let poučevanja likovne umetnosti in tip šole (vaška – 

mestna) statistično značilno ne vplivata na pogostost vključevanja učnih sredstev v osrednji 

del ure. 

10,6 % vprašanih učiteljev likovne vzgoje je pogosto ali vedno vključevalo učna 

sredstva v zaključni del ure leta 2005, leta 2015 pa je v zaključni del ure učna sredstva pogosto 

vključevalo 35,2 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti. Porast pogostosti uporabe učnih 
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sredstev med letoma 2005 in 2015 je statistično značilen (𝑡 = −4,89, 𝑑𝑓 = 222,46, 𝑝 < 0,05). 

Za leto 2015 je zaznati statistično značilno šibko pozitivno povezanost (𝑟 = 0,19, 𝑝 < 0,05) med 

številom let poučevanja likovne umetnosti in pogostostjo vključevanja učnih sredstev v 

zaključni del ure. Za leto 2005 ni bilo zaznati statistično značilne povezanosti števila let 

poučevanja likovne umetnosti in pogostostjo uporabe učnih sredstev v zaključnem delu učne 

ure, prav tako ni bilo zaznanih statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih sredstev 

med vaškimi in mestnimi šolami. 

Razlike v pogostosti vključevanja učnih sredstev v uvodni, osrednji in zaključni del so 

statistično značilne pri stopnji statistične značilnosti, 𝑝 < 0,05 tako za leto 2005, kakor tudi za 

leto 2015. Učitelji likovne umetnosti učna sredstva v učno uro pogosteje vključujejo v letu 2015, 

v primerjavi z letom 2005. V obeh letih so učitelji likovne umetnosti učna sredstva najpogosteje 

vključevali v uvodni del učne ure, redkeje v osrednji del učne ure in najredkeje v zaključni del 

učne ure. 

Pričakovati je bilo, da se najpogosteje učnih sredstev in pripomočkov učitelji 

poslužujejo prav v uvodnem delu. Zasnova ure likovnega pouka je največkrat takšna, da 

razlago novih pojmov, navodila in napotke prejmejo učenci v uvodnem delu ure, v frontalni 

obliki, ki ji praviloma sledi individualno ustvarjanje učencev.    

 

Graf 9: Vključevanje učnih sredstev in pripomočkov v učne korake 

 

 

V KATERIH METODAH DELA SE UČITELJI LIKOVNE UMETNOSTI 
POSLUŽUJEJO UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV? 

Učitelji likovne umetnosti se uporabe učnih sredstev leta 2015, v primerjavi z letom 2005, 

poslužujejo pogosteje pri naslednjih metodah dela: 

 pri razlagi je učna sredstva leta 2005 pogosto ali vedno uporabljajo 55,8 % vprašanih 

učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 87,7 % učiteljev likovne umetnosti (𝑡 =

−3,49, 𝑑𝑓 = 173,34, 𝑝 < 0,05), 
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 pri opazovanju je učna sredstva leta 2005 pogosto ali vedno uporabljajo 54,9 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 72,9 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti (𝑡 = −2,25, 𝑑𝑓 = 205,24, 𝑝 < 0,05), 

 pri pogovoru je učna sredstva leta 2005 pogosto ali vedno uporabljalo 31,9 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 56,6 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti (𝑡 = −4,62, 𝑑𝑓 = 215,95, 𝑝 < 0,05). 

Pri naslednjih metodah dela ni bilo zaznati statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe 

učnih sredstev in učnih pripomočkov glede na opazovana leta, četudi se nakazuje podoben 

trend pogostejše uporabe učnih sredstev, kot je navedeno zgoraj: 

 pri demonstraciji je učna sredstva leta 2005 pogosto ali vedno uporabljalo 75,2 % 

vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 81,2 % učiteljev likovne umetnosti 

(𝑡 = −0,28, 𝑑𝑓 = 220,73, 𝑝 < 0,78), 

 pri diskusiji oziroma debati je učna sredstva leta 2005 pogosto ali vedno uporabljalo 

39,8 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti, leta 2015 pa 45,1 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti (𝑡 = −1,24, 𝑑𝑓 = 220,57, 𝑝 < 0,22). 

Pogostost uporabe učnih sredstev pri različnih metodah dela se statistično značilno ne 

razlikuje glede na število let poučevanja likovne umetnosti ali glede na tip šole (vaška – 

mestna). 

Leta 2005 so učitelji likovne umetnosti učna sredstva in učne pripomočke statistično 

značilno najpogosteje uporabljali pri metodi demonstracije, redkeje so učna sredstva in učne 

pripomočke uporabljali pri metodah razlage in opazovanja (med omenjenima metodama ni 

statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov) ter 

najredkeje pri metodi pogovora ter diskusije oz. debati (med omenjenima metodama ni 

statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov). 

Leta 2015 so učitelji likovne umetnosti učna sredstva in učne pripomočke statistično 

značilno najpogosteje uporabljali pri metodah demonstracije, razlage in opazovanja (razlike 

med omenjenimi metodami niso statistično značilne, razen med metodama razlage in 

opazovanja), redkeje pa pri metodah pogovora ter diskusije oz. debate. 

Učitelji se poslužujejo učnih sredstev in pripomočkov največkrat takrat, ko svoje besede 

želijo podkrepiti z vidnimi predmeti. Zato jih uporabljajo v vseh metodah dela. Tako je 

povedano bolj nazorno, razumljivo, nedvoumno in jasno. Rezultati potrjujejo, da se učitelji 

zavedajo in/ali upoštevajo  Rousseau-jevo trditev, ki smo jo omenili že v teoretičnem delu: 

»Zgolj besede ne dajejo niti vednosti niti čustev, zgolj stvari ne dajejo niti vpogleda niti 

pojmovanja … Besede in stvari se morajo v pouku povezovati …«   (Šilih,1961, str.64). 
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Graf 10: Uporaba učnih sredstev in pripomočkov pr posamezni metodi dela 

 

UČNIH SREDSTEV IN UČNIH PRIPOMOČKOV SE UČITELJI POSLUŽUJEJO PRI 
NASLEDNJIH OBLIKAH DELA  

Učitelji likovne umetnosti so učna sredstva in učne pripomočke v letu 2015 statistično značilno 

pogosteje uporabljali pri individualni obliki dela (v letu 2005 je vedno ali pogosto učna sredstva 

pri individualni obliki uporabljalo 30,1 % vprašanih učiteljev, leta 2015 pa 39,3 % vprašanih 

učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = −2,23, 𝑑𝑓 = 227,88, 𝑝 < 0,05), pri delu v dvojicah (v letu 2005 

je vedno ali pogosto učna sredstva pri delu v dvojicah uporabljalo 23,9 % vprašanih učiteljev 

likovne umetnosti, leta 2015 pa 40,1 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti) (𝑡 = −2,43, 𝑑𝑓 =

229,96, 𝑝 < 0,05)  ter pri skupinskem delu (v letu 2005 je učna sredstva pri skupinskem delu 

uporabljalo 30,1 % vprašanih  učiteljev, v letu 2015 pa 51,7 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti) (𝑡 = −4,05, 𝑑𝑓 = 213,49, 𝑝 < 0,05). Med pogostostjo uporabe učnih sredstev in 

učnih pripomočkov pri frontalni obliki dela med letoma 2005 in 2015 ni statistično značilnih 

razlik, prav tako pa ni zaznati statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih sredstev 

pri kateri koli obliki dela glede na leta poučevanja likovne umetnosti ter tip šole (vaška – 

mestna). 

V letu 2005 so učitelji likovne umetnosti učna sredstva najpogosteje uporabljali pri 

frontalni obliki dela (𝑝 < 0,05), redkeje pa pri individualni obliki dela, pri delu v dvojicah in pri 

skupinskem delu (med slednjimi ni statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih 

sredstev). Tudi v letu 2015 so učitelji likovne umetnosti učna sredstva in učne pripomočke 

najpogosteje uporabljali pri frontalni obliki dela, redkeje pri skupinskem in individualnem delu 

(med slednjima ni statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe učnih sredstev in učnih 

pripomočkov) ter najredkeje pri delu v dvojicah (med pogostosjo uporabe učnih sredstev in 

učnih pripomočkov pri delu v dvojicah in pri individualnem delu ni statistično značilnih razlik). 
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Graf 11: Uporaba učnih sredstev in pripomočkov pr posamezni obliki dela 

 

NAKUP IN FINANCIRANJE UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV GLEDE NA 
PRIPOROČILO UČITELJA LIKOVNE UMETNOSTI 

Da je šola učna sredstva in učne pripomočke pogosto ali vedno nabavila glede na priporočila 

učitelja likovne umetnosti se je leta 2005 strinjalo 59,3 % vprašanih učiteljev, leta 2015 pa 

27,8 % učiteljev likovne umetnosti (𝑡 = 6,53, 𝑑𝑓 = 232,95, 𝑝 < 0,05). Razlike v pogostosti 

nabave učnih sredstev glede na priporočila učitelja likovne umetnosti niso statistično značilne 

pri stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0,05, če preverjamo glede na število let poučevanja 

likovne umetnosti in tip šole (vaška – mestna). 

Rezultat kaže, da šola vedno manj nabavlja učna sredstva in učne pripomočke glede 

na priporočila učitelja likovne umetnosti, saj je odstotek od leta 2005 do 2015 padel za 

polovico. Zagotovo je to povezano s prej navedenimi dejstvi, da so se določena učna sredstva 

in pripomočki umaknila (kot so grafoskop, prosojnice ali plakati ), saj so jih izpodrinila nova (kot 

je računalnik ali računalniška grafika). Nabava računalnikov, LCD-projektorjev, interaktivnih 

tabl ipd. pa je zajetnejši finančni zalogaj za šole, ki učilnice največkrat opremljajo postopno in 

po svojem finančnem načrtu, ne pa po priporočilu posameznega učitelja.  

 

UPORABA RAZPOLOŽLJIVIH UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV SAMO V 
UČNEM PROCESU LIKOVNE UMETNOSTI 

V letu 2005 je 70,8 % učiteljev likovne umetnosti razpoložljiva učna sredstva in učne 

pripomočke pogosto ali vedno uporabljalo samo v procesu likovne umetnosti, medtem ko jih 

je leta 2015 učna sredstva vedno ali pogosto uporabljalo samo v procesu likovne umetnosti 

statistično značilno manj (𝑡 = 6,34, 𝑑𝑓 = 232,48, 𝑝 < 0,05), in sicer 38,5 % učiteljev likovne 

umetnosti. Med številom let poučevanja likovne umetnosti in uporabo učnih sredtev v učnem 

procesu likovne umetnosti ni statistično značilne povezanosti, prav tako ne med tipom šole 

(vaška – mestna) in uporabo učnih sredtev v učnem procesu likovne umetnosti. 
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Delež učiteljev likovne umetnosti, ki razpoložljiva učna sredstva in učne pripomočke 

pogosto ali vedno uporabljalo samo v procesu likovne umetnosti, se je zmanjšal zaradi tega, 

ker vedno bolj uporabljena učna sredstva in pripomočki, kot so računalnik in LCD-projektor 

itd., niso vezani na vsebino predmeta. Upoštevati pa je poteba tudi dejstvo, da v naših šolah 

zelo malo učiteljev poučuje samo predmet likovna umetnost in z njim povezana izbirna 

predmeta likovno snovanja in zgodovina umetnosti. Velika večina učiteljev poučuje še drugi 

predmet ali sodeluje z oddelkom podaljšanega bivanja, saj imajo preprosto premalo ur 

tedensko, da z njo zapolnijo učno obvezo. Kakšen nesmiselen korak smo naredili z 

zmanjšanjem ur ob uvedbi devetletke opozarja Muhovič (1999), ki kritično opiše vladno potezo 

zmanjševanja ur tehnike, likovnega pouka in glasbe in opozarja, da je že tako vse manj ljudi, 

ki znajo spretno uporabljati svoje roke, da so ročne spretnosti malo cenjene, da se premalo 

zavedamo pomembnosti povezovanja zaznave, miselnosti in praktičnega delovanja v celoto 

itd. Kakšno škodo smo s tem odlokom naredili našim učencem, pa bo žal zagotovo pokazal 

čas.   

 

RAZPOLAGA Z RAZPOLOŽLJIVIMI UČNIMI SREDSTVI IN PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABLJAJO UČITELJI PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Skoraj polovica (49,5 %) vprašanih učiteljev likovne umetnosti je imela v letu 2005 razpoložljiva 

učna sredstva in pripomočke razobešene v učilnici, medtem ko je bilo takih učiteljev likovne 

umetnosti leta 2015 39,4 % (𝑡 = 2,03, 𝑑𝑓 = 232,95, 𝑝 < 0,05). Na podlagi zbranih podatkov ni 

mogoče trditi, da je število let poučevanja likovne umetnosti povezano s pogostostjo 

razobešenih učnih sredstev v učilnici. V letu 2015 je imelo 28,4 % učiteljev likovne umetnosti 

v mestnih šolah večino učnih sredstev pogosto ali vedno razobešenih v učilnici, medtem ko je 

bil delež učiteljev na vasi v letu 2015 mejno statistično značilno višji (49,5 %) (𝑡 = −1,82, 𝑑𝑓 =

118,66, 𝑝 < 0,07). 

Učitelji likovne umetnosti so imeli leta 2005 učna sredstva in učne pripomočke 

pogosteje po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena, kakor leta 2015 (𝑡 =

−2,94, 𝑑𝑓 = 218,13, 𝑝 < 0,05), leta 2005 je učna sredstva in učne pripomočke pogosto ali 

vedno po uporabi pospravilo in pred uporabo spet pripravilo 49,6 % vprašanih učiteljev likovne 

umetnosti, leta 2015 pa 70,5 % vprašanih učiteljev likovne umetnosti. Za leto 2015 je zaznati 

statistično značilno šibko negativno (𝑟 = −0,20, 𝑝 < 0,05) povezanost števila let poučevanja 

likovne umetnosti in pogostostjo »po uporabi pospravljanja in pred uporabo pripravljanja« 

učnih sredstev in pripomočkov. Prav tako je zaznati mejno statistično značilne razlike med 

vasjo in mestom za leto 2005 (𝑡 = −1,93, 𝑑𝑓 = 68,15, 𝑝 < 0,06), kjer je 73,4 % vprašanih 

učiteljev likovne umetnosti iz mestnih šol dejalo, da učna sredstva in učne pripomočke pogosto 

ali vedno po uporabi pospravi in pred uporabo spet pripravi. Enako se je strinjalo 67,2 % 

vprašnih učiteljev likovne umetnosti iz vaških šol. 
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Med pogostostjo nahajališča učnih sredstev, ki so razobešena v učilnici in tistih, ki so 

po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena, ni statistično značilnih razlik v letu 

2005, medtem ko so statistično značilne razlike značilne za leto 2015, kjer učitelji likovne 

umetnosti učna sredstva pogosteje po uporabi pospravijo in pred uporabo spet pripravijo, 

kakor da bi jih pustili razobešene v učilnici (𝑝 < 0,05). 

Graf 12: Razpoložljiva učna sredstva in pripomočke, ki jih uporabljam, imam večinoma: 

 

Rezultate gre povezovati tudi z dejstvom, da nima vsaka šola samostojne likovne učilnice in jo 

likovnik deli z drugimi učitelji ter individualno preferenco načina dela posameznika.  

Učitelj likovne umetnosti bi moral zaradi specifičnosti predmeta nujno imeti svojo 

učilnico z vsemi osnovnimi materialnimi pogoji za izvajanje likovnega pouka. Delati bi moral v 

svetli učilnici, z možnostjo popolne zatemnitve, na razpolago naj bi imel učilnico velikosti 80 

kvadratnih metrov s kabinetom velikosti 24 kvadratov, na voljo naj bi imel tudi druge prostore, 

v katerem bi lahko uporabljal keramično peč, knjižnico in računalnico. Določena je tudi oprema 

za učilnico (mize, razstavni panoji, predalniki, nastavljivi stoli, predalniki za sušenje likovnih 

del, slikarska stojala, računalnik z internetom, LCD projektor itd.) in pripomočki ter druga 

oprema (interaktivna tabla, digitalna videokamera in aparat, grafična stiskalnica, posoda za 

shranjevanje gline itd.). Opisano je predpogoj za uspešno in kvalitetno izvedbo pouka likovne 

umetnosti (Kocjančič in Komljanc, 2009).   

 
RAZVRŠČANJE V SKUPINE  

Glede na pogostost uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov v letu 2005 lahko učitelje 

likovne umetnosti razvrstimo v štiri skupine, na način, da so si učitelji likovne umetnosti, ki so 

razvrščeni v iste skupine po podobnosti, učitelji likovne umetnosti, ki pa so razvrščeni v različne 

skupine, pa po različnosti. Za razvrščanje v skupine uporabimo metodo K-means, ki jo 

izvedemo na standardiziranih vrednostih spremenljivk.  
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Tabela 5: Rezultat razvrščanja glede na pogostost uporabe učnih sredstev  

V procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja 

učna sredstva: 

skupina 

1 

skupina 

2 

skupina 

3 

skupina 

4 

reprodukcije likovnih del 0,70 -0,15 0,04 -0,62 

originalna likovna dela 0,76 -0,39 0,23 -0,40 

fotografije posnetkov iz narave 1,06 -0,33 0,23 -0,95 

prosojnice 0,68 -0,24 0,74 -1,44 

izdelki učencev 0,74 -0,11 0,04 -0,78 

plakati 0,83 -0,38 0,63 -1,10 

računalniška grafika 1,03 0,18 -0,80 -0,62 

računalniška animacija 1,12 0,12 -0,56 -0,94 

video 1,05 0,18 -0,52 -1,07 

film 1,06 0,06 -0,28 -1,16 

glasbeni posnetek 1,04 0,14 -0,76 -0,58 

število enot 24 34 37 18 

 

V prvo skupino so razvrščeni učitelji likovne umetnosti, ki nadpovprečno pogosto 

uporabljajo vsa našteta učna sredstva. Povprečen čas poučevanja likovne umetnosti učiteljev, 

razvrščenih v to skupino je 14,8 let (s standardnim odklonom 8 let). V to skupino je razvrščenih 

24 (21,2 %) učiteljev likovne umetnosti. V naslednjo skupino so razvrščeni učitelji likovne 

umetnosti, ki vsa učna sredstva uporabljajo podpovprečno pogosto. Povprečen čas 

poučevanja likovne umetnosti učiteljev, razvrščenih v to skupino je 12,6 let (s standardnim 

odklonom 8,7 let). V to skupino je razvrščenih 18 (15,9 %) učiteljev likovne umetnosti. V tretjo 

skupino so razvrščeni učitelji likovne umetnosti, ki reprodukcije likovnih del, originalna likovna 

dela, fotografije posnetkov iz narave, prosojnice, izdelke učencev ter plakate uporabljajo 

podpovprečno pogosto, nadpovprečno pogosto pa uporabljajo računalniško grafiko, 

računalniško animacijo, video, film ter glasbeni posnetek. Učitelji likovne umetnosti, razvrščeni 

v to skupino, likovno umetnost v povprečju poučujejo najkrajši čas, in sicer 11,8 let (s 

standardnim odklonom 6,6 let). V to skupino je bilo razvrščenih 34 (30,1 %) učiteljev likovne 

umetnosti. Učitelji likovne umetnosti, razvrščeni v četrto skupino, pa reprodukcije likovnih del, 

originalna likovna dela, fotografije posnetkov iz narave, prosojnice, izdelke učencev ter plakate 

uporabljajo nadpovprečno pogosto, medtem ko računalniško grafiko, računalniško animacijo, 

video, film in glasbeni posnetek uporabljajo podpovprečno pogosto. Učitelji, razvrščeni v to 
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skupino, v povprečju likovno umetnost poučujejo 14,3 leta (s standardnim odklonom 8,1 let). 

V to skupino je bilo razvrščenih 37 (32,7 %) učiteljev. 

Tabela 6: Rezultat nadljnjega razvrščanja glede na pogostost uporabe učnih sredstev  

 

Glede na pogostost uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov v letu 2015 lahko 

učitelje po zgoraj opisanem pravilu optimalno razvrstimo v dve skupini: učitelji, razvrščeni v 

prvo skupino, (63 (52,1 %) učiteljev) vsa učna sredstva in učne pripomočke uporabljajo 

nadpovprečno pogosto, učitelji, razvrščeni v drugo skupino, (58 (47,9 %) učiteljev) pa v 

povprečju vsa učna sredstva in učne pripomočke uporabljajo podpovprečno pogosto. 

Povprečno število let poučevanja likovne umetnosti v obeh skupinah je 17 let, prav tako pa je 

podobna porazdelitev tipa šole (približno 50 % učiteljev likovne umetnosti je iz vaških, 50 % 

učiteljev likovne umetnosti pa je iz mestnih šol). 

V primerjavi s skupino učiteljev, ki učna sredstva in učne pripomočke uporabljajo 

nadpovprečno pogosto, učitelji likovne umetnosti, ki učna sredstva in pripomočke uporablja 

podpovprečno pogosto, učna sredstva in učne pripomočke pogosteje pripravijo pred samim 

pričetkom učne ure, učna sredstva in učne pripomočke si pogosteje izposodijo, pogosteje jih 

uporabijo v osrednjem delu učne ure, pogosteje pri metodi demonstracije, hkrati pa jih  po 

uporabi pogosteje pospravijo in pred uporabo spet pripravijo. Učitelji, razvrščeni v to skupino, 

imajo pogosteje na voljo grafoskop, CD-player in radio kakor učitelji likovne umetnosti, 

razvrščeni v skupino učiteljev likovne umetnosti, kjer učna sredstva in učne pripomočke 

uporabljajo nadpovprečno pogosto. 

V procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: 
skupina 
1 

skupina 
2 

reprodukcije likovnih del 0,28 -0,30 

originalna likovna dela 0,14 -0,15 

fotografije posnetkov iz narave 0,29 -0,32 

prosojnice 0,33 -0,36 

izdelki učencev 0,25 -0,27 

plakati 0,28 -0,31 

računalniška grafika 0,53 -0,57 

računalniška animacija 0,63 -0,68 

video 0,67 -0,73 

film 0,65 -0,71 

glasbeni posnetek 0,16 -0,17 

število enot 63 58 
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Rezultati analize kažejo predvsem na to, da se digitalni razkorak med učitelji v času manjša. 

To lahko povezujemo tudi z usposobljenostjo uporabe digitalnih sredstev.  

Učiteljev ne moremo več razvrščati v skupine glede na pogostost uporabe analognih in 

digitalnih učnih sredstev, pač pa samo na pogostost uporabe učnih sredstev na sploh. Tip 

tehnologije torej nima več tako velikega učinka na to, ali ga bo učitelj uporabljal ali ne. Razlike, 

ki so se pojavile med skupinami v smislu števila let poučevanja , priprave učnih sredstev itd. 

pa so vsebinsko zanemarljive. 

 

2.5.1 POVZETEK KVANTITATIVNE RAZISKAVE 

Z anketiranjem učiteljev likovne umetnosti smo želeli odgovoriti na vprašanji, kako pogosto 

učitelji likovne umetnosti uporabljajo različna učna sredstva in učne pripomočke v okviru pouka 

likovne umetnosti, in na vprašanje, na kakšen način učitelji likovne umetnosti uporabljajo učna 

sredstva in učne pripomočke v okviru likovne umetnosti. Pri prvem vprašanju smo se 

osredotočili na pogostost uporabe učnih sredstev in dostopnost učnih sredstev. Pri drugem 

vprašanju pa smo želeli raziskati, kdaj učitelji pripravijo učna sredstva in pripomočke za delo, 

kdo jih izdela, v katere učne korake, metode in oblike dela jih vključujejo, kako jih hranijo in 

koliko posluha ima šola za njihov nakup. Na podlagi rezultatov smo dobili odgovore: 

Učitelji imajo v likovni učilnici leta 2005 največkrat na razpolago grafoskop. Pogosto 

imajo na razpolago tudi literaturo s slikovnim gradivom in računalnik. Včasih imajo na 

razpolago CD-player, radio, monografije z umetniškimi deli in LCD-projektor. Redko pa imajo 

na voljo tiskalnik, digitalni fotoaparat, čitalnik- skener ali digitalno kamero.  

Leta 2015 pa imajo učitelji v likovni učilnici največkrat na razpolago računalnik, 

velikokrat tudi LCD-projektor, CD-player ter drugo literaturo s slikovnim gradivom, digitalni 

fotoaparat uporabljajo srednje veliko, a več kot so ga v letu 2005, manj pa uporabljajo 

grafoskop, monografije z umetniškimi deli, digitalno kamero, tiskalnik in bralnik oz.čitalnik. 

Učitelji pri pouku likovne umetnosti leta 2005 največkrat uporabljajo izdelke učencev, velikokrat 

tudi plakate, prosojnice, reprodukcije likovnih del in fotografij posnetkov iz narave, manj pa 

uporabljajo računalnik in avdio-video sredstva. 

  Leta 2015 pa učitelji pri pouku likovne umetnosti največkrat uporabljajo izdelke 

učencev, fotografije posnetkov iz narave in reprodukcije likovnih del. Manj pa uporabljajo 

glasbene posnetke, računalniško grafiko, plakate, računalniško animacijo, video, originalna 

likovna dela, najmanj pa film in prosojnice.   

  Učitelji pri pouku likovne umetnosti leta 2005 učna sredstva in pripomočke največkrat 

pripravijo pred začetkom ure. Včasih jih pripravijo pri pisanju priprave ali med potekom učnega 

procesa. 
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  Anketirani leta 2015 pa učitelji pri pouku likovne umetnosti učna sredstva in pripomočke 

največkrat pripravijo pred začetkom ure, včasih jih pripravijo pri pisanju priprave, najmanjkrat 

pa med potekom učnega procesa.  

  Učitelji pri pouku likovne umetnosti leta 2005 učna sredstva največkrat izdelajo sami. 

Pogosto jih izdelajo tudi učenci, včasih pa si učitelji učna sredstva sposodijo. 

  Tudi leta 2015 učitelji pri pouku likovne umetnosti učna sredstva največkrat izdelajo 

sami. Pogosto jih izdelajo tudi učenci, včasih pa si učitelji učna sredstva sposodijo. 

Učitelji pri pouku likovne umetnosti učna sredstva največkrat vključujejo v uvodni del, nato v 

osrednji del, v zaključnem delu pa jih uporabljajo redko. 

  Tudi leta 2015 učitelji pri pouku likovne umetnosti učna sredstva največkrat vključujejo 

v uvodni del, nato v osrednji del, najredkeje pa v zaključnem delu. 

  Učitelji likovne umetnosti učna sredstva največkrat uporabijo pri demonstraciji. Pogosto 

jih uporabljajo še pri razlagi in opazovanju, včasih pa tudi pri pogovoru in diskusiji. 

Učitelji, anketirani leta 2015, pa učna sredstva največkrat uporabijo pri demonstraciji in razlagi. 

Pogosto jih uporabljajo še pri opazovanju, včasih pa tudi pri pogovoru in najmanjkrat pri 

diskusiji. 

  Učitelji se učnih sredstev največkrat  poslužujejo pri frontalni obliki dela, pri individualni 

obliki dela. Pri delu v dvojicah ali pri skupinski obliki dela pa le včasih. 

  Prav tako se leta 2015 učitelji učnih sredstev največkrat  poslužujejo pri frontalni obliki 

dela,  večkrat tudi pri skupinski obliki dela, redkeje pa pri individualni obliki dela ter pri delu v 

dvojicah. 

  Šola leta 2005 učna sredstva pogosto financira in nabavi glede na priporočilo likovnega 

učitelja. Leta 2015 pa šola učna sredstva včasih financira in nabavi glede na priporočilo 

učitelja. 

 Anketirani učitelji leta 2005 pogosto uporabljajo učna sredstva samo v učnem procesu 

likovne umetnosti. Večina anketiranih učiteljev leta 2015 ne uporablja učnih sredstev samo v 

učnem procesu likovne umetnosti. 

 Razpoložljivost učnih sredstev, tj. (1) učna sredstva, razobešena v učilnici, in (2) učna 

sredstva, ki so po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena, učitelji leta 2005 

ocenjujejo podobno. Enako ocenjujejo učitelji, anketirani leta  2015. 

 Vpliva starosti, spola in števila let delovnih izkušenj, kakor tudi vrste šole, na pogostost 

uporabe učnih sredstev in učnih pripomočkov na podlagi zbranih podatkov ni bilo mogoče 

dokazati. Nadalje, učiteljev ki so bili anketirani leta 2015 ni mogoče razvrstiti v skupine glede 

na pogostost uporabe različnih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov, pač jih lahko najbolj 

učinkovito razvrstimo glede na pogostost uporabe vseh učnih sredstev in učnih pripomočkov.  
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2.6 KVAZIEKSPERIMENT 

2.6.1 CILJI KVAZIEKSPERIMENTA 

V raziskavi smo skušali s kvazieksperimentom ugotoviti, kako lahko učitelji pri pouku likovne 

umetnosti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju s sistematičnim vključevanjem in 

kombinacijo analognih in digitalnih učnih sredstev, prispevajo k večji nazornosti pouka, k 

boljšemu razumevanju likovnih nalog ter k večji motiviranosti, samostojnosti in ustvarjalnosti 

učencev pri reševanju zadanih likovnih nalog. Naš namen je bil na podlagi rezultatov oblikovati 

smernice za načrtovanje nazornega učnega procesa ter izpostaviti nujnost uporabe raznolikih 

nazornih učnih sredstev za uspešno poučevanje in učenje. 

Zato so bili cilji usmerjeni v: 

- ugotavljanje motiviranosti učencev za likovno dejavnost, ob uporabi kombiniranih 

nazornih učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih pripomočkov, 

- razumevanje likovnih pojmov, materialov in likovnih pripomočkov učencev, ob uporabi 

kombiniranih nazornih učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih pripomočkov, 

- ugotavljanje samostojnosti učencev za likovno dejavnost, ob uporabi kombiniranih 

nazornih učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih pripomočkov in 

- ugotavljanje ustvarjalnosti učencev za likovno dejavnost, ob uporabi kombiniranih 

nazornih učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih pripomočkov. 

2.6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ZA  
KVAZIEKSPERIMENT 

Zanimalo nas je, ali se s kombinirano uporabo učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih 

pripomočkov, nazornost pouka poveča. Spraševali smo se, ali je viden napredek pri 

učenčevem doumevanju posebnosti likovnih pojmov, posebnosti likovnih materialov in 

pripomočkov ter napredek pri reševanju likovnih nalog z likovnim izražanjem. Zaradi naštetega 

smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se s kombinirano uporabo učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih 

pripomočkov, poveča motiviranost učencev za likovno dejavnost? 

2. Ali se s kombinirano uporabo učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih 

pripomočkov,  poveča pri učencih razumevanje likovnih pojmov, likovnih materialov 

in pripomočkov? 

3. Ali se s kombinirano uporabo učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih 

pripomočkov, poveča samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog?   

4. Ali se s kombinirano uporabo učnih sredstev, s pomočjo digitalnih in analognih 

pripomočkov, poveča ustvarjalnost učencev? 
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2.6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni 

pristop je bil kvantitativen in kvalitativen. Izveden je bil kvazieksperiment v treh skupinah. Po 

posameznih likovnih nalogah smo v določeno skupino učencev uključili učna sredstva z 

digitalnimi pripomočki, v drugi skupini učencev je bil poudarek na učnih sredstvih s pomočjo 

analognih pripomočkov, v tretji skupini učencev pa smo kombinirali ena in druga učna sredstva 

in pripomočke. Izvedene so bile tri likovne naloge. V vsakem razredu smo enkrat dali poudarek 

analognim, drugič digitalnim in tretjič kombiniranim učnim sredstvom. Opazovali smo razlike, 

spremembe in posebnosti vključevanja raznolikih učnih sredstev in njihov učinek na motivacijo, 

na usvajanja likovnih znanj, na samostojnost in na ustvarjalnosti učencev v izvajanju likovnih 

nalog ter predvsem na razumevanju likovnih pojmov. 

2.6.3.1 VZOREC 

Vzorec oseb za izvedbo kvazieksperimenta so sestavljali učenci 9. razredov, natančneje 86 

učencev, pri rednem pouku likovne umetnosti iz namensko izbrane osnovne šole, OŠ Frana 

Albrehta v Kamniku. Raziskava je bila izvedena s soglasjem staršev in vodstva šole. 

Skupaj je v raziskavi sodelovalo 86 učencev devetih razredov, razdeljenih v tri (a, b, c) oddelke. 

V oddelku a je bilo 11 fantov in 17 deklet, v oddelku b je bilo 13 fantov in 17 deklet, v oddelku 

c pa je bilo 12 fantov in 16 deklet.  

Tabela 7: Struktura vzorca glede na oddelek in spol 

 ODDELEK A ODDELEK B ODDELEK C SKUPAJ 

FANTJE 11 13 12 36 

DEKLETA 17 17 16 50 

SKUPAJ 28 30 28 86 

2.6.3.2 POSTOPEK 

V kvazieksperimentu smo izvedli tri likovne naloge. Ena naloga je bila iz kiparskega likovnega 

področja, druga iz risarskega in tretja iz slikarskega likovnega področja. Kvazieksperiment je 

trajal od maja 2015 pa do meseca decembra istega leta. Izveden je bil v 9. a, b in c. Začetne 

skupine oz. oddelki so bili izenačeni. Odvisna variabla je bila razumevanje likovnih pojmov, 

neodvisna variabla pa učna sredstva. Za ugotavljanje večje nazornosti učnih sredstev pri 

pouku smo v posameznih oddelkih v poteku učnega procesa pri vsaki likovni nalogi dajali 

poudarek, pri enem oddelku učnim sredstvom, s pomočjo digitalnih pripomočkov, pri drugem 

učnim sredstvom, s pomočjo analognih pripomočkov, in pri tretjem je bil poudarek enih in 

drugih približno enak. Uporabili smo tudi ustaljena učna sredstva in pripomočke, pri vseh 

oddelkih (ppt predstavitev s fotografijami, originalne slike, učbenik za likovno umetnost, 
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monografije, izdelke učencev ipd.). Izbira dodatnih učnih sredstev je bila prilagojena izbranim 

likovnim pojmom, tako da so ta odražala posebnosti likovnega problema. 

Prva likovna naloga je bila kiparska: Oblikovanje montažnega visečega kipa, z 

upoštevanjem vključevanja različnih tekstur. Druga likovna naloga je bila risarska: Risanje 

motiva po spominu ali domišljiji po pravilih linearne perspektive. In tretja likovna naloga je bila 

slikarska: Slikanje motiva po opazovanju, z upoštevanjem posebnosti kolorističnega slikanja. 

Za vsako likovno nalogo smo načrtovali štiri šolske ure. 

  

Tabela 8: Delovna zasnova poskusa 

9.a 9.b 9.c 

LIKOVNA 

NALOGA 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMČKI 

LIKOVNA 

NALOGA 
UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMČKI 

LIKOVNA 

NALOGA 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMČKI 

oblikovanje 

montažnega 

kipa MOBILE 

na osnovi 

digitalnih 

pripomočkov 

oblikovanje 

montažnega 

kipa MOBILE 

na osnovi 

kombiniranih 

pripomočkov 

oblikovanje 

montažnega 

kipa MOBILE 

na osnovi 

analognih 

pripomočkov 

risanje 

LINEARNE 

PERSPEKTIVE 

na osnovi 

kombiniranih 

pripomočkov 

risanje 

LINEARNE 

PERSPEKTIVE 

na osnovi 

analognih 

pripomočkov 

risanje 

LINEARNE 

PERSPEKTIVE 

na osnovi 

digitalnih 

pripomočkov 

Slikanje 

MODULACIJE 

na osnovi 

analognih 

pripomočkov 

Slikanje 

MODULACIJE 

na osnovi 

digitalnih 

pripomočkov 

Slikanje 

MODULACIJE 

na osnovi 

kombiniranih 

pripomočkov 

2.6.3.2 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV  

V raziskavi smo upoštevali načelo triangulacije, saj smo uporabili različne metode. Podatke 

smo pridobili, ko smo opazovali isto situacijo iz različnih vidikov. Sodelovali so učitelj, učenci 

in opazovalci. Želeli smo namreč zagotoviti višjo stopnjo veljavnosti rezultatov.  

Uporabili smo naslednje kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike: 

- z metodo opazovanja, neposredno odkrito opazovanje pouka s polno udeležbo 

opazovalca ter nesodelujočega opazovalca, in zapisovanja opažanj med poukom, ko 

sta si učiteljica in opazovalka, učiteljica, ki je imela prosto uro, zapisovali opažanja in 

razmišljanja ob opazovanju učencev med dejavnostjo v razredu (priloga 6). V pomoč 
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so jima bile učne priprave, izdelki učencev, ocenjevalne lestvice, fotografije, video 

posnetki;  

- z metodo spraševanja s preizkusi znanja za učence pred in po izvedbi likovne naloge 

(priloga 3, 4 in 5);  

- s tehniko zapisovanja podatkov opazovanja in spraševanja. Tako so nastali delovni 

zapisi, fotografije, videoposnetki, intervjuji učencev (priloga 7) po učni uri z zvočnimi 

posnetki ipd. in tudi 

- z analizo in oceno likovnih izdelkov (prilogi 8 in 9) ter zapisi vrednotenja ter analize 

rešitve likovne naloge ter razmišljanja (refleksije) učencev (ocenjevalna lestvica). 

 

Učiteljica in opazovalec sta se dogovorila, kaj bosta med potekom učne ure opazovala. 

Opazovalec je bil vedno prisoten, se je na uro pripravil in si med posamezno učno uro 

zapisoval opažanja. V tabeli za opazovanje sta učiteljica in opazovalec zapisala, kaj sta opazila 

pri posameznem razredu ob izvajanju posamezne likovne naloge. Opazovala sta predvsem 

motiviranost in samostojnost učencev pri delu. Zabeležili so tako tiste učence, ki so bili 

nadpovprečno motivirani za delo, ki so delali z navdušenjem in bili popolnoma samostojni, kot 

tudi tiste učence, ki za delo niso bili motivirani in so potrebovali učiteljevo pomoč, spodbudo in 

dodatna navodila. Ti učenci so po uri ostali v razredu in odgovorili na nekaj zastavljenih 

vprašanj. Opazovalec je imel pripravljen polstrukturirani intervju s ključnimi vprašanji, ki jih je 

glede na potek intervjuja tudi spreminjal. Spraševal jih je, kako so doživljali določen trenutek 

in o njihovem doživljanju povprašal tudi učitelja. Tako je lahko sočil odgovore učencev in 

učitelja. Pogovori so bili zvočno posneti z mobilnim telefonom. Intervju je trajal največ deset 

minut. Ob opazovanju pouka so si učitelji zapisovali opažanja v tabelo, na list z vprašanji za 

intervju in tudi na svoje zapisne liste, ki so jih kasneje predstavili in obrazožili raziskovalki.  

Učencem, ki so bili vključeni v raziskavo, je bil razložen namen in način sodelovanja. 

Učenci so prejeli natančna navodila pred vsakim reševanjem preizkusa znanja. Vedeli so, da 

so rezultati namenjeni raziskovalnim namenom. S preizkusi, ki so sestavljani iz različnih nalog 

zaprtega in odprtega tipa (dopolnjevanja, izbirni tip, povezovanaj, interpretacije oz. razlage 

itd.), smo ugotavljali razumevanje likovnih pojmov pred in po likovni nalogi. Učenci so sami 

prebrali in rešili vse naloge. V primeru, da naloge niso znali rešiti, so jo pustili nerešeno. 

Videoposnetke pouka in fotografije izdelkov ter dela učencev smo posneli v likovni učilnici, 

računalnici in tudi na šolskem vrtu. Posnetek umetnikovega ustvarjanja, ki smo ga uporabili za 

primer digitalnega učnega sredstva pri likovni nalogi modulacija, smo posneli pri umetniku 

doma. Isti posnetek smo objavili na medmrežju na spletni strani youtube, kjer so si ga lahko 

učenci ogledali tudi doma. Vsi posnetki in fotografije, ki so jih naredili učitelji opazovalci, so bili 

po vsaki likovni nalogi posredovani učiteljici za analizo. Pred učno uro smo učencem povedali, 

da se bo pouk snemal in/ali fotografiral. Seznanjeni so bili, da bo posnetek služil zgolj 
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študijskem namenu in da ne bo kjer koli uporabljen ali objavljen. Služil je le dodatni analizi 

klime v razredu, opazovanju motiviranosti posameznikov in razreda pri delu ter dodatni analizi 

samostojnosti učencev pri delu. Osredotočili smo se predvsem na posebej izstopajoče učence 

in dele ure. Večkrat smo si lahko ogledali iste dele ure in opazili kaj, kar med potekom učne 

ure nismo mogli. Na način smo dobili veliko informacij, tako od učencev, kakor tudi od 

vključenih učiteljev. 

Tudi vse nastale izdelke pri likovni nalogi modulacija in linearna perspektiva smo 

skenirali, montažne viseče kipe iz naravnih materialov pa smo fotografirali. Izdelke smo 

ocennili po natančnih kriterijih in ocene zapisali v tabelo. Tabela za ocenjevanje posameznega 

izdelka je vsebovala štiri kriterije. Prvi kriterij je bil ustvarjalnost, izvirnost izdelka, drugi kriterij 

je bil razumevanje in upoštevanje likovnih pojmov, tretji kriterij je bil doslednost likovne tehnike 

in četrti je ocenjeval postavitev v format. Učitelj je vsak kriterij ocenil z oceno od 1-5, pri čemer 

je bila ena nezadostno, dve zadostno, tri dobro, štiri prav dobro in pet odlično. 

Vse gradivo smo shranili v mape in škatle, skene in fotografije pa smo presneli in 

shranili. Pri analizi smo izhajali iz vseh zbranih del, zapisov, intervjujev, posnetkov, fotografij, 

vprašalnikov …  

2.6.3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, pridobljene po kvalitativnem pristopu, smo kvalitativno analizirali: ureditev gradiva, 

opis podatkov, povzemanje, kategoriziranje, kompletiranje, verificiranje in iskanje razlage ter 

povezav ipd. 

Vse podatke smo kronološko uredili, opremili z naslovi, datumi ter evidenčno številko 

učenca. Ta se je ponovila na vseh preizkusih znanja, likovnih izdelkih, intervjujih, fotografijah 

in zapisih, ki so bili povezani z istim učencem ali učenko. Intervjuje učencev smo pretipkali ali 

transkribirali ter pod intervju zapisali oz. izpisali morebitne izstopajoče zanimivosti v njem. 

Podatke in ugotovitve smo zabeležili, preverili in arhivirali.    

Pri kvantitativno obdelanih podatkih pa smo vpliv tipov učnih sredstev in učnih 

pripomočkov na »napredek teoretičnega razumevanja učnih konceptov« in »praktično 

aplikacijo razumevanja likovnih pojmov« preverili z analizo variance (F test), kjer smo 

spremenljivko spol obravnavali kot moteči dejavnik. Razlike povprečij napredka med 

določenimi pari uporabljenih učnih sredstev in učnih pripomočkov smo preizkusili z Tukey-evim 

testom.  

 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

100 
 

2.6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
KVAZIEKSPERIMENTA  

2.6.4.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVANTITATIVNEGA DELA 
KVAZIEKSPERIMENTA 

Za raziskovalno vprašanje: Ali uporaba različnih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov 

različno vpliva na razumevanje likovnih pojmov, smo se morali poslužiti kvantitativnega 

pristopa, saj smo obdelali podatke, ki smo jih pridobili pri preizkusih znanja učencev pred in po 

nalogi ter obdelati podatke, ki smo jih pridobili z oceno učenčevih likovnih izdelkov. 

Tabela 9: Model kvantitativne obdelave kvazieksperimenta 

 

V sklopu analize razumevanja likovnih pojmov preučujemo dve odvisni spremenljivki 

»napredek teoretičnega razumevanja likovnih pojmov« in »praktična aplikacija učnih pojmov«. 

Posebej nas zanima, kako uporaba različnih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov vpliva 

na teoretično in praktično razumevanje določenih likovnih pojmov v sklopu likovnih naključne 

slikarske, risarske in kiparske likovne naloge, kontrolirano glede na spol.  

Teoretično poznavanje likovnih pojmov je merjeno s klasičnim preverjanjem znanja 

pred obravnavo likovnih pojmov ter po njej. Spremenljivka »napredek teoretičnega 

razumevanja učnih konceptov« predstavlja razliko v vsoti doseženih točk po in pred 

opravljenim preizkusom znanja. Vsak preizkus znanja zajema pet nalog – največje možno 

število doseženih točk je 10. 

Izdelek (mobile oz. gibljivi kip, slika ali risba – odvisno od naloge), ki ga učenec izdela 

po obravnavi likovnih pojmov, na podlagi štirih postavk (izvirnost motiva, upoštevanje likovnih 
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pojmov, doslednost likovne tehnike in postavitev v format) oceni učitelj likovne umetnosti. 

Spremenljivka »praktična aplikacija učnih konceptov« je seštevek vseh petih postavk. 

Spremenljivka »tip uporabljenih učnih sredstev in učnih pripomočkov« ima tri vrednosti: 

1. digitalna; učna sredstva na osnovi digitalnih pripomočkov, 

2. analogna; učna sredstva na osnovi analognih pripomočkov, 

3. kombinirana; učna sredstva na osnovi kombiniranih, digitalnih in analognih 

pripomočkov, 

Tabela 10: Razporeditev učnih sredstev in pripomočkov glede na nalogo in razred 

 ODDELEK A ODDELEK B ODDELEK C 

MOBILE DIGITALNA KOMBINIRANA ANALOGNA 

LINEARNA  KOMBINIRANA ANALOGNA DIGITALNA 

MODULACIJA ANALOGNA DIGITALNA KOMBINIRANA 

 

Pri analizi in obdelavi podatkov pa smo si zastavili tudi vprašanje: Kateri faktorji vplivajo 

na uspešno razumevanje likovnih pojmov? Z metodo analize variance želimo odgovoriti na 

vprašanje, kateri dejavniki statistično značilno vplivajo na »napredek teoretičnega 

razumevanje likovnih pojmov« in »praktično aplikacijo likovnih pojmov«. V model kot 

neodvisne spremenljivke vključimo spol ter interakcijo med oddelkom in tipom naloge (mobile, 

linearna perspektiva in modulacija) ter seveda glavne vplive spremenljivk oddelek in tip naloge.  

S tipom naloge, oddelkom, spolom ter interakcijo med nalogo in spolom (tipom 

uporabljenih učnih sredstev in učnih pripomočkov) pojasnimo 23 % variabilnosti napredka 

teoretičnega razumevanja likovnih pojmov. Statistično značilen vpliv (pri stopnji statistične 

značilnosti 𝑝 < 0.01) na napredek teoretičnega razumevanja likovnih pojmov imata 

spremenljivki naloga in interakcija med nalogo in oddelkom. Če torej kontroliramo za vse v 

poskusu merjene dejavnike, ima tip naloge (mobile, linearna interpolacija, modulacija) največji 

vpliv na napredek teoretičnega razumevanja likovnih pojmov, kar lahko pojasnimo z različnimi 

/napiši, da je določene likovne pojme že v splošnem lažje razumeti, kakor druge. Sledi 

interakcija med nalogo in oddelkom, ki zaradi zasnove poskusa predstavlja tip uporabljenih 

učnih sredstev in učnih pripomočkov. Pri stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0.01 lahko tako 

zaključimo, da izbira tipa učnih sredstev in učnih pripomočkov vpliva na učinkovitost učnega 

procesa oziroma, natančneje, na teoretično razumevanje likovnih pojmov. 

Z vsemi vključenimi spremenljivkami uspemo pojasniti 15 % variabilnosti praktičnih 

aplikacij likovnih pojmov. Tako kot v primeru napredka teoretičnega razumevanja likovnih 

pojmov, imata tudi v tem primeru tip naloge in interakcija med nalogo in oddelkom (tj. tip 

uporabljenih učnih sredstev in učnih pripomočkov) statistično značilen (pri stopnji statistične 
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značilnosti 𝑝 < 0.01) vpliv na vrednost odvisne spremenljivke. Poleg slednjih na oceno 

končnega likovnega izdelka statistično značilno (pri stopnji statistične značilnosti (𝑝 < 0.01) 

vpliva tudi spol učenca. Vpliv oddelka na razumevanje likovnih pojmov ni statistično značilen 

(𝑝 = 0.13). 

Zaključimo lahko, da ima na napredek teoretičnega razumevanja likovnih pojmov 

največji vpliv tip obravnavanega teoretičnega likovnega pojma, sledi pa tip uporabljenih učnih 

sredstev in učnih pripomočkov.  

Na oceno likovnega dela ima najmočnejši statistično značilen vpliv spol, sledita pa tip 

naloge in tip uporabljenih učnih sredstev in učnih pripomočkov. 

V nadaljevanju nas bo zanimalo, kako izbira določenega tipa učnih sredstev in učnih 

pripomočkov vpliva na »napredek teoretičnega razumevanja likovnih pojmov« in »praktično 

aplikacijo likovnih pojmov« pri določeni nalogi oziroma obravnavani temi (mobile, linearna 

perspektiva in modulacija). 

 

2.6.4.1.1 PREIZKUSI ZNANJA 

Skupni dosežek testa znanja, ki je bil izveden pred obravnavo likovnih pojmov, je neodvisen 

od izbire tipa učnih sredstev in učnih pripomočkov, zato so razlike v skupnih dosežkih 

omenjenih testov posledica razlik med opazovanimi oddelki. Ker je učinek razlik v povprečnem 

predznanju po oddelkih na končni seštevek točk testov ublažen z analizo razlik med drugim in 

prvim preverjanjem znanja, povprečen skupni dosežek na preverjanju testa pred obravnavo 

navajamo zgolj informativno: najnižji povprečen skupni dosežek točk je značilen za preverjanje 

predznanja o linearni perspektivi (0,7 točk), sledi povprečni skupni dosežek preverjanja 

predznanja o modulaciji (3,0 točk) in največji povprečni skupni dosežek je bil zabeležen v 

primeru preverjanja predznanja o gibljivem kipu – mobilu (3,5točk).      Rezultat je razumljiv, 

saj so učenci pri nalogi gibljivega montažnega kipa- mobilu ponovili in izhajali iz likovnih 

pojmov, ki so jih spoznali že v nižjih razredih. Pri likovni nalogi modulacija so ravno tako učenci 

imeli določeno predznanje, saj slikarski postopek sloni na uporabi toplih in hladnih barv. Te pa 

so učencem blizu že od šestega razreda in poglobljeno smo jih spoznavali pri obravnavi 

hladno-toplega barvnega nasprotja v sedmem razredu. Najmanj pa so vedeli o linearni 

perspektivi in pojmih kot so bežišče, horizont, enoočiščna ali dvoočiščna linearna 

perspektiva,žabja in ptičja perspektiva ipd. Zaradi naštetega je razlika v predznanju pri 

posamezni likovni nalogi kvazieksperimenta tako zelo velika.  Predznanje oz. rezultati 

preizkusov znanj pred obravnavo likovnih pojmov so prikazani v grafu spodaj z  modrimi 

stoplci. 
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Graf 13: Rezultati preizkusov pred in po obravnavi snovi 

             

Po obravnavi likovnih pojmov je bilo izvedeno ponovno preverjanje znanja. Skupni 

dosežek (graf zgoraj, rdeči stolpci) je v tem primeru rezultat predznanja in izbire tipa učnih 

sredstev in učnih pripomočkov (ter slučajnih napak), zato je primerneje analizirati razliko v 

skupnem dosežku pred in po preverjanju znanja.  

Graf 14: Povprečni napredki pri posamezni likovni nalogi 

 

Povprečen največji napredek je bil zabeležen pri linearni perspektivi (7,4), sledi 

modulacija (6,1) in mobile (4,5). Statistične značilnosti razlik nismo preverjali, saj le-te niso 

predmet raziskave, zato se v nadaljevanju osredotočamo na preverjanje statistično značilnih 

razlik v učinkovitosti posameznih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov znotraj 

posameznih nalog. 
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V primeru poučevanja koncepta mobile obstajajo statistično značilne razlike v 

povprečnem napredku (𝐹 = 5.86, 𝑑𝑓1 = 2, 𝑑𝑓2 =  82, 𝑝 < 0.01), tudi če preverjamo glede na 

spol. Pri stopnji statistične značilnosti 𝑝 < 0.05 ni statistično značilnih razlik v učinkovitosti 

uporabe digitalnih in kombiniranih učnih sredstev in učnih pripomočkov (𝑡 = 0.97, 𝑝 = 0.60),𝑥𝑦2 

hkrati pa se uporaba analognih digitalnih učnih sredstev in učnih pripomočkov izkaže kot manj 

učinkovita v primerjavi z digitalnimi (𝑡 = −2.33, 𝑝 < 0.10) in kombiniranimi (𝑡 = −3.44, 𝑝 < 0.01) 

učnimi sredstvi in učnimi pripomočki. 

V primeru podajanja vsebin o linearni perspektivi (𝐹 = 0.69,  𝑑𝑓1 = 2,  𝑑𝑓2 = 82, 𝑝 =

0.50) in modulaciji (𝐹 = 1.75, 𝑑𝑓1 = 2,  𝑑𝑓2 =  82, 𝑝 = 0.18) ni moč zaznati statistično značilnih 

razlik v učinkovitosti uporabe različnih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov. 

2.6.4.1.2 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 

Največje možno število točk za izdelek je 20 točk. Vsak učenec je izdelal tri izdelke. Na 

kiparskem področju je izdelal mobile, pri risarski nalogi risbo linearne perspektiva in pri 

slikarskem področju je nastala slika z upoštevanjem slikarskega postopka modulacije. V 

povprečju so učenci dosegli najvišje število točk za kiparsko nalogo mobila (16.8 točk), sledi 

modulacija (16,3 točk) in linearna preslikava (15.8 točk), kjer so učenci v povprečju dosegli 

najnižje število točk. 

Graf 15: Povprečne vrednosti ocen likovnih izdelkov glede na uporabljena učna sredstva 

 

V primeru mobile obstajajo statistično značilne (𝐹 = 2.42, 𝑑𝑓1 = 2,  𝑑𝑓2 = 82, 𝑝 < 0.10) 

razlike v učinkovitosti rabe različnih tipov učnih sredstev in učnih pripomočkov. Natančneje, 

kot bolj učinkovita se izkažejo digitalna učna sredstva in učni pripomočki  (𝑡 = −2.00, 𝑝 < 0.10) 

v primerjavi s kombiniranimi učnimi sredstvi in učnimi pripomočki, medtem ko med 

učinkovitostjo digitalnih in analognih učnih sredstev in učnih pripomočkov ni statistično 
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značilnih razlik (𝑡 = −1.10, 𝑝 = 0.54), kakor tudi med kombiniranimi in analognimi učnimi 

sredstvi in učnimi pripomočki (𝑡 = 1.12, 𝑝 = 0.51). 

Povprečne ocene izdelkov različnih oddelkov (in torej uporabe različnih učnih sredstev 

in učnih pripomočkov) se statistično značilno ne razlikujejo (𝐹 = 0.54, 𝑑𝑓1 = 2,   𝑑𝑓2 = 82, 𝑝 =

0.58) v primeru linearne preslikave. 

Obstajajo pa statistično značilne razlike v povprečnih ocenah izdelkov modulacije            

(𝐹 = 4.49, 𝑑𝑓1 = 2,  𝑑𝑓2 = 82, 𝑝 < 0.05). Statistično značilne razlike v povprečnih ocenah 

izdelkov se pojavljajo med oddelkom, kjer so bila uporabljen digitalna učna sredstva in učni 

pripomočki in oddelkom, kjer so bila uporabljena kombinirana učna sredstva in učni pripomočki 

(𝑡 = −2.96, 𝑝 < 0.05). Med uporabo ostalih učnih sredstev in učnih pripomočkov ni statistično 

značilnih razlik (digitalna učna sredstva in učni pripomočki vs. analogna učna sredstva in učni 

pripomočki (𝑡 = 1.84, 𝑝 = 0.16) ter kombinirana učna sredstva in učni pripomočki vs. analogna 

učna sredstva in učni pripomočki (𝑡 = −1.10, 𝑝 = 0.52)). 
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2.6.4.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNEGA DELA 
KVAZIEKSPERIMENTA 

Pri evalvaciji in interpretaciji izhajamo iz zapisov opazovalcev, delovnih zapisov, intervjujev 

učencev, fotografij, video posnetkov in likovnih izdelkov, ki so nastali v razredu. Poudarek in 

osredotočenost sta bila na uporabi učnih sredstev in pripomočkov ter na vnjihov vpliv na 

motiviranost, samostojnost ter ustvarjalnost učencev pri likovnem izražanju. Zanimalo nas je 

tudi ali uporaba različnih učnih sredstev različno vpliva na razumevanje likovnih pojmov, torej 

katera učna sredstva so primernejša za določeno ponazoritev likovnih pojmov.   

V učnih pripravah (priloge 10-19) smo natančno načrtovali uporabo učnih sredstev in 

pripomočkov pri posamezni likovni nalogi. Poleg kvalitete smo pazili tudi na količino 

uporabljenih učnih sredstev in pripomočkov. Upoštevali smo Andoljška (1973), ki svetuje, da  

ne uporabimo preveliko število učil, ki bi jih učenci zgolj površno opazovali.  

Tabela 11: Načrtovanje uporabe učnih sredstev in pripomočkov 

 ODDELEK A ODDELEK B ODDELEK C 

likovna naloga 

 

 

MOBILE 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH 

pripomočkov 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še: 

-posnetki narejeni z 

mobilniki učencev 

- film s spleta s posnetki 

površin v naravi 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še: 

 -v paru »ugibanje 

predmetov« po opisu 

- po spletu iščejo čim več 

površin (skupine: hrapava, 

gladka …) 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še: 

-škatla z odprinami za roke 

-škatla z luknjo za 

osvetllitev in kukalnikom 

likovna naloga 

 

 

LINEARNA 

PERSPEKTIVA  

Učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še:  

-prosojnica in fotografija 

-interaktivna tabla 

/demonstracija učitelj 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še : 

-na okvir napeta mreža  

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še:  

-interaktivna tabla  

-tablični računalniki za delo 

učencev 

likovna naloga 

 

 

MODULACIJA 

 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH pripomočkov 

 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

 

učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še:  

-učitelj naslika pred  

učenci sliko 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še:  

-posnetek umetnikovega 

ustvarjanja 

poleg ustaljenih učnih sredstev in 

pripomočkov še  

-barvni kvadratki za 

sestavljanje toplih in 

hladnih kombinacij 

- interaktivna tabla 
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Ob koncu vseh treh izvedenih likovnih nalogah so se učiteljica in opazovalci sestali in 

skupaj izpostavili pozitivna in negativna opažanja pri posameznem razredu (priloga 21). 

2.6.4.2.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KIPARSKE LIKOVNE 
NALOGE 

Kiparsko likovno nalogo, oblikovanje gibljivega montažnega kipa, smo že v pripravah 

načrtovali tako, da so bila v oddelku 9. a razreda uporabljena učna sredstva na osnovi digitalnih 

pripomočkov (priloga 11), v 9. b smo načrtovali uporabo učnih sredstev na osnovi kominiranih 

pripomočkov (priloga 12)  in v 9. c smo načrtovali uporabo učnih sredstev na osnovi analognih 

pripomočkov (priloga 10).  

Likovna naloga je bila: Oblikovanje montažnega visečega kipa, z upoštevanjem 

vključevanja različnih tekstur. Ustvarjali smo štiri šolske ure. Likovna tehnika je bila 

kombinirana, likovni motiv pa »abstrakcija«. 

V prvem oddelku smo ustaljenim učnim sredstvom in pripomočkom dodali posnetke 

učencev iz narave, posnete z digitalnim fotoaparatom ali telefonom in predvajanje filma s 

spleta, kjer svetloba poudarja teksturo.  

V drugem oddelku smo kombinirali učna sredstva, s pomočjo analognih in digitalnih 

pripomočkov. Učenci so v času uvodne motivacije delali v paru. Prvi učenec je opisoval 

predmet, ki ga je skritega tipal, drugi pa je ugibal, kaj opisuje. Kasneje pa sta na medmrežju 

raziskovala in iskala ustrezne primere.  

V tretjem oddelku pa smo uporabili še analogna didaktična pripomočka, ki ju je izdelala 

učiteljica sama. Ključnega pomena pri doživljanju tekstur sta bila smer svetlobe in neposredna 

tipna izkušnja. Zato je bilo v prvi pokriti škatli mogoče različne teksture osvetljevati iz različnih 

zornih kotov. Druga preprosta pokrita škatla, ki je imela ob strani odprtine, pa bo namenjena 

tipanju tekstur. Učencem smo s tem odvzeli možnost gledanja in jih usmerili v tipno zaznavanje 

različnih površin predmetov. 

Pri likovni nalogi so ponovili stare in usvojili nove likovne pojme, kot so: površina, 

tekstura, plastika, gibljivi kip- mobile, abstrakcija, figuralika, instalacija … in jih skušali čim bolj 

smiselno uporabiti pri oblikovanju svojega gibljivega montažnega kipa. Kriteriji za ocenjevanje 

izdelka so bili izvirnost motiva, razumevanje in upoštevanje likovnih pojmov, doslednost 

likovne tehnike in stabilnost oz. uravnoteženost mobila. 

Vsi učenci so imeli za to nalogo tudi domačo nalogo, in sicer so morali v enem tednu, 

do druge ure likovne umetnosti po urniku, nabrati jesenske plodove v naravi, jesensko odpadlo 

listje, vejice, palčke, storže, kamenčke in podobno. Vedeli so, da jih bomo uporabili pri 

ustvarjanju in, da so pri izboru pozorni na čim bolj različne teksture nabranih predmetov. Prav 

vsi učenci so pred učno uro in pred obravnavo likovnih pojmov rešili preizkus znanja. Enak 
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preizkus so rešili tudi ob zaključku likovne naloge. Tako smo preverili inicialno znanje in 

razumevanje likovnih pojmov in videli, koliko so znali ob koncu. 

Izbranih je nekaj likovnih izdelov učencev, ki so nastali v posameznem razredu. Odločili 

smo se, da bomo pri vsakem oddelku predstavili enako število skulptur. Pri vsakem razredu 

dve, ki sta zelo dobro uspeli, dve ki sta dobro uspeli in dve, ki nista.    

  

REZULTATI IN INTERPRETACIJA KIPARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI DIGITALNIH PRIPOMOČKOV 

Učenci v 9. a razredu so bili za delo zelo motivirani. Posebej radi so si izmenjavali izkušnje z 

iskanjem in fotografiranjem različnih površin v uvodni uri. Nekateri učenci so ob gledanju filma 

opazili povezave z lastnim izborom predmetov. Učenci so si kolegialno tudi izmenjali različne 

najdene predmete, tako da so imeli čim več različnih predmetov. Nasploh je opazovalka 

zapisala, da je bilo v tem razredu čutiti najbolj prijateljsko vzdušje in so si učenci med seboj 

večrat pomagali. Posebej je zapisala, da več učencev prosilo soseda, da je med ustvarjanjem 

držal osnovo za mobile, da je ta privezal vrvice nanj. Kasneje sta se zamenjala. Pri obravnavi 

novih likovnih pojmov so učenci aktivno sodelovali pri pogovoru. Nekaj učencev je bilo bolj 

zadržanih. Kasnejši pogovor z njimi je razkril, da jim je bilo nelagodno zaradi opazovalke. Mislili 

so, da si bo zapisala, če bodo narobe odgovorili. Ob posredovanju likovne naloge so veliko 

spraševali, bili so zelo motivirani in so komaj čakali, da izdelajo skico in začnejo z delom. Na 

začetku individualnega izražanja je bilo v razredu kar glasno, saj so učenci izbirali material, 

hodili po pripomočke, si posojali in izmenjevali predmete. Velika večina je kmalu začela z 

delom in v razredu je prevladalo ustvarjalno in umirjeno vzdušje. Nastali so zanimivi izdelki. 

Slika 1: Fotografije učencev na njihovih telefonih 
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Slika 2 :Izseki predvajanega filma s posnetki površin iz narave 

  

         

                                            

Slika 3                                                                                                Slika 4 

                                 

Učenka je izdela mobile (slika 3) pretežno iz različnega nabranega listja, ki ga je 

preluknjala in na vrvico prilepila še kostanje ter lesene detajle. Za osnovo je izbrala ukrivljeno 

vejico, ki jo je polepila z najdenimi plodovi. Z uporabo različnih površin in estetsko 

razporeditvijo dokazuje razumevanje likovnih pojmov. Pri rezanju in lepljenju je bila zelo 

natančna. Celoten montažni kip je ob vetru rahlo plapolal. Mobile je pravilno uravnovesila. 

Preizkus znanja je dobro rešila in dokazala, da razume likovne pojme. Učenka je med uvodno 

uro zelo dobro sodelovala in bila med delom ves čas motivirana. Med delom je bila vztrajna, 
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samostojna, izvirna in dosledna. Sama je v intervjuju dodala, da ji je bilo najbolj všeč, ko sta s 

sošolko po pouku iskali različne površine v naravi in ju fotografirali. 

Njena sošolka pa se je odločila za kombinacijo naravne in umetne površine, saj je poleg 

nabranih plodov pri svoji skulpturi (slika 4) za osnovo izbrala zglajeno in pobrušeno leseno 

palico. Nanjo je nalepila divji kostanj in dobila zanimivo ponavljanje. Lesene kroglice je 

dodajala na konec vrvic za okras in obtežitev. Izbira različnih listov je pokazala razumevanje 

uporabe različnih površin. Mobile se je ob prepihu kar precej vrtel, saj se posamezne viseče 

vrvice pri tem niso ovirale. Preizkus znanja je učenka dobro rešila že pred začetkom ure, po 

njej pa je bil brez napake. Učenka je bila pri sodelovanju zadržana, delala je samostojno, pri 

predstavitvi izdelka pa je blestela. Povzela in razložila je likovne pojme in v intervjuju je razkrila, 

da ji je bila ravno ta naloga zelo všeč in da je tudi doma na podoben način okrasila svojo sobo.    

Slika 5                                                                                                             Slika 6 

                                  

 Učenec je izdel mobile (slika 5) iz različnega nabranega listja, vejic in plodov. Izdelal je 

zanimivo osnovo mobila, saj je na osnovni križ navezal vrvico, ki je na koncu imela paličico, ki 

se je ponovno razdelila na dva dela.  Z uporabo različnih listov je želel učenec pokazati 

razumevanje likovnega pojma, torej upoštevati različne površine. Celoten montažni kip je zelo 

dobro obtežil, da se ni prevesil v nobeno smer. Preizkus znanja je pred obravnavo likovnih 

pojmov skromno rešil (2 točki), po nalogi pa ga je rešil dobro ( 9 točk). Izdelek je lepo predstavil 

in utemeljil. V uvodni uri je bil nekoliko manj zagnan za delo. Sodeloval ni. Pri izdelavi osnutka  

je potreboval spodbudo in dodatna navodila učiteljice. Ko pa so začeli ustvarjati, je bil poln 

elana. Delal je dobro in samostojno vse do zaključka naloge. Povedal je, da mu je naloga všeč, 

ker se dela z rokami in ni slikanje s temperami.   

Njegov sošolec pa je izdelal veliko skulpturo (slika 6). Želel je narediti bolj kompleksno 

zasnovo skulpture, a se je vmes, kot je pojasnil v intervjuju premislil in spremenil svoj koncept. 
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Izbiral pa je manj različnih površin. Uporabil je le nekaj različnih odpadlih listov, ki jih je nanizal 

po vrvi. Razložil je, da se je med ustvarjanjem res bolj posvetil konstrukciji in ravnovesju. Pri 

preizkusu znanja in zagovoru je pokazal razumevanje likovnih pojmov in svoj izdelek je lepo 

predstavil razredu. Delal je samostojno in bil dobro motiviran za delo. Naloga mu je bila zelo 

všeč in tudi sicer najraje ustvarja na področju kiparstva.  

Slika 7                                                                  Slika 8 

              

Učenka je izdela domiselen mobile (slika 7). Za osnovo je namreč prepletla vejice in 

deščice ter dobila nekakšno trikotno formo. Okrasila jo je in na prepleteno vejico obesila 

nabrane liste. Deščice je okrasila s plodovi in listi in tako tudi sama ustvarjala različne površine. 

Premičen je bil predvsem spodnji del mobila, zgornji je ostajal statičen. Mobile je pravilno 

uravnovesila. Preizkus znanja je še kar dobro rešila pred in zelo dobro po nalogi ter dokazala, 

da razume likovne pojme. Učenka je med uvodno uro dobro sodelovala in bila med delom ves 

čas motivirana in samostojna. Vezala, rezala in lepila je pazljivo. Naloga se ji je zdela dobra, 

a je imela, kot je povedala kasneje, težave z zavezovanjem in lepljenjem listov. 

Pri nalogi je imel največ težav učenec (slika 8), ki nikakor ni mogel uravnovesiti svoje 

skulpture. To mu je predstavljalo veliko težavo. Med uvodno uro sicer ni sodeloval, a je 

poslušal. Navodila so mu bila jasna. Pozabil je tudi fotografirati površine s svojim mobilnikom 

v naravi in v šolo je prinesel minimalno količino nabranih jesenskih plodov. Njegov izdelek je 

manj domiselen. Uporabil je malo površin. Pred nalogo je preizkus rešil slabo (2 točki), po 

nalogi pa boljše (7 točk). Pri delu je bil motiviran, a je potreboval pomoč in navodila. Pri lepljenju 

je imel težave in na izdelku so vidne sledi lepila, ki ga je uporabil. Samostojen ni bil niti med 

delom niti pri predstavitvi, kjer je potreboval veliko podvprašanj in pomoči. S svojim delom pa 

je bil učenec kljub vsemu zadovoljen in izrazil je željo po ponovitvi takšnih nalog. 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA KIPARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI KOMBINIRANIH PRIPOMOČKOV 

V 9. b razredu so učenci v uvodni uri delali v paru. Ta oblika dela je bila všeč marsikomu, a je 

bilo zaradi tega v razredu nekoliko bolj glasno. Pri uvodni motivaciji so v parih ugibali, kaj ima 

nekdo skrito v rokah. Učenec, ki je tipal in opisoval predmet, ni smel poimenovati predmeta, ki 

ga ima v rokah. Drugi je ugibal po opisu. Ko je ugotovil, sta vlogi zamenjala. Kljub preprostosi 

je ugibanje učence navdušilo in pritegnilo. Ko je par skrite predmete razkril, sta učenca na 

medmrežju našla čim več primerov različnih površin. Opazovalka je zapisala, da je bilo 

nekoliko povečana glasnost v tem delu ure zaradi dela v dvojicah. Pri obravnavi novih likovnih 

pojmov so učenci sodelovali pri pogovoru, a nekaj učencev je bilo zadržanih zaradi neznanja 

ali zaradi prisotnosti opazovalke v razredu. Ob posredovanu likovne naloge so veliko 

spraševali in sodelovali, imeli so veliko dobrih idej in smiselnih komentarjev, bili so motivirani 

in zagnani za delo. V fazi individualnega izražanja je bilo v razredu čutiti in videti delovno 

vzdušje. Delal je vsak zase. Samostojnost je bila v tem razredu pri tej nalogi največja, kot si je 

zapisala tudi učiteljica v svojih zapisih, in kar je bilo lepo razvidno tudi iz posnetka in fotografij.  

Nastali so domiselni likovni izdelki. 

Slika 9: Učenci med likovnim izražanjem 

          

Slika 10                                    Slika 11                                        Slika 12 

           

Učenec je izdelal zelo zanimiv mobile (slika 10) pretežno iz različnega nabranega listja 

in vejic. Za osnovo je izbral različne vejice, ki jih je povezal v celoto. Skozi povezani del je 

potisnil paličice in nanje obesil liste. Uporabil je različne površine, estetsko razporedil 
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posamezne elemente in izdelal kompakten in gibljivi kip. S tem dokazuje razumevanje novih 

likovnih pojmov. Pri rezanju in lepljenju je bil zelo natančen. Ob prepihu pa se je mobile 

minimalno premikal, saj je bil kar težak. Mobile je bil dobro uravnotežen. Preizkus znanja je 

dobro rešil in dokazal, da razume likovne pojme. Učenec ni dosti sodeloval, le malo med 

uvodno uro. Med delom je bil ves čas motiviran, vztrajen, popolnoma samostojen in izviren. 

Po uri je povedal, da je pri delu zelo užival in da so mu ure izredno hitro tekle.           

Njegova sošolka pa se je odločila za kombinacijo najrazličnejših predmetov in površin 

(slika 11 in 12). Za osnovo svojega gibljivega kipa je izbrala leseni palici in ju prekrižala. Nanju 

je nalepila listje. Naključno je obešala in lepila predmete tako, da je bil njen mobile lepo 

uravnotežen in se ni nagibal v nobeno stran. Izvirno se je odločila, da ne bo izdelala simetričnih 

delov kakor večina učencev. Čisto na vrhu in na spodnjem, najnižjem delu pa skulpturo krasijo 

detajli, ki jih je učenka posebej naredila in naknadno nalepila. Zgoraj je iz listov naredila cvet, 

spodaj pa je vejice prepletala in jih povezala skupaj v nekakšen šopek. Delala je zelo natančno, 

samostojno in domiselno. V celoti je razumela vse obravnavane pojme, kar je razvidno tudi iz 

izdelka. Ta je lepo poplesaval in predmeti so na svetlobi razkrivali svoje raznolike površine. 

Preizkus znanja je učenka dobro rešila pred začetkom ure in odlično po njej. Pri uvodni uri je 

sodelovala, delala je z veseljem, ves čas samostojno, pri predstavitvi izdelka je bila suverena 

in prepričljiva. V intervjuju je potrdila, da ji je bila naloga zelo všeč. 

Slika 13                                                                                                                Slika 14 

                                            

Učenka istega razreda je izdelala nenavaden mobile (slika 13) iz različnega nabranega 

listja, plodov in vejic. Za osnovo je izbrala različne vejice, ki jih je povezala v celoto in jih 

okrasila z različnimi listi in plodovi. Svojevrsten in unikaten likovni izdelek kaže na razumenaje 

likovnih pojmov in veliko ustvarjalnost učenke. Pri rezanju in lepljenju je bila natančna. Delala 

je samostojno. Mobile je bil dobro uravnotežen in se je ob premiku lepo zibal. Preizkus znanja 
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je dobro rešila in pri uri je dobro sodelovala z vmesnimi pripombami. Delala je z navdušenjem, 

nekoliko zasanjeno in samostojno.  

Njena sošolka je izdelala prav tako zanimiv mobile iz  različnih površin (slika 14). Za 

osnovo svojega gibljivega kipa je izbrala vejo, ki jo je upognila tako, da je nastala krožna oz. 

elipsasata oblika. Pričvrstila jo je na leseni križ. V sredini je visela vrvica s storžem na koncu 

in plodovi vmes. Na krožni formi pa je uporabila različne površine listov in ciprese. Izdelek je 

naredila simetrično in uravnoteženo. Delala je natančno, prizadevno, samostojno in domiselno. 

Razumela je obravnavane likovne pojme, kar je razvidno iz izdelka in preizkusa znanja, ki ga  

je učenka po nalogi rešila zelo dobro. Pri uvodni uri je sodelovala, delala je dobro in 

samostojno. V intervjuju je povedla, da ji je največ težav predstavljaja uravnoteženost mobila, 

saj je morala vsakič, ko je kaj privezala mobile, dvigniti in preveriti, v katero stran se prevesi. 

Sicer ji je bila naloga zelo zanimiva. 

Slika 15                                                                                                          Slika 16 

                                   

Učenec je izdelal linearni mobile (slika 15). Za osnovo je izbral palico in nanjo nalepil 

manjše liste. Iz palice je obešal različne vrvice, na katere je obešal liste, želode, kostanje in 

plodove. Izdelek kaže različno uporabljene površine, stabilnost in izvirno upodobitev ter tako 

dokazuje razumevanje likovnih pojmov. Pri rezanju in lepljenju je bil še kar natančen. Celoten 

montažni kip je ob premiku lepo plapolal. Pravilno ga je uravnovesil. Preizkus znanja je pred 

učno uro rešil slabše (3 točke) , po njej pa odlično (10 točk). Med likovnim izražanjem je bil 

motiviran, vztrajen in je dobro sprejemal učiteljičine spodbude. Sodeloval ni aktivno, a je 

spremljal razlago. Povedal je, da je bila naloga še kar dobra, saj je lahko med delom odmislil 

na spraševanje pri matematiki.  

Učenka v istem oddelku se je odločila za bolj enostavno skulpturo (slika 16). Na 

preprosto križno osnovo iz palic je obesila štiri dolge vrvice. Na vsako je zavezala storž in pod 
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njim kostanj. Iz izdelka je razvidno, da je uporabila malo površin in različnih materialov. Iz 

posnetka je razvidno, da jih je imela na voljo več. Delala je izredno počasi in je bila 

dekoncentrirana. Mobile je bil sicer stabilen in lepo se je gibal, a bi lahko bil bolj bogat. Kljub 

opozorilom in spodbudam učiteljice je ostal skromen vse do konca. Učenka je bila med delom 

manj motivirana in zadržana. Preizkus znanja je učenka rešila pred začetkom ure slabo (2 

točki), po njej pa nekoliko bolje (5 točk). Učenka je bila zadržana. Sodelovala ni. Po uri je 

povedala, da zelo rada dela iz naravnih materialov, ki jih je nabirala po poti z mamico. Bala se 

je samo dela s silikonsko pištolo. Ure so ji zelo hitro minevale in ni vedela, da bo vsak hip 

zvonilo. 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA KIPARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI ANALOGNIH PRIPOMOČKOV 

Učenci v 9. c razredu so bili za delo izredno motivirani. Najbolj so jih pritegnile škatle, ki smo 

jih vključili kot učna sredstva na osnovi analognih pripomočkov. Učenci so v prvi škatli tipali, 

kaj je v njej in ugibali, v drugi pa so kukali in opazovali osvetljene dele ter ponovno ugibali, kaj 

opazujejo. Učencem je bila ta vaja zelo všeč in strinjali so se, da je najtežje samo tipati. 

Opazovalka je simpatično zapisala, da so bili pri ugibanju navdušeni tako kot učenci nižjih 

razredov, ki navdušenja še ne skrivajo. Nabrali so veliko zanimivih jesenskih plodov. Pri uvodni 

uri in obravnavi novih likovnih pojmov so učenci aktivno sodelovali pri pogovoru. Sodelovali so 

tako kot vedno in prisotnost opazovalke jih ni motila. Pri posredovanu likovne naloge so 

sodelovali, spraševali ter hitro začeli z delom. Kar nekaj učencev se je najprej lotilo dela in 

skico naredilo šele na koncu, ko je bil izdelek narejen. Povedali so, da so ob razlagi dobili jasno 

idejo, kaj bodo izdelali in so jo želeli takoj uresničiti. Med delom so bili zelo motivirani in 

samostojni. Opazovanje posnetkov in mnenje učiteljice in opazovalke so je bilo enotno: v tem 

razredu je bilo opaziti večjo motiviranost za ustvarjanje in večjo samostojnost pri likovnem 

izražanju.  Nastali so domiselni, kreativni in raznoliki izdelki. 

Slika 17: Učenka tipa predmet in ugiba, kaj drži v rokah 
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Slika 18: Učenka opazuje osvetljeni del predmeta in ugiba, kaj je v škatli 
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Slika 19: Primeri osvetljenih delov predmetov v škatli 

 

Slika 20                                                Slika 21                                      Slika  22 
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Učenka je izdelala mobile krožne oblike (slika 20). Uporabila vejice in vrvico za osnovo 

ter dodala različno nabrano listja. Učenka pri likovnem izdelku ni uporabila različne površine, 

ki jih je imela, kot je pokazal posnetek, na voljo. Je pa mobile estetsko privlačen, urejen, 

uravnotežen in lepe simetrične kompozicije in vsekakor odraža učenkino ustvarjalnost. 

Urejeno je nizala posamezne elemente. Rezala, vezala in lepila je zelo natančno. Ob prepihu 

pa se je mobile premikal v celoti, noben del ni izstopal in ubral svoje smeri, saj so bili vsi 

pričvrščeni na podlago. Učenka je lepo sodelovala v uvodni uri in pri delu je bila visoko 

motivirana in samostojna. Test znanja je dobro rešila (6 točk) pred in odlično (9 točk) po 

obravnavi snovi. V intervjuju je povedala, da ji je bila ta naloga od vseh najbolj všeč, a da ji je 

žal, da ni nabrala še več materiala v naravi. Predvsem si je želela imeti na voljo mah.   

Njena sošolka pa se je odločila za križno osnovo, ki jo je v celoti prekrila z različnimi 

naravnimi materiali in nanjo obesila vrvice z listi in plodovi (sliki 21 in 22). Sama konstrukcija 

je enostavna, a se vidi, da je učenka uporabila veliko različnih materialov, izdelala je stabilen 

gibljivi kip in domiselno je vključila nabrane naravne materale v celoto. S tem je dokazala 

razumevanje naloge in likovnih pojmov. Zanimivo je, da je učenka pred začetkom narisala kar 

tri osnutke. Bila je popolnoma samostojna skozi celotno likovno nalogo. Preizkus znanja je 

pred nalogo rešila zadovoljivo (5 točk), po njej pa odlično (10 točk). Zanimivo je bilo tudi njejo 

razmišljanje, ko nam je po uri zaupala da je ob uvodni motivaciji pomislila na to, kako bi bilo, 

če ne bi videla. Učno sredstvo je nanjo naredilo močan vtis. Pri ugibanju, kaj se skriva v škatli, 

pa se je zelo zabavala. 

Slika 23                                                                                                                 Slika 24 

                                                               

Učenka istega razreda je naredila trikotno osnovo gibljivega montažnega kipa (slika 

23). Nanjo je prepletla vrvico in na lesene deščice nalepila polno drobnih plodov iz narave. 

Dodala je še tri viseče divje kostanje. Domiselen, umerjen izdelek kaže razumevanje in 
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uporabo novih likovnih pojmov. Učenka je delala motivirano in brez pomoči. Usmeritve 

učiteljice je v celoti upoštevala. Pri izdelavi si je prizadevala narediti čim bolj natančen izdelek. 

V intervjuju je razkrila, da se je odločila za manjšo skulpturo ravno zato, da se je lahko posvetila 

detajlom. Mobile se je ob premiku lepo zazibal in spodnji, težji elementi so še nekaj časa zibali 

celoto. Preizkus znanja je potrdil, da likovne pojme razume.  

Bistveno več težav je imel pri delu njen sošolec. Izdelal je križno osnovo za mobile 

(slika 24), ki jo je skromno okrasil. Ogromno težav mu je delala uravnoteženost kipa. Učenec 

je pri delu potreboval dodatne spodbude in navodila. Imel je kratkotrajno koncentracijo, a se je 

trudil. Ni odnehal z delom in je do konca lepil in rezal. Tehnika ni bila najbolj natančna, a je bil 

na koncu z izdelkom vidno zadovoljen. Preizkus znanja pred obravnavo je opravil s 5 točkami, 

po njej pa s 6 točkami. Povedal je, da se težko osredotoči, da mu te stvari ne gredo dobro od 

rok in da bi tudi tu potreboval podaljšan čas, kakor ga ima pri preizkusih znanja.   

Slika 25                                                                                              Slika 26 

                           

Ena izmed učenk pa je za osnovo uporabila eno deščico in nanjo zavezala dve vrvici 

in prilepila dve vejici (slika 25). Njena predstavitev izdelka je bila zelo suverena in temeljita. 

Inspiriral jo je gibljivi kip in želela je, da se posamezni deli njenega kipa prosto premikajo, drugi 

pa se zaletavajo ob palice. Tako je želela prikazati različno gibanje in s tem različno 

opazovanje površin. Učenka je bila prvikrat zelo motivirana za delo, drugič pa je njena 

koncentracija in volja upadla zaradi negativne ocene pri kemiji. Proti koncu prve blok ure pa je 

ponovno dobila zagon za delo. Rezala, lepila in vezala je dobro. Pri ustvarjanju je bila 

samostojna. Preizkusi znanja so pokazali, da razume nove likovne pojme. 

Njen sošolec je izhajal iz podobne osnove (slika 26). Delal je hitro, natančno in 

suvereno. Pri ustvarjanju ni potreboval pomoči in je bil zelo motiviran za delo. Težil je k simetriji, 

urejenemu izgledu ter uravnoteženosti gibljivega kipa. Pozoren je bil pri detajlih. Izdelek in 
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preizkus sta potrdila, da je učenec razumel likovne pojme. Povedal je, da mu je bila naloga 

zelo všeč. Pohvalil se je, da je pri ugibanju predmetov v škatlah vse takoj ugotovil. Dodal je 

še, da mu je všeč vse v povezavi s kiparstvom ali modelarstvom. 

 

Slika 27: Nekateri nastali kiparski likovni izdelki 
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2.6.4.2.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA RISARSKE LIKOVNE    
NALOGE 

Kiparski nalogi je v vseh oddelkih sledila risarska. Risarsko likovno nalogo, risanje pogleda na 

mesto ali ulico smo že v pripravah načrtovali tako, da so bila v oddelku 9. a razreda uporabljena 

učna sredstva, na osnovi kombiniranih pripomočkov (priloga 15), v 9. b smo načrtovali uporabo 

učnih sredstev, na osnovi analognih pripomočkov (priloga 13)  in v 9. c smo načrtovali uporabo 

učna sredstva, na osnovi digitalnih pripomočkov (priloga 14).  

Likovna naloga je bila: Risanje motiva po spominu ali domišljiji po pravilih linearne 

perspektive. Zanjo smo porabili šest šolskih ur. Likovna tehnika je bila svinčnik. Če je kdo želel, 

je lahko na koncu prevlekel svojo risbo s tankim črnim flomastrom. Likovni motiv  pa je bil  

»pogled na mesto ali ulico«.  

V prvem oddelku, v 9.a, smo ustaljenim učnim sredstvom in pripomočkom dodali 

interaktivno tablo in risanje na folijo preko slik, ki soj ih učenci našli v časopisih. Ob risanju 

preko prosojnic so se učenci prepričalo o zakonitostih linearne perspektive, interaktivna tabla 

pa je bila namenjena učiteljevi demonstraciji. V drugem oddelku, v 9.b,  smo učencem dodali 

na okenski okvir napeto mrežo, skozi katero so opazovali okolico in jo skicirali oz. prerisali. 

V tretjem oddelku, v 9.c, pa smo uporabili interaktivno tablo za demonstracijo in tablične 

računalnike za risanje učencev po fotografijah arhitekturnih objektov.  

Z risanjem na tablicah in po foliji so učenci sledili linijam arhitekture na fotografiji proti 

horizontu. Označili so očišča, bežiščnice in korizont.  

V vseh treh oddelkih pa so učenci ponovili stare in usvojili nove likovne pojme, kot so: 

horizont, prostorski križ, bežišče, perspektiva … in jih smiselno uporabili pri risanju. Kriteriji za 

ocenjevanje izdelka so bili izvirnost upodobljenega motiva, razumevanje in upoštevanje 

likovnih pojmov, doslednost likovne tehnike in postavitev elementov v format. 

V vseh oddelkih smo pred začetkom naloge učence prosili, da poleg preizkusa narišejo 

na hitro pogled na mesto, vas ali ulico. Za risanje so imeli na voljo največ pet minut.  

Vsi učenci so pred učno uro in pred obravnavo likovnih pojmov rešili preizkus znanja. Enak 

preizkus so rešili tudi ob zaključku likovne naloge. Tako smo preverili inicialno znanje in 

razumevanje likovnih pojmov na koncu.  

Predstavljenih je nekaj likovnih izdelov učencev, ki so nastali v posameznem razredu. 

Odločili smo se, da bomo pri vsakem oddelku predstavili enako število risb. Pri vsakem razredu 

tri izdelke, ki so dobro ali odlično uspeli in tri, ki niso, ali so bili slabši.    

Opazovalci in učiteljica smo se strinjali, da so bili učenci najmanj samostojni ravno pri 

risarski likovni nalogi. Razlog je v tem, da pri tej nalogi učenci spoznajo povsem nove likovne 

pojme in tudi način risanja je popolnoma nov ter zahtevnejši. Kar potrjuje rezultate pisnih 

preizkusov  pred obravnavo snovi, ki so bili pri tej likovni nalogi najslabši. 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA RISARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI KOMBINIRANIH PRIPOMOČKOV 

V 9. a razredu so bili v uvodni uri dobro motivirani. Pred začetkom ure so naredili osnutke 

mesta ali vasi. Opazovalka je zapisala, da učenici niso bili zadovoljni s svojimi osnutki, saj niso 

znali prepričljivo upodobiti globine. Pri uvodni uri in obravnavi novih likovnih pojmov so učenci 

aktivno sodelovali pri pogovoru. Sodelovali so tako kot običajno kljub prisotnosti opazovalke, 

saj so se navadili na njeno prisotnost že pri kiparski nalogi. Učencem je bila razlaga zanimiva, 

a hkrati je bilo videti, da so nekateri učenci prestrašeno spremljali razlago. Kasneje so v 

intervjuju razkrili, da niso verjeli, da bodo lahko narisali tako zahtevno risbo. Mnoge nejasnosti 

jim je pomagala razjasniti prosojnica, ki so jo položili preko časopisne slike. Pri posredovanju 

navodil za likovno nalogo so pozorno poslušali, sodelovali in spraševali. Med delom so bili 

motivirani. Na začetku likovnega izražanja so potrebovali kar nekaj pomoči, dodatnih navodil 

in potrditev, da delajo pravilno. Na začetku likovnega izražanja niso bili samostojni. Ko so 

naredili zasnovo risbe, so samostojno nadaljevali in pomoč so potrebovali le ob risanju 

določenih arhitekturnih delov (balkona, strešnega okna, okvirja, stopnic, obokov ipd.). Nastale 

pa so domiselne, kreativne in unikatne risbe.  

 

Slika 28: Risanje na folijo 
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Slika 29: Osnutki učencev narejeni pred obravnavo snovi 

 

                            Slika 30 

 

Učenec je narisal izvirno risbo, z upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive, z 

dvema očiščema (slika 30). Motiv predstavlja pogled na mesto. Arhitekturne objekte je lepo 

umestil v risarsko ploskev in ustvaril zelo lepo kompozicijo. Razumevanje likovnih pojmov se 

kaže v pravilnem risanju bežiščnic in njihovem natančnem združevanju v obeh očiščih. 

Horizont je pravilno upodobil, saj je raven in vidno deli prostor na zgornji in spodnji del. Med 

ustvarjanjem je bil zatopljen v risanje. Delal je kvalitetno, ustvarjalno in zelo natančno. 

Razumevanje likovnih pojmov je bilo na koncu vidno še pri predstavitvi izdelka in pri preizkusu 
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znanja. Pred obravnavo je pisal slabo (1 točka), po njej pa je dosegel visoko število točk (8 

točk).  Učenec je povedal, da je bila naloga kar težka, a zanimiva in dobra.  

                            Slika 31 

 

Tudi drugi učenec iz tega razreda je izbral pogled na mesto (slika 31). Razumevanje 

likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju zakonitosti linearne perspektive z dvema 

očiščema, natančnih bežiščnicah, njihovem združevanju v obeh očiščih in horizontu. Zelo 

domiselno je naredil stavbe in cestišče. Tudi bolj zahtevni detajli učencu niso delali težav. 

Ustvarjalno je dodajal stavbo po stavbo in nastala je zanimiva risba. Pri delu je bil samostojen, 

a je komentarje učiteljice poslušal in upošteval. Tudi pri preizkusu in predstavitvi se je videlo, 

da so mu likovni pojmi popolnoma razumljivi. Želel je dorisati še avtomobile in pešce, a mu je 

zmanjkalo časa.  

                            Slika 32 
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Učenka je izbrala upodobitev vaškega okolja (slika 32). Odločila se je za domiselen 

prikaz vrstnih hiš z reko v sredini. Izbrala je perspektivo z enim očiščem. Pri delu je pokazala 

veliko zavzetosti in motiviranosti. Delala je samostojno. Likovna tehnika pa bi bila lahko na 

določenih mestih bolj natančna in detajle bi lahko marsikje še dodala. Ker je delala hitro in 

veliko časa, kakor je razkril posnetek, prostoročno, so določeni arhitekturni elementi vegasti in 

nenatančni. Pojme je po nalogi in pri predstavitvi dobro utemeljila in razumela.   

                            Slika 33 

 

Učenec je domiselno zapolnil površino. Upodobil je cesto, ki vozi skozi vas (slika 33). 

Kompozicija risbe je simetrična. Upodobil je linearno perspektivo z enim očiščem. Stavbe so 

si zelo podobne in pri vsaki bi se dalo še kaj dorisati. Učenec je bil pri delu manj natančen, kar 

je videti pri upodobljenih vratih in oknih. Delal je dobro, a je potreboval spodbudo in dodatna  

navodila učiteljice. Preizkus znanja je pred obravnavo pustil prazen, po njej pa ga je rešil s 

6.točkami. Povedal je, da se mu je zdela ta naloga izredno težka. 
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                      Slika 34 

 

Učenka je izbrala obrobje mesta in v njem je želea narisati nekoga, ki sprehaja psa 

(slika 34). Upodobila je nekaj stavb in cest. Kompozicija je dobra. Linearna perspektiva z 

dvema očiščema pa bi lahko bila na določenih mestih prikazana bolj natančno.Tudi navpične 

linije niso povsod ravne. Dorisala bi lahko tudi okenske okvirje, balkone, opeke, stavbe v 

ozadju itd. Pri delu je bila zelo negotova in je neprestano pogledovala, kaj počno drugi. Risala 

je počasi, delala je z manj motivacije. Preizkus znanja je po obravnavi rešila zadovoljivo (6 

točk). V intervjuju je povedala, da ji je bila naloga pretežka.  
 

                           Slika 35 
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Učenka  je narisala risbo z upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive z enim 

očiščem. (slika 35). Motiv predstavlja večerni sprehod po ulici. Arhitekturne objekte je lepo 

umestila v risarsko ploskev in ustvarila lepo kompozicijo. Razumevanje likovnih pojmov se 

kaže v pravilnem risanju bežiščnic, očišču in  horizontu. Delala je zavzeto in motivirano. 

Določeni arhitekturni objekti bi bili lahko bolj zrisani, saj so stavbe puste. Učenka je razložila, 

da se je bolj ubadala s senčenjem in ustvarjanjem večernega vzdušja na sliki. Likovne pojme 

je razumela.  
    

    Slika 36: Risanje na interaktivni tabli 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA RISARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI ANALOGNIH PRIPOMOČKOV 

Pred začetkom ure so učenci 9. b naredili osnutke »pogleda na mesta ali ulico«. Opazovalka 

je zapisala, da tudi ti učenici niso bili zadovoljni s svojimi osnutki, saj niso znali prepričljivo 

upodobiti globine. V  razredu so v uvodni uri dobili navodila za opazovanje stavb, cest, 

pločnikov in narave, ki jo lahko vidijo skozi okno. Format svojega lista pa so morali razdeliti na 

toliko pravokotnikov, na  kolikor je bilo razdeljeno tudi okno, skozi katerega je kdo gledal. Lahko 

so izbrali pogled skozi bolj gosto ali manj gosto mrežo. Učenci so na to vsak pravokotnik 

prerisali. Delati so morali hitro. Pri navodilih so sodelovali. Učencem se je zdela naloga kar 

zahtevna in niso bili prepričani, ali jim bo uspelo v tako kratkem času narisati šolsko okolico, ki 

jo vidijo skozi okno. Učenci so kar kmalu videli, kako linearna perspektiva nastaja na njihovih 

risbicah. Najprej so jo opazili učenci, ki so risali cesto. Opazovalka je zapisala, da je marsikdo 

šele ob svoji risbi dojel, kaj smo pred tem razlagali. Nastale so zanimive risbe. Zgodilo pa se 

je tudi, da sta dve učenki delali prepočasi, saj enostavno nista zmogli hitrega risanja in sta 
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morali predčasno zaključiti z skiciranjem. Pri posredovanu navodil za likovno nalogo so učenci 

pozorno poslušali. Marsikaj so tudi spraševali. Med ustvarjanjem so bili motivirani. Na začetku 

likovnega izražanja je večina potrebovala pomoč in dodatna navodila. Kasneje pa so 

samostojno nadaljevali in pomoč so potrebovali le ob risanju določenih detajlov. Nastali so 

zanimivi pogledi na mesto ali ulico.  

Slika 37: Osnutki učencev, narejeni pred obravnavo snovi 

 

 

Slika 38: Razdelitev lista na enak način, kakor je razdeljeno okno z mrežo 
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Slika 39: Risanje pogleda skozi okno, z mrežo na okenskih okvirjih  
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                           Slika 40 

 

Učenka je izredno upodobila motiv »pogleda na ulico« (slika 40). Izbrala je romantičen 

prizor slovenske obale, ki ga je narisala po spominu in domišljiji. Čudovito je upoštevala 

zakonitosti linearne perspektive tudi v odsevu mesta, v vodi. Delala je motivirano, suvereno in 

samostojno. Njen izdelek kaže na izvrstno razumevanje likovnih pojmov, tudi predstavila ga je 

suvereno in brezhibno. Preizkus znanja je ob koncu naloge rešila brez napake. Od vseh nalog 

je bila učenki najbolj všeč ravno ta, čeprav so bili pri vseh treh njeni izdelki nad povprečjem.  

                            Slika 41 

 

Učenec je narisal zanimivo risbo, z upoštevanjem zakonitosti dvoočišne linearne 

perspektive (slika 41). Motiv predstavlja pogled na mesto. Učenec je želel narisati učinek, da 

smo sami kakor sprehajalci. Edino težavo pri risanju mu je predstavljal avtomobil. Arhitekturne 

objekte je  zelo lepo umestil v risarsko ploskev in ustvaril zanimivo kompozicijo. Razumevanje 
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likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju bežiščnic, njihovem natančnem združevanju in 

ravnem horizontu. Med ustvarjanjem je le redko potreboval pomoč ali usmeritev. Razumevanje 

likovnih pojmov je potrdil tudi pri preizkusu in predstavitvi izdelka.  

                            Slika 42 

 

Njegov sošolec pa je narisal risbo, z upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive, z 

enim očiščem (slika 42). Motiv predstavlja pogled na mesto. Izvirno je  arhitekturne objekte 

zapolnil ter umestil v risarsko ploskev. Razumevanje likovnih pojmov se kaže v pravilnem 

risanju bežiščnic, očišča in horizonta. Preizkus znanja po uri in predstavitev je dobro opravil. 

Delal je motivirano. Pri delu je bil natančen, a bi določene elemete lahko narisal še boljše ali 

popravil površnosti. 

                            Slika 43 
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Učenec je narisal risbo, z upoštevanjem linearne perspektive, z enim očiščem (slika 

43). Motiv predstavlja pogled na mesto. Kompozicija je dobra. Razumevanje likovnih pojmov 

se kaže v pravilnem risanju bežiščnic, očišč in horizonta. Izvirni in domiselni detajli delajo sliko 

zares ustvarjalno in neponovljivo. Ponekod pa je bil nenatančen pri tehniki in posamezne 

arhitekturne elemente bi lahko še dopolnil. Naloga mu je bila zelo všeč. Rad in s ponosom je 

predstavil svoj izdelek. Preizkus po obravnavi je pisal zelo dobro. 

                            Slika 44 

 

Učenka  je narisala risbo mesta, z upoštevanjem linearne perspektive, z enim očiščem 

(slika 44). Motiv predstavlja pogled na mesto. Arhitekturne objekte je lepo umestila v risarsko 

ploskev. Razumevanje likovnih pojmov se delno kaže v pravilnem risanju bežiščnic, očišča in 

horizonta. Med ustvarjanjem je bila zelo prizadevna in si je trudila narediti čim boljšo risbo. 

Neprestano je spraševala in potrebovala veliko pomoči. Tudi sicer učenka težje sledi pouku, a 

se trudi. Razumevanje likovnih pojmov pri preizkusu znanja je bilo tudi po obravnavi snovi 

slabo (5 točk). Učenka je povedal, da je bila naloga zelo težka, saj je težko narisati mesto 

takšno, da izgleda resnično.   
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                                              Slika 45 

 

Učenka je čudovito narisala prizor iz domačega Kamnika (slika 45). Motiv gleda vsak 

dan, ko hodi iz šole domov. Pove pa, da je to tudi njena najljubša pot. Arhitekturne objekte je 

lepo umestila v ploskev in ustvarila zelo lepo kompozicijo z zvonikom v sredini. Razumevanje 

likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju bežiščnic in njihovemu natančnemu združevanju 

v očišču in horizontu.  Učenka je bila izredno motivirana od uvodne ure do konca. Med 

ustvarjanjem je bila samostojna. Opazovalka je zabeležila, da je vse linije, ki jih je naredila z 

ravnilom, prevlekla s prosto roko. Delala je kvalitetno, ustvarjalno in zelo natančno. Dodajala 

je še senco in razne detajle. Razumevanje likovnih pojmov je bilo na koncu vidno še pri 

predstavitvi izdelka in pri preizkusu znanja, ki ga je rešila izvrstno. 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA RISARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI DIGITALNIH PRIPOMOČKOV 

Tudi v 9. c smo pred začetkom ure naredili osnutke mesta ali vasi. Učencem smo  v uvodni uri 

na interaktivni tabli pokazali, kaj se zgodi, če po fotografiji arhitekturnih objektov povlečemo 

linije. Učiteljica je razložila, kaj se dogaja z navpičnimi linijami in kako se ukrivljajo vodoravne. 

Ob risanju je razložila še pojme horozint, očišča, bežišča ipd. ter učence seznanila z oznakami. 

Po razlagi so povedano učenci (vsk zase) preizkusili na svojih tabličnih računalnikih. 

Opazovalka je zapisala, da so bili navdušeni in da so hitro delali. Redkokdo je imel težave pri 

rokovanju s tabličnim računalnikom. Posnetki in primerjava pa je razkrila tudi, da je bila razlaga 

pri tej uri in ta uvodna motivacija najkrajša. Kljub dolžini razlage ni trpela razumljivost, saj so 

učenci razlago in navodila v celoti razumeli. Učenci so bili za delo najbolj motivirani prav v tem 

oddelku, a so tudi oni potrebovali usmeritve in navodila. Ko so enkrat razumeli sistem in način 

dela, so pomoč učiteljice potrebovali zgolj za posamezne stvari. Nastali so domiselni in 

zanimivi likovni izdelki.  

 

Slika 46: Osnutki učencev, narejeni pred obravnavo snovi 
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Slika 47: Demonstracija linearne perspektive na interaktivni tabli 

 

Slika 48: delo na tabličnem računalniku 
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                            Slika 49 

 

Učenka  je narisala izvirno risbo, z upoštevanjem linearne perspektive, z enim očiščem 

(slika 49). Motiv predstavlja pogled na zapuščeno mesto. Arhitekturne objekte je lepo umestila 

v risarsko ploskev in ustvarila lepo kompozicijo. Razumevanje likovnih pojmov se kaže v 

pravilnem risanju bežiščnic in njihovem natančnem združevanju v očišču in horizontu. 

Med ustvarjanjem je bil zatopljena v risanje. Delala je kvalitetno, umirjeno, ustvarjalno 

in zelo natančno. Zaradi počasnega tempa dela ji je na koncu zmanjkalo časa, da bi zapolnila 

celotno risarsko površino. Razumevanje likovnih pojmov je bilo na koncu zelo lepo vidno, še 

pri predstavitvi izdelka in pri preizkusu znanja.  

 

                           Slika 50 
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Učenka  je narisala izvirno risbo, z upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive, z 

enim očiščem (slika 50). Motiv predstavlja pogled ljubko domišljijsko vasico. Arhitekturne 

objekte je lepo umestila v risarsko ploskev in v izdelku se vidi razumevanje likovnih pojmov. 

Slednje je učenka kasneje potrdila pri predstavitvi in preizkusu znanja. V risbo je vključila 

ogromno ustvarjalnih in domiselnih detajlov. Pri delu je bila visoko motivirana in samostojna.  

                            Slika 51 

 

Učenec je narisal izvirno sodobno mesto, z upoštevanjem zakonitosti linearne 

perspektive, z dvema očiščema (slika 51). Stavbe je lepo umestil v risarsko ploskev. 

Razumevanje likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju bežiščnic in njihovem natančnem 

združevanju v obeh očiščih. Horizont je tudi pravilno upodobil in vidno razumel. Večjih napak 

ni, le pri cestišču ni povlekel bežiščnici v očišči. Med ustvarjanjem je bil zatopljen v risanje. 

Delal je kvalitetno, ustvarjalno in zelo natančno. Razumevanje likovnih pojmov je bilo na koncu 

vidno še pri predstavitvi izdelka in pri preizkusu znanja. Učencu je bila naloga zelo všeč.  
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                            Slika 52 

 

Njegova sošolka je narisala domiselno risbo, z upoštevanjem linearne perspektive, z 

enim očiščem (slika 52). Motiv predstavlja pogled na vasico s cesto v sredini. Vsaki stavbi je 

posvetila pozornost in ji ustvarila svojevrsten izgled. Kompozicija je lepa. Horizont je pravilno 

upodobila. Razumevanje likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju bežiščnic in njihovem 

natančnem združevanju v očišču in še pri preizkusu znanja in pri predstavitvi izdelka. Povedala 

je, da ne more vrjeti, da ji je uspela tako lepa risba. Med ustvarjanjem je bila popolnoma 

zatopljena v risanje. Delala je kvalitetno in samostojno. 

 

                            Slika 53 

 

Učenec je narisal natančno risbo pogleda na mesto z upoštevanjem zakonitosti 

linearne perspektive, z enim očiščem (slika 53). Stavbe, cestišče in svetilke je lepo umestil v 
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risarsko ploskev in ustvaril zelo lepo kompozicijo. Razumevanje likovnih pojmov se kaže v 

pravilnem risanju. Med ustvarjanjem je bil motiviran in izredno natančen. Opazovalka si je 

zapisovala, da je neprestano radiral in popravljal svojo risbo.  Razumevanje pojmov je potrdil 

še pri predstavitvi izdelka in pri preizkusu znanja, kjer je po obravnavi dosegel vse možne 

točke (10 točk).  

 

                            Slika 54 

 

Učenka je narisala zanimivo risbo, z upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive, z 

enim očiščem (slika 54). Motiv predstavlja pogled na mesto. Narisala je risbo v lepi kompoziciji. 

Razumevanje likovnih pojmov se kaže v pravilnem risanju bežiščnic in njihovem natančnem 

združevanju v očišču. Horizont je pravilno upodobila. Med ustvarjanjem je bila aktivna, 

natančna in motivirana. Ob koncu je celotno risbo želela prevleči s črnim flomastrom, a ji je to 

le delno uspelo. Razumevanje likovnih pojmov je bilo na koncu vidno še pri predstavitvi izdelka 

in pri preizkusu znanja. 
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Slika 55: Nekateri nastali risarski likovni izdelki 
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2.6.4.2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA SLIKARSKE LIKOVNE NALOGE 

Slikarsko likovno nalogo, slikanje motiva po opazovanj, z upoštevanjem posebnosti 

kolorističnega slikanja, smo že v pripravah načrtovali tako, da so bila v oddelku 9. a razreda 

uporabljena učna sredstva, na osnovi analognih pripomočkov (priloga 16), v 9. b smo 

načrtovali uporabo učnih sredstev, na osnovi digitalnih pripomočkov (priloga 17)  in v 9. c smo 

načrtovali uporabo učna sredstva, na osnovi kombiniranih pripomočkov (priloga 18).  

Tretja likovna naloga je bila: Slikanje motiva po opazovanju, z upoštevanjem posebnosti 

kolorističnega slikanja. Nalogo smo izvajali štiri šolske ure. Likovna tehnika je bila tempera 

barve, likovni motiv pa „tihožitje“.  

Pri prvem oddelku smo ustaljenim učnim sredstvom in pripomočkom dodali izkušnjo 

nastajanja slike pred njihovimi očmi. Učiteljica je naslikala tihožitje in zraven razlagala.  

V drugem oddelku smo ustaljenim učnim sredstvom in pripomočkom dodali video posnetek 

umetnikovega nastajanja slike z enakim motivom. Ta je bil pripravljen tako, da je omogočil 

edinstven vpogled v umetnikov proces ustvarjanja tihožitja od postavitve predmetov v format 

naprej. Učiteljica ga je predvajala in tako pridobila čas, namenjen likovnem izražanju učencev. 

Dostopnost pa smo razširili tudi na družabno omrežje youtube, tako da so si ga lahko učenci 

ponovno ogledali doma.  

Za opazovanje celotnega ustvarjalnega procesa pri prvem in drugem oddelku smo se 

odločili zaradi želje po boljši notranji motivaciji in večji samostojnosti, kakor razlaga Prentice 

(1995), ki ga navajamo v teoretičnem delu. Hkrati pa, kot smo omenili pri likovni apreciaciji 

učenci vidijo, kako nastja likovno delo, ga dojemajo in v njem uživajo. Na tak način bogatijo 

svoj likovno-estetski razvoj, vzpostavijo pozitiven odnos do umetnosti in dobijo spodbuda za 

njihovo lastno likovno raziskovanje. Tudi Blecher in Jaffee (1998) razlagata,  da so čenci pri 

likovnem izražanju izvirnejši in bolj domiselni, če likovne pojme, materiale in motive čustveno 

doživljajo.  

V tretjem oddelku pa smo kombinirali učna sredstva, s pomočjo analognih in digitalnih 

pripomočkov. Učenci so hladno-tople barvne odnose preizkušali z barvnimi kartončki. 

Učiteljica pa jim je na interaktini tabi predstavila zakonitosti modulacije. 

V vseh treh oddelkih so rešili preizkus znanja pred in po obravnavi likovnih pojmov. 

 Pri vseh oddelkih so učenci ponovili stare in usvojili nove likovne pojme, kot so:  barvni krog, 

tople barve, hladne barve, kompozicija, tihožitje, koloristično slikanje … in jih smiselno 

uporabili pri svojem ustvarjanju.  

 

 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

143 
 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA SLIKARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI ANALOGNIH UČNIH PRIPOMOČKOV 

V 9. a razredu so učenci pred pričetkom rešili preizkus znanja. Enakega so rešili tudi na koncu. 

V so bili izredno dobro motivirani za delo, sploh v uvodni uri. Učiteljica je pred njimi naslikala 

sliko z enakim motivom in zraven razlagala zakonitosti slikarskega postopka modulacije. 

Učenci so najprej imeli težavo z razporeditvijo po učilnici tako, da so vsi lahko opazovali 

učiteljico pri ustvarjanju. Tisti, ki so bili zadaj, so se pritoževali, da ne vidijo in učiteljica je 

morala narediti razporeditev. Učenci so pripravo na slikanje, razlago in postopek slikanja 

pozorno spremljali. V razredu je spontano nastala čista tišina in učenci so pri opazovanju vidno 

uživali. Doživeli so enkratno izkušnjo, saj je slika nastala hitro in pred njihovimi očmi. Vse 

besede je podprla slika, zato učenci niso imeli težav z razumevanjem. Zelo dobro so bili po 

takšni razlagi motivirani za delo. Pri ustvarjanju pa je bila večina učencev zelo samostojna. 

Posnetki so pokazali, da je bilo navdušenje otrok pri tem razredu morda res največje ali enako 

kot pri opazovnju posnetka umetnikovega ustvarjanja, a zagotovo je učiteljici vzelo največ 

časa. Tako so ti učenci imeli kar 20 minut manj za likovno izražanje. Ta čas jim je bil odvzet, 

zato so nekateri ostajali v razredu še med odmorom in po uri, če razred ni bil zaseden. Nastale 

pa so čudovite, raznolike slike. 

Slika 56                                                                               Slika 57 

     

Učenka je naslikala čutovito tihožitje (slika 56). Razumevanje pojmov in pravil 

modulacije je lepo vidno, saj je jabolka svetlila z rumeno in senčila z modro. Tudi pri podlagi je 

za senčenje rdečega prta pravilno izbrala hladnejše, modre odtenke. Slika je v močnih, čistih 

barvah. Kompozicija tihožitja je lepa. Med delom je bila učenka popolnoma samostojna. 

Sodelovala je pri obravnavi snovi. Osnutek je naredila hitro, samo s čopičem in vodeno barvo. 

Preizkus znanja ji ni delal težav že pred obravnavo (dosegla je 7 točk) in po njej (dosegla je 

vseh 10 točk). Sliko je lepo predstavila in utemeljila uporabo barv.  

Tudi njen sošolec je pri svojem tihožitju izvrstno uporabil močne in čiste barve (slika 

57). Ker barv ni pretirano mešal in med njimi delal velikih prehodov, so te še bolj močne, 
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izrazite. Pravilno je svetlil in senčil predmete. Kompozicija je zanimiva, rahlo diagonalna. Delal 

je suvereno, kvalitetno in motivirano. Učenec je pri uvodni uri bil najbolj aktiven in je sodeloval 

vse do konca naloge. Razumevanje likovnih pojmov je potrdil tudi pri pisnem preizkusu, saj je 

dosegel vse točke.  

Slika 58                                                                          Slika 59 

                

Učenec je naslikal tihožitje na mizi (slika 58). Umestitev tihožitja v format je dobra. 

Razumevanje pojmov in pravil modulacije je pri sadju vidno, saj je jabolka pravilno svetlil in 

senčil po pravilih modulacije. Nekoliko manj jih je upošteval pri košari, mizi in prtu, kjer 

nagubanosti prta sploh ni upodobil.  Razumevanje likovnih pojmov v preizkusu je bilo pred 

nalogo slabo (3 točke), po preizkusu pa zelo ddobro (9 točk). Med delom je bil  precej 

samostojen. Nekaj težav mu je delala zasnova tihožitja. Pojasnil je, da mu je kot gledanja ni 

odgovarjal. Sliko je dobro zagovarjal.  

Učenka je naslikala zelo lepo tihožitje, ki vidno kaže razumevanje pojmov in pravil 

modulacije (slika 59). Sadje in podlaga sta lepo naslikana, za košaro pa ji je zmanjkalo časa, 

saj je želela nakazati, da je pletena. Slika je v močnih, čistih barvah, ki zaradi 

komplementarnega kontrasta kar žarijo. Kompozicija tihožitja je dobra. Med delom je bila 

učenka popolnoma samostojna in polna zagona. Osnutek je naredila s svinčnikom, saj se je 

bala, da se bo s čopičem zmotila. Tudi pri preizkusu in predstavitvi se je videlo, da razume 

likovne pojme.   

Slika 60                                                                                   Slika 61 
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Učenec je naslikal tihožitje v ustrezni kompoziciji (slika 60). Razumevanje pojmov in 

pravil modulacije pa v njegovi sliki ni najbolje vidno. Za jabolka je sicer uporabil pravilne barve, 

a s svetlenjem in temnenjem ni ustvaril trodimenzionalnosti predmeta. Zaradi nepravilnega 

senčenja njegova slika deluje ploskovno. Pri prtu pa je na svetljenje in senčenje popolnoma 

pozabil. Pri delu je sicer dobil veliko napotkov in predlogov s strani učiteljice, ki pa jih ni 

upošteval. Za delo ni bil najbolj motiviran. Likovne pojme je slabo razumel in neprepričljivo je 

predstavil svoj izdelek sošolcem.   

Tudi njegova sošolka je imela težave pri svetljenju in temnenju predmetov v tihožitju 

(slika 61), a je bila zelo vzstrajna. Globina tihožitja bi lahko bila bolje prikazana. Pri senčenju 

in svetljenju košare in prta pa bi lahko bila bolj pogumna in bi uporabila bolj čiste barve. Sicer 

je v celoti upoštevala učiteljičina navodila in si prizadevala, da bi bil njen izdelek čim boljši. 

Delala je počasi, a natančno. Zelo lepo se je naučila in razumela nove likovne pojme. Preizkus 

znanja je rešila po uri zelo dobro (8 točk), sploh glede na to, da je pred obravnavo na njem 

dosegla le dve točki. 

 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA SLIKARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI DIGITALNIH UČNIH PRIPOMOČKOV 

Tudi v 9. b razredu so učenci pred pričetkom rešili preizkus znanja, kakršnega so rešili tudi na 

koncu. Učiteljica jim je na začetku predvajala film na medmrežju, ki smo ga posneli na obisku 

pri umetniku. Film je montiral učenec, tudi devetak, pri likovnem krožku. Posnetek je dolg 5,54 

minute. Učenci so imeli edinstven pogled v umetnikovo ustvarjanje. Posnetek je bil zmontiran 

v hitrejšem posnetku, a je bil dovolj natančen, da učenci niso ničesar izpustili.  Pred njimi je 

nastala slika z upoštevanjem zakonitosti modulacije z enakim motivom. Učenci so si v svoje 

zvezke zapisali tudi spletno povezavo, na katero smo naložili posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh__7LzvHE0 . Na tak način so si lahko posnetek 

ponovno ogledali doma, po želji tudi večkrat,  in ponovili vse nove likovne pojme. Za delo so 

bili zelo motivirani in izredno samostojni. Pri delu je velika večina pokazala ustvarjalnost in 

domiselnost. Opazovalka je poudarila, da so vsi učenci razumeli razlago likovnih pojmov in 

pravil madulacije, ki je bila podprta s sliko. Nastale so zanimive in ustvarjalne slike.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hh__7LzvHE0
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Slika 62: Izseki iz filma umetnikovega ustvarjanja 
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Slika 63                                                                                      Slika 64 

             

Učenka je naslikala lepo tihožitje (slika 63). Tihožitje je zelo dobro umestila v slikarsko 

ploskev. Razumevanje pojmov in pravil modulacije je dobro vidno. Pravilno je senčila in svetlila 

predmete in barve ohranila čiste. Učenka je bila popolnoma samostojna in visoko motivirana. 

Sodelovala je pri obravnavi snovi in pokazla dobro znanje likovnih pojmov, ki smo jih spoznali 

v nižjih razredih. Osnutek je naredila s čopičem, hitro, slikala pa je premišljeno in umerjeno. 

Preizkus znanja ji ni delal težav ne pred obravnavo, ne po njej. Sliko je čudovito predstavila in 

utemeljila. Povedala je, da je bilo najbolj zabavno, ko so gledali film.  

Učenec je naslikal barvito tihožitje, v ustrezni kompoziciji (slika 64). Razumevanje 

likovnih pojmov je v njegovi sliki lepo vidno. Z uporabo hladnih in toplih barv je na predmetih 

ustvaril lep učinek globine. Podlaga je nekoliko nedodelana in v ozadju je ni, tako da delujejo 

košara in jabolka ponekod kot bi bila v zraku. K temu občutku pripomore tudi pomanjkanje 

odsebne sence predmetov na prtu. Lahko bi nakazala tudi prehode med najtemnejšim in 

najsvetlejšim delom prta. Sicer je slika zelo lepa, barvita. Za delo je bil najbolj motiviran. 

Likovne pojme je dobro razumel in je dobro predstavil svoj izdelek. Učenec je dobro sodeloval 

in je dodal, da ga je posnet umetnikovega ustvarjanja spomnil na opazovanje obalnih 

umetnikov, poleti na morju. Povedal je, da jih vsako leto opazuje pri delu in pri tem neizmerno 

uživa. 

Slika 65                                                                                      Slika 66 
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Učenka je izvirno naslikala tihožitje (slika 65). Kompozicijia je lepa. Razumevanje 

likovnih pojmov in pravil modulacije je v sliki dobro vidno. Za jabolka, košaro in prt je uporabila 

pravilne barve. Pri predmetih je ustvarila trodimenzionalnost in upoštevla je pravila modulacije. 

Odločila se ja za daljše prehode med barvami. Likovne pojme je dobro razumela. Svojo sliko 

je razumljivo utemeljila.  

Zelo zanimivo tihožitje je naslikal tudi drugi učenec tega razreda (slika 66). Kompozicija 

slike je lepa. Tudi on je pri tihožitju izvrstno uporabil močne in čiste barve. Teh ni pretirano 

mešal in med njimi delal velikih prehodov, tako so te še bolj močne, izrazite. Na prtu se še 

posebej vidi, da je površino zapolnil z različnimi barvami. Pravilno je svetlil in senčil predmete. 

Kompozicija je zanimiva. Delal je kvalitetno in motivirano. Svetoval je celo drugi učenki, ki je 

sedela poleg njega. Učenec je razumevanje likovnih pojmov pokazal tudi pri pisnem preizkusu 

in predstavitvi.  

Slika 67                                                                                     Slika 68 

             

Učenka je pri svojem tihožitju uporabila čiste barve (slika 67). Pri jabolkih je 

razumevanje likovne naloge bolj vidno kakor pri prtu in košari. Kompozicija je solidna. Delala 

je z veseljem, a negotovo. Neprestano je dvigovala roko, da bi učiteljica pokimala njenemu 

ustvarjanju. Bila je zelo natančna, morda celo preveč, saj so nanosi barve gladki in prehodi 

skoraj nevidni. Barve pa so tako manj izrazite in hladno-topli odnosi manj intenzivni. Pri prtu in 

košari je pozabila na senčenje. Razumevanje pojmov je bilo bolj vidno pri preizkusu znanja, 

saj ga je po obravnavi snovi učenka pisala zelo dobro (10 točk).  

Veliko težav pa je imel učenec, ki naloge najprej sploh ni razumel. Tihožitje je svetlil z 

belo in ko je ugotovil, da dela narobe, je začel od začetka (slika 68). Med razlago in 

demonstracijo sploh ni poslušal. Na intervjuju je razložil, da mu je zelo težko slikati s čopičem 

in da je med opazovanjem nastajanja slike vedel, da česa takšnega sam ni zmožen naslikati. 

Manj prizadevnosti je pokazal tudi pri nastajanju nove slike. Z veliko spodbude in dodatnih 

navodil mu je le uspelo naslikati tihožitje. Za delo je bil manj motiviran, vse do konca, in 

preizkus znanja je rešil zelo slabo (2 točki). 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA SLIKARSKE LIKOVNE NALOGE, Z UPORABO 
UČNIH SREDSTEV NA OSNOVI KOMBINIRANIH UČNIH PRIPOMOČKOV 

V 9. c so učenci prav tako pred uro rešili preizkus znanja, ki so ga ponovili na koncu. Učenci 

so dobro delali in bili so motivirani za delo. Učiteljica jim je v uvodni uri razdelila barvne 

kartončke. Učenci so si izbrali barvo, ki so jo kombinirali z drugimi. Na tak način so ugotovili, 

kako npr. rumenozelena lahko ob rumeni in oranžni deluje hladno ali pa ob modrozeleni in 

modri deluje toplo. Učenci so se ob tej vaji zabavali, s sosedi so izmenjali svoje ugotovitve in 

v razredu je nastalo nekoliko glasnejše vzdušje. Iz hladno-toplih barv je učiteljica razlago 

napeljala na slikarski postopek modulaciija. Na interaktivni tabli je učencem pokazala in 

razložila zakonitosti tega slikarskega postopka. Učenci so spremljali razlago in pri njej aktivno 

sodelovali. Navodila za delo so dobro razumeli. Slikati so začeli hitro. Manj samozavestni 

učenci, so najprej naredili osnutek s svinčnikom, šele na to so slikali s tempera barvami. Delali 

so dobro in motivirano. Nastala so unikatna tihožitja. 

Slika 69: Učenci ugotavljajo toplo-hladne barvne odnose 

 

Slika 70                                                                                      Slika 71 

             

Učenka je ustvarila zelo lepo tihožitje (slika 70). Tihožitje je ustrezno umestila v 

slikarsko ploskev. Razumevanje pojmov in pravil modulacije je na izdelku izredno dobro vidno. 

Pravilno je senčila in svetlila predmete in barve ohranila čiste. Učenka je bila pri delu 

popolnoma samostojna in zelo motivirana. Zelo dobro je sodelovala v uvodni uri. Slikala je 

premišljeno in umirjeno. Preizkus znanja ji ni delal težav ne pred obravnavo, ne po njej. Sliko 

je predstavila in utemeljila brez napak. 
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Njen sošolec je naslikal tihožitje (slika 71) pri katerem pa je slikal tudi po spominu. Tako 

je jabolka obrnil vsa v isto smer in ne tako, kot so v resnici ležela. Tudi v številu je pretiraval. 

Barve je pravilno uporabil, a bi lahko pri tehniki bil bolj dosleden in svetlil ter senčil po 

opazovanju. Tako bi bili predmeti bolj prepričljivi. Učenec ni bil preveč spreten in marsikje je 

pozabil senčiti, a se je zelo trudil. V celoti se je posvetil barvam in videlo se je, da je za delo 

zelo motiviran. Naučil se je in dobro pisal preizkus po obravnavi, ko je dosegel 9 točk. Pred 

njo pa je na njem dosegel 2 točki. Sam je povedal, da mu je bila naloga zelo všeč in da je bilo 

zanimivo videti, kako barve učinkujejo druga na drugo. 

Slika 72                                                                                     Slika 73 

             

Učenka je tihožitje lepo umestila v slikarsko ploskev (slika 72). Razumevanje pojmov 

in pravil modulacije je dobro vidno. Pravilno je senčila in svetlila predmete. Barve je ohranila 

čiste. Učenka je bila popolnoma samostojna in motivirana za delo. Sodelovala je ves čas. Na 

koncu ji je zmanjkalo časa, da bi še bolj potemnila vsa jabolka, saj tistih, ki so bila v košari, ni 

uspela ponovno osenčiti. Preizkus znanja ji odlično opravila in lepo predstavila sliko. 

Njen sošolec pa je delal mnogo hitreje. Kljub hitremu, nenatančnemu slikanju je naslikal 

živahno tihožitje (slika 73). Barve so zaradi svojih čistih, nemešanih odtenkov še bolj čiste. 

Pravilno je svetlil in temnil predmete in dobro upošteval pravila modulacije. Za ozadje je izbral 

zanimivo hladno barvo. Učenecu so bili pojmi popolnoma jasni. Preizkus znanja po uri je zelo 

dobro odpisal. Povedal je, da mu je bila naloga zelo všeč in da bo sliko podaril svoji babici.  
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Slika 74                                                       Slika 75 

        

Kar nekaj težav pa je imel pri svoji sliki sošolec, ki se je odločil upodobiti celotno mizo 

s tihožitjem (slika 74). Najprej je učenec vse zrisal. Narisal je mizo, prt in košaro, jabolka pa je 

naslikal s čopičem. Kasneje je vse pobarval. Slika je manj prepričljiva, saj bi lahko elemente 

bolje narisal in naslikal. Kompozicija pa je zelo dobra. Postopek modulacije v njegovem 

tihožitju je najbolj viden pri prtu, kjer pa manjka draperija. Pri jabolkih in košari pa je tudi 

skromno senčil in svetlil s hladnimi in toplimi barvami. Delal je z vnemo. Preizkus znanja je 

rešil skromno. 

Njegova sošolka pa se je, kakor večina, odločila za upodobitev košare s sadjem in 

jabolki ob njej (slika 75). Kompozicija ni slaba. Učenka je delala počasi, nekoliko negotovo. 

Trudila se je in delala motivirano. Celotno tihožitje je najprej narisala in ga kasneje slikala. 

Povedala je, da se pri ustvarjanju večkrat zmoti in se boji takoj slikati s čopičem. Modulacija je 

v sliki delno vidna, saj bi lahko uporabila več barv. Svetlila je zelo malo. Naučila se je dobro, 

zato je sliko predstavila lepo in pisni preizkus pisala dobro.       
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Slika 76: Nekateri nastali slikarski likovni izdelki 
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2.6.5 POVZETEK KVAZIEKSPERIMENTA 

Pri pouku likovne umetnosti učitelji uporabljamo različna učna sredstva in pripomočke. V naši 

raziskavi smo se odločili za analizo uporabe različnih učnih sredstev in pripomočkov  pri 

razumevanju likovnih pojmov in pri likovnem izražanju.  

V kvantitativnem delu kvazieksperimenta smo ugotovili, da so bili rezultati preizkusa 

znanja pred in po posamezni nalogi različni (glede na vrsto učnih sredstev in pripomočkov) od 

naloge do naloge. Pri kiparski nalogi so se učna sredstva na osnovi digitalnih pripomočkov 

izkazala za najučinkovitejša, saj so učenci iz tega razreda dosegli najvišje rezultate. Dobre 

rezultate so pri kiparski nalogi dosegli tudi tisti, ki so bili deležni kombiniranih učnih sredstev. 

Pri nalogah linearne perspektive in modulacije pa pri preizkusu znanja nismo zabeležili 

statistično pomembnih razlik.  

Pri analizi in vrednotenju likovnih izdelkov učencev pri kiparski nalogi so bili bolje 

ocenjeni tisti učenci, ki so bili pri uri deležni učnih sredstev na osnovi digitalnih in analognih 

pripomočkov. Pri risarski nalogi linearne perspektive med razredi z različno uporabljenimi 

učnimi sredstvi nismo zaznali statistično značilnih razilk pri stopnji statistične značilnosti        p 

< 0.10. Pri slikarski nalogi modulacije pa so izstopali izdelki, ki so bili naslikani, ko smo uporabili 

učna sredstva na osnovi digitalnih pripomočkov.  

V kvalitativnem delu kvazieksperimenta pa so učiteljica in opazovalci ugotovljali, ali je 

pri posamezni nalogi izstopal določen razred, v katerem so zaznali najbolj delavno vzdušje, 

kjer so bili učenci najbolj motivirani za delo, najbolj razumeli razlago (sodelovanje in 

predstavitev izdelka), bili najbolj samostojni in morebiti najbolj ustvarjalni. Strinjali so se, da so 

bili pri kiparski nalogi to učenci, ki so bili deležni razlage, s pomočjo učnih sredstev, na osnovi 

analognih pripomočkov, sledili so učenci, ki so bili deležni uporabe učnih sredstev na osnovi 

digitalnih pripomočkov  in najmanj so to opazili pri učencih, ki so bili deležni razlage, s pomočjo 

učnih sredstev, na osnovi kombiniranih pripomočkov. Pri risarski nalogi so najbolj izpostavili  

učence, ki so bili deležni učnih sredstev na osnovi digitalnih pripomočkov, sledili so tisti, pri 

katerih smo uporabili učna sredstva na osnovi kombiniranih pripomočkov in najmanj so 

izpostavili tiste, ki so bili deležni učnih sredstev na osnovi analognih pripomočkov. Pri slikarski 

nalogi pa se niso mogli odločiti med učenci, pri katerih smo uporabili učna sredstva na osnovi 

digitalnih in analognih pripomočkov. Na koncu je odločilo dejstvo, da so učenci pri uporabljenih 

učnih sredstvih, na osnovi digitalnih pripomočkov, imeli več časa za likovno izražanje.  

Tako smo uspešno odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja: 

             1. Učinki uključevanja učnih sredstev na osnovi kombiniranih, analognih in digitalnih, 

pripomočkov, se ne kažejo vedno v večji motiviranosti učencev za likovno dejavnost.  Pri 

določeni likovni nalogi so večji učinki na motiviranost pri uporabi učnih sredstev na osnovi 

analognih ali pri nalogi, kjer smo uporabili učna sredstva na osnovi digitalnih pripomočkov.   
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             2. Učinki uporabe učnih sredstev na osnovi kombiniranih, analognih in digitalnih, 

pripomočkov, se kažejo pri povečanju razumevanja likovnih pojmov, materialov in 

pripomočkov. Pri risarski nalogi se je učinek učnih sredstev na osnovi kombiniranih 

pripomočkov pri spoznavanju in razumevanju likovnih pojmov, materialov in pripomočkov kazal 

najmočneje. Kazal se je v samostojnosti učencev, nazornih predstavah v likovnem izdelku, pri 

aktivnosti učencev in suvereni predstavitvi likovnih izdelkov. Pri slikarski in kiparski nalogi pa 

je bil večji učinek pri razumevanju likovnih pojmov, likovnih materialov in pripomočkov viden 

ob uporabi učnih sredstev na osnovi analognih ali digitalnih pripomočkov. 

             3. Učinki uporabe učnih sredstev na osnovi kombiniranih, analognih in digitalnih, 

pripomočkov, se kažejo pri povečanju samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. Pri 

risarski nalogi je bil učinek uporabe učnih sredstev na osnovi kombiniranih pripomočkov na 

smaostojnost največji.  Viden je bil v izjemnem delu učencev in izrednem samostojnem 

likovnem izražanju. Pri slikarski in kiparski nalogi pa se je večji vpliv na samostojnost videl ob 

uporabi učnih sredstev na osnovi analognih ali digitalnih pripomočkov. 

             4. Učinki uporabe učnih sredstev na osnovi kombiniranih, analognih in digitalnih, 

pripomočkov, se kažejo pri povečanju ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. Pri 

risarski nalogi je bil učinek uporabe učnih sredstev na osnovi kombiniranih pripomočkov na 

ustvarjalnost najbolj močan. Kazal se je v nenavadnih, edinstvenih idejah, domiselnih risbah 

in poglobljenem likovnem izražanju. Pri slikarski in kiparski nalogi pa se je večji vpliv na 

ustvarjalnost videl ob uporabi učnih sredstev na osnovi analognih ali digitalnih pripomočkov. 
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2.7 BISTVENE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 

Vsi učitelj, tudi likovniki, imamo željo učencem na čim bolj nazoren in razumljiv način približali 

učno snov, da usvojeno znanje in naučene likovne pojme razumejo in jih uporabljo pri lastnem 

likovnem izražanju. Pri tem ima pri pouku ključno vlogo uporaba učnih sredstev in 

pripomočkov. Zato nas je v raziskavi zanimalo, katera učna sredstva in pripomočke imajo na 

voljo učitelji likovne umetnosti, katera pri pouku uporabljajo, kako jih pridobijo, kje jih hranijo, 

kdaj jih načrtujejo, kdaj pripravijo, kdaj uporabijo, pri katerih metodah in oblikah dela jih 

uporabljajo in kakšni so materialni pogoji za nabavo učnih sredstev in pripomočkov. Zanimalo 

nas je tudi, ali so se odgovori na ista vprašanja po desetih letih spremenili. Raziskati smo želeli 

še, kako lahko učitelj likovne umetnosti v tretjev vzgojno-izobraževalnem obdobju s 

sistematičnim vključevanjem in kombinacijo analognih in digitalnih učnih sredstev prispevajo k 

večji nazornosti pouka, večjemu razumevanju likovnih pojmov ter k večji motiviranosti, 

samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri izbranih likovnih nalogah. 

 

Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh delov.  

V prvem delu, kvantitativni raziskavi, smo ugotovili, da imajo učitelji v likovni učilnici leta 

2005 največkrat na razpolago grafoskop, sledijo literatura s slikovnim gradivom, računalnik, 

CD-player, radio, monografije z umetniškimi deli, LCD-projektor, tiskalnik, digitalni fotoaparat, 

čitalnik- skener in digitalno kamero. Leta 2015 pa imajo največkrat na razpolago računalnik, 

sledijo LCD-projektor, CD-player, druga literatura s slikovnim gradivom, digitalni fotoaparat, 

grafoskop, monografije z umetniškimi deli, digitalna kamera, tiskalnik in bralnik oz.čitalnik.  

Učitelji likovne umetnosti pri pouku leta 2005 največkrat uporabljajo izdelke učencev, 

sledijo plakati, prosojnice, reprodukcije likovnih del in fotografij posnetkov iz narave, računalnik 

in avdio-video sredstva. Leta 2015 pa učitelji največkrat uporabljajo izdelke učencev, sledijo 

fotografije posnetkov iz narave in reprodukcije likovnih del, glasbene posnetke, računalniško 

grafiko, plakate, računalniško animacijo, video, originalna likovna dela, najmanj pa film in 

prosojnice. Učitelji, anketirani leta 2005 in 2015, učna sredstva in pripomočke največkrat 

pripravijo pred začetkom ure, včasih jih pripravijo pri pisanju priprave. Leta 2005 jih včasih, 

2015 pa redko pripravijo med učnim procesom. Anketirani so leta 2005 in 2015 učna sredstva 

največkrat izdelali sami. Pogosto jih izdelajo tudi učenci, včasih si jih sposodijo. Leta 2005 in 

2015 učitelji učna sredstva največkrat vključujejo v uvodni del pouka, sledi osrednji, na to 

zaključni del. Učitelji učna sredstva leta 2005 največkrat uporabijo pri demonstraciji, manj pri 

razlagi in opazovanju, še manj pa pri pogovoru in diskusiji. Anketirani leta 2015 pa jih 

največkrat uporabijo pri demonstraciji in razlagi, manj pri opazovanju, še manj pri pogovoru in 

najmanjkrat pri diskusiji. Učitelji se leta 2005 in 2015 učnih sredstev največkrat poslužujejo pri 

frontalni obliki dela, pri drugih manj. Šola je leta 2005 učna sredstva pogosto, leta 2015 pa 
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včasih financirala in nabavila glede na priporočilo likovnega učitelja. Anketirani učitelji jih leta 

2005 pogosto uporabljajo samo v učnem procesu likovne umetnosti. Večina anketiranih 

učiteljev leta 2015 pa učnih sredstev ne uporablja samo v učnem procesu likovne umetnosti. 

Učna sredstva, anketirani leta 2015, večinoma po uporabi pospravijo in pred uporabo spet 

pripravijo. Ugotovili smo, da na uporabo učnih sredstev in pripomočkov pri pouku likovne 

umetnosti ne vpliva starost ali spol anketirancev, število let poučevanja ali mestna ali 

podeželjska šola, na kateri uči. Ugotovili pa smo, da so učitelji likovne umetnosti, ki jih 

nadpovprečno pogosto uporabljajo, in ti uporabljajo vsa učna sredstva in pripomočke, tako 

digitalna kot tudi analogna. Druga skupina učiteljev pa je ta, ki podpovprečno oz. malo 

uporablja vsa učna sredstva in pripomočke.  

V drugem empiričnem delu, v kvazieksperimentu, smo ugotovili, da mora učitelj poleg 

snovi v pripravi nujno natančno načrtovati tudi učna sredstva in pripomočke, ki jih bo pri uri 

uporabil. Pokazalo se je namreč, da so učna sredstva na osnovi analognih, digitalanih kakor 

tudi kombiniranih pripomočkov, lahko izjemnega pomena pri motiviranosti učencev, 

razumevanju likovnih pojmov, samostojnosti in ustvarjalnosti učencev. Posledično so boljši tudi 

likovni izdelki in znanje učencev. Ugotovili smo, da nam digitalni pripomočki lahko omogočajo 

nazornejšo razlago likovnih pojmov, hitrejše posredovanje snovi, preglednejše predstavitve 

motivov in ekonomičnost. Od učitelja pa zahteva natančno učno pripravo in predpripravo, 

priskrbeti mora tudi vse pripomočke (tablice, interaktivno tablo, računalnike, pametne telefone 

itd.) in znati oz. naučiti se mora rokovati z njimi. Uporabljenja učna sredstva na osnovi 

analognih pripomočkov pa lahko učencem omogočijo neponovljivo izkušnjo stika z likovnim 

materjalom, likovnim delom, določenim predmetom iz narave ipd. Omogoči jim oprijemljivost, 

tipno izkušnjo in stvarnost, kakršne ne mora predstaviti nobeno drugo sredstvo in pripomoček. 

Učencem lahko najnazorneje predstavi določene likovne pojme, saj tudi najbolj natančen opis 

ali najboljša projekcija ne more nadomestiti tega, kar lahko vidimo pred seboj ali držimo v 

rokah. Izkazalo pa se je, da nam izvedba lahko vzame nekoliko več časa in zahteva od učitelja 

veliko predpriprave, včasih izdelave in tudi uporabljenega materiala. Nenazadnje se je v 

raziskavi pokazalo tudi, da je včasih najboljše kombinirati učna sredstva na osnovi digitalnih in 

analognih pripomočkov, saj lahko tako izkoristimo prednosti obeh. Učitelj mora poleg učnih 

sredstev in pripomočkov v pripravi natančno načrtovati tudi oblike dela, posamezne učne 

korake in predvideti časovno razporeditev. Učence mora spodbujati, motivirati, nadzirati in 

usmerjati, da bodo delali kvalitetno, ustvarjalno in v ustreznem tempu. Upoštevati mora hitrejše 

in bolj počasne učence ter tiste, ki niso vešči uporabe določenih tehnik ali tehnologije. 

Ugotovitve raziskave so za učitelja zelo pomembne, saj ozaveščajo in potrjujejo, da 

premišljeno načrtovanje in ustrezna uporaba učnih sredstev bistveno vpliva na razumevanje 

likovnih pojmov, delo učencev in končni likovni izdelek.       
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Izvedena raziskava je edina tovrstna raziskava na področju likovne umetnosti pri nas 

in je iz tega vidika znanstveno relevantna in zanimiva. Njene pomanjkljivosti so morda, da 

vzorec učiteljev ni bil slučajnostni in da so rezultati kvazieksperimenta lahko pristranski, ker je 

bil vzorec učencev samo iz ene šole in je izdelke ocenjevala le ena ocenjevalka.  

Zanimivo bi bilo raziskati, ali se učinkovitost uporabe različnih učnih sredstev in 

pripomočkov razlikuje glede na šolski predmet. Morda bi dobili zanimive, drugačne  rezultate, 

če bi našo raziskavo ponovili v različnih kulturnih kontekstih. Lahko pa bi preverili, ali se s 

starostjo učencev spreminja vpliv uporabe različnih učnih sredstev in pripomočkov. Tako bi 

kvazieksperiment z uporabo učnih sredstev na kiparskem, slikarskem in risarskem področju 

ponovili pri istih učencih v prvem, tretjem, šestem in še v devetem razredu osnovne šole. 
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3 ZAKLJUČEK 

V okviru magistrskega dela smo raziskali vpliv učnih sredstev in pripomočkov na razumevanje 

likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli.   

V teoretičnem delu smo raziskali avtorje, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja in 

obravnavajo učna sredstva, pripomočke, učila, ponazorila, gradiva, tehnologije in medije in 

ugotovili, da so v poimenovanjih različni, v pomenskem smislu pa vsi poudarjajo isto: učna 

sredstva in pripomočki morajo biti nazorni, enostavni, premišljeno izbrani in razumljivi, da bodo 

podprli učiteljevo razlago, učence motivirali in bodo pomagali pri  razumevanju učnih pojmov. 

Uporaba učnih sredstev pri pouku likovne umetnosti je od nas zahtevala, da raziščemo tudi 

tiste avtorje, ki obravnavajo poučevanje, učenje in vlogo učitelja v učnem procesu in tiste, ki 

obravnavajo problem nazornosti in učnih sredstev pri pouku. 

Z anketo smo raziskali razpoložljivost in uporabo učnih sredstev pri pouku likovne 

umetnosti in podrobno analizirali pridobljene rezultate. V poglavju: bistvene ugotovitve 

empiričnega dela smo natančneje opisali ugotovljene prednosti in slabosti. Med drugim smo 

ugotovili, da se učitelji likovne umetnosti delijo med tiste, ki uporabljajo učna sredstva, in tiste, 

ki jih manj. Slednjo skupino bi bilo dobro ozaveščati in izobraževati, da bi se zavedali 

pomembnosti uporabe učnih sredstev in pripomočkov v procesu likovne umetnosti. Opozorili 

smo tudi na rezultate, ki kažejo, da učitelji najpogasteje pripravijo učna sredstva in pripomočke 

pred uro. Učitelje je potrebno opozoriti na smiselnost njihovega načrtovanja pri pisanju učnega 

načrta. V veliko pomoč bi jim bili tudi primeri predstavljenih učnih priprav, ki vsebujejo 

načrtovanje učnih sredstev ali napotki za pisanje.  

S pomočjo kvazieksperimenta smo ugotovili, da so na razumevanje likovnih pojmov 

najbolj vplivala učna sredstva in pripomočki, ki so učence motivirala, tista, ki so bila nazorna 

in tista, ki so vplivala na ekonomično uporabo materiala in predvsem  časa v učnem procesu. 

Učenci so tako pridobili čas za likovno izražanje, razumeli so navodila, pri delu pa so bili 

motivirani in samostojni. Podrobnejše ugodotitve smo predstavili v poglavju: bistvene 

ugotovitve empiričnega dela. Tudi raznolika uporaba pri različnih nalogah je pozitivno vplivala 

na motivacijo učencev.   

Povzamemo lahko, da je ne glede na vrsto in kombinacijo uporabljenih učnih sredstev 

in pripomočkov, izrednega pomena izbrati in načrtovati najprimernejša glede na učno vsebino 

in obravnavane likovne pojme. Učitelj naj jih kombinira tako, da izkoristi prednosti enih in 

drugih. Tako bodo najbolj učinkovita. Natančno je potrebno načrtovati njihovo uporabo  v vseh 

metodah, splošnih in specifičnih in oblikah dela ter paziti, da bodo primerna za izbrano 

strategijo poučevanja in učenja in jih bomo načrtovali po posameznih etapah dela. Pouk bo 

tako bolj nazoren. 
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Rezultat takšne uporabe bodo motivirani učenci. Razumeli bodo likovne pojme in 

navodila pri likovnem izražanju bodo samostojni ter ustvarjalni pri reševanju likovnih nalog. 

Radi bodo ustvarjali in pri tem razvijali ročne spretnosti, usvajali likovne tehnike in ustvarjali 

vedno boljše likovne izdelke. Tako jim bo postopoma učitelj likovno umetnost približali, razvili 

bodo kulturni odnos do umetnosti in umetnin, poznali bodo osnovne likovne pojme, znali bodo 

rokovati z likovnimi materiali in orodji in likovna umetnost v vseh svojih oblikah in smereh jim 

ne bo tuja.  
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5 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovane kolegice in kolegi!   

V okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani opravljam raziskavo o učnih sredstvih pri pouku likovne 

umetnosti v  osnovni šoli.  

Vaši odgovori na zapisane trditve mi bodo v veliko pomoč pri realizaciji raziskovalne naloge. Podatki so namenjeni zgolj 

raziskavi. 

Prosim, pozorno preberite trditve in obkrožite ustrezno številko pri trditvah. 

Legenda ocenjevalne lestvice je pojasnjena v vprašalniku.  

Za sodelovanje in iskrene odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Anamarija Erčulj, likovni pedagog na OŠ Frana Albrehta v Kamniku  

Spol 

1. ženski 
 

2. moški 

Število let poučevanja likovne vzgoje:__________________ 

Šola, na kateri poučujem, je  

1. mestna 

2. podeželska 

 
Uporaba učnih sredstev pri pouku likovne 

umetnosti 
nikoli redko Včasih pogosto vedno 

1. 
V učnem procesu likovne vzgoje uporabljam 

naslednja učna sredstva: 
     

a. - reprodukcije likovnih del 1 2 3 4 5 

b. - originalna likovna dela 1 2 3 4 5 

b. - fotografije posnetkov iz narave 1 2 3 4 5 

c. - prosojnice 1 2 3 4 5 

č. - izdelki učencev 1 2 3 4 5 

d.  - plakati 1 2 3 4 5 

e. - računalniška grafika 1 2 3 4 5 

f. - računalniška animacija 1 2 3 4 5 

g. - video 1 2 3 4 5 

h. - film  1 2 3 4 5 

i. - glasbeni posnetek 1 2 3 4 5 

2.  

 

Učna sredstva vključujem v naslednje učne 

korake: 
     

a. - uvodni del 1 2 3 4 5 

b. - osrednji del 1 2 3 4 5 

c. - zaključni del 1 2 3 4 5 

3. Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku      

a. - izdelam sama 1 2 3 4 5 

b. - izdelajo učenci 1 2 3 4 5 
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c. - si jih sposodim 1 2 3 4 5 

4 
Učna sredstva financira in nabavi šola glede na 

moje priporočilo. 
1 2 3 4 5 

5 Razpoložljiva učna sredstva so:  1 2 3 4 5 

a. - razobešena v učilnici      

b. 
- po uporabi pospravljena in pred uporabo spet 

pripravljena 
1 2 3 4 5 

6 Učna sredstva in pripomočke si pripravim:      

a. - ob pisanju učne priprave 1 2 3 4 5 

b. - pred pričetkom učne ure 1 2 3 4 5 

c. - med potekom učnega procesa 1 2 3 4 5 

7. 

 

Razpoložljiva učna sredst. uporabljam samo v 

učnem procesu likovne vzgoje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. 

 

Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih 

metodah dela: 

 

 

 

 
   

a. - demonstraciji   1 2 3 4 5 

b. - razlagi 1 2 3 4 5 

c. - opazovanju 1 2 3 4 5 

Č. - pogovoru 1 2 3 4 5 

d. - diskusiji (debati) 1 2 3 4 5 

9. 
Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih 

oblikah dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. - frontalni 1 2 3 4 5 

b. - individualni 1 2 3 4 5 

c. - delu v dvojicah 1 2 3 4 5 

Č. - skupinskem delu 1 2 3 4 5 

10.  V likovni učilnici imam na razpolago:       

a. - grafoskop 1 2 3 4 5 

b. - računalnik 1 2 3 4 5 

c. - LCD-porojektor 1 2 3 4 5 

Č. - tiskalnik 1 2 3 4 5 

d. - bralnik, čitalec- skener 1 2 3 4 5 

e. - digitalni fotoaparat 1 2 3 4 5 

f. - digitalno kamero 1 2 3 4 5 

g. - monografije z umetniškimi deli 1 2 3 4 5 

h. - drugo literaturo s slikovnim gradivom 1 2 3 4 5 

i. - CD-player, radio 1 2 3 4 5 

j. - drugo ___________________ 

 

     



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

173 
 

PRILOGA 2: STATISTIKA KVANTITATIVNEGA DELA 

Osnova deskriptivna analiza spremenljivk in razlike v porazdelitvah med leti 

Q3a V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (reprodukcije likovnih del) 

  nikoli redko Včasih Pogosto Vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 17 31 50 14 113 2.5 0.9 -0.33 -0.56 
delež (%) '05 0.9 15 27.4 44.2 12.4 100     
frekvenca '15 2 15 42 50 13 122 2.5 0.9 -0.31 -0.25 
delež (%) '15 1.6 12.3 34.4 41 10.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.88, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7157.5, p < 0.59) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 0.46, df = 230.49, p < 0.65) 
 
Q3b V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (originalna likovna dela) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 9 23 35 31 15 113 2.2 1.1 -0.13 -0.79 
delež (%) '05 8 20.4 31 27.4 13.3 100     
frekvenca '15 27 49 24 21 1 122 1.3 1 0.39 -0.85 
delež (%) '15 22.1 40.2 19.7 17.2 0.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.92, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.87, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9634, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 5.84, df = 225.98, p < 0) 
 
Q3c V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (fotografije posnetkov iz narave) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 2 16 44 36 15 113 2.4 1 -0.08 -0.49 
delež (%) '05 1.8 14.2 38.9 31.9 13.3 100     
frekvenca '15 1 10 37 66 8 122 2.6 0.8 -0.62 0.36 
delež (%) '15 0.8 8.2 30.3 54.1 6.6 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.83, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6081, p < 0.1) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -1.47, df = 215.78, p < 0.14) 
 
Q3d V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (prosojnice) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 7 12 28 39 27 113 2.6 1.1 -0.58 -0.42 
delež (%) '05 6.2 10.6 24.8 34.5 23.9 100     
frekvenca '15 58 29 15 15 4 121 1 1.2 0.94 -0.32 
delež (%) '15 47.9 24 12.4 12.4 3.3 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.88, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.79, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 11202.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 10.5, df = 231.73, p < 0) 
 
Q3e V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (izdelki učencev) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 0 3 34 44 32 113 2.9 0.8 -0.15 -0.98 
delež (%) '05 0 2.7 30.1 38.9 28.3 100     
frekvenca '15 0 6 31 64 21 122 2.8 0.8 -0.33 -0.21 
delež (%) '15 0 4.9 25.4 52.5 17.2 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.85, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.84, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7344, p < 0.35) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 1.04, df = 227.78, p < 0.3) 
 
Q3f V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (plakati) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 3 13 25 47 25 113 2.7 1 -0.59 -0.27 
delež (%) '05 2.7 11.5 22.1 41.6 22.1 100     
frekvenca '15 11 23 58 27 2 121 1.9 0.9 -0.36 -0.23 
delež (%) '15 9.1 19 47.9 22.3 1.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.88, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9842.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 6.32, df = 224.43, p < 0) 
 
Q3g V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška grafika) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 17 41 27 22 6 113 1.6 1.1 0.32 -0.78 
delež (%) '05 15 36.3 23.9 19.5 5.3 100     
frekvenca '15 13 38 39 25 7 122 1.8 1.1 0.17 -0.67 
delež (%) '15 10.7 31.1 32 20.5 5.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.91, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6292, p < 0.23) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -1.11, df = 229.5, p < 0.27) 
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Q3h V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška animacija) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 22 42 28 17 4 113 1.5 1.1 0.42 -0.6 
deleŽ (%) '05 19.5 37.2 24.8 15 3.5 100     
frekvenca '15 23 39 27 30 3 122 1.6 1.1 0.14 -1.1 
delež (%) '15 18.9 32 22.1 24.6 2.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.89, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6402, p < 0.33) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -0.96, df = 232.74, p < 0.34) 
 
Q3i V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (video) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 19 37 39 15 3 113 1.5 1 0.22 -0.52 
delež (%) '05 16.8 32.7 34.5 13.3 2.7 100     
frekvenca '15 19 40 41 22 0 122 1.5 1 -0.03 -0.98 
delež (%) '15 15.6 32.8 33.6 18 0 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6755, p < 0.78) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -0.15, df = 229.48, p < 0.88) 
 
Q3j V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (film) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 19 37 38 14 5 113 1.5 1.1 0.33 -0.42 
delež (%) '05 16.8 32.7 33.6 12.4 4.4 100     
frekvenca '15 29 45 38 10 0 122 1.2 0.9 0.17 -0.87 
delež (%) '15 23.8 36.9 31.1 8.2 0 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.87, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7963, p < 0.03) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 2.42, df = 222.18, p < 0.02) 
 
Q3k V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (glasbeni posnetek) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 21 34 33 20 5 113 1.6 1.1 0.23 -0.79 
delež (%) '05 18.6 30.1 29.2 17.7 4.4 100     
frekvenca '15 5 31 49 30 7 122 2 0.9 0.07 -0.45 
delež (%) '15 4.1 25.4 40.2 24.6 5.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 

(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.9, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5338.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -3.18, df = 220.7, p < 0) 
 
Q4a Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (uvodni del) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 6 6 24 48 29 113 2.8 1.1 -0.9 0.46 
delež (%) '05 5.3 5.3 21.2 42.5 25.7 100     
frekvenca '15 0 1 9 47 65 122 3.4 0.7 -0.94 0.39 
delež (%) '15 0 0.8 7.4 38.5 53.3 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.85, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.74, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 4338.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -5.7, df = 186.52, p < 0) 
 
Q4b Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (osrednji del) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 8 29 35 20 21 113 2.2 1.2 0.11 -0.99 
delež (%) '05 7.1 25.7 31 17.7 18.6 100     
frekvenca '15 5 16 39 27 35 122 2.6 1.2 -0.29 -0.85 
delež (%) '15 4.1 13.1 32 22.1 28.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5479, p < 0.01) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.8, df = 229.81, p < 0.01) 
 
Q4c Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (zaključnidel) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 20 52 29 8 4 113 1.3 1 0.72 0.38 
delež (%) '05 17.7 46 25.7 7.1 3.5 100     
frekvenca '15 12 38 29 17 26 122 2.1 1.3 0.2 -1.18 
delež (%) '15 9.8 31.1 23.8 13.9 21.3 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.87, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 4738.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -4.89, df = 222.46, p < 0) 
 
Q5a Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelam sam-a) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 2 12 24 50 25 113 2.7 1 -0.6 -0.18 
delež (%) '05 1.8 10.6 21.2 44.2 22.1 100     
frekvenca '15 3 9 50 55 5 122 2.4 0.8 -0.65 0.72 
delež (%) '15 2.5 7.4 41 45.1 4.1 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.87, p < 0) 
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(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.83, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 8443.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 2.86, df = 215.23, p < 0) 
 
Q5b Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelajo učenci) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 11 39 42 20 113 2.6 0.9 -0.19 -0.52 
delež (%) '05 0.9 9.7 34.5 37.2 17.7 100     
frekvenca '15 5 18 62 31 6 122 2.1 0.9 -0.16 0.22 
delež (%) '15 4.1 14.8 50.8 25.4 4.9 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.89, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 8863.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 4.17, df = 228.81, p < 0) 
 
Q5c Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (si jih sposodim) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 12 31 44 22 4 113 1.8 1 0.02 -0.52 
delež (%) '05 10.6 27.4 38.9 19.5 3.5 100     
frekvenca '15 14 31 54 22 1 122 1.7 0.9 -0.22 -0.55 
delež (%) '15 11.5 25.4 44.3 18 0.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7072.5, p < 0.72) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 0.52, df = 227.54, p < 0.6) 
 
Q6 Učna sredstva financira in nabavi šola glede na moje priporočilo: 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 3 7 36 39 28 113 2.7 1 -0.47 -0.17 
delež (%) '05 2.7 6.2 31.9 34.5 24.8 100     
frekvenca '15 12 35 41 27 7 122 1.9 1.1 0.09 -0.67 
delež (%) '15 9.8 28.7 33.6 22.1 5.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.88, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.91, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9931, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 6.53, df = 232.95, p < 0) 
 
Q7a Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (razobešena v učilnici) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 17 39 39 17 113 2.5 1 -0.09 -0.71 
delež (%) '05 0.9 15 34.5 34.5 15 100     
frekvenca '15 6 24 44 34 14 122 2.2 1 -0.08 -0.59 
delež (%) '15 4.9 19.7 36.1 27.9 11.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.89, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.91, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7841, p < 0.06) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 2.03, df = 232.95, p < 0.04) 
 
Q7b Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 7 15 35 42 14 113 2.4 1.1 -0.44 -0.36 
delež (%) '05 6.2 13.3 31 37.2 12.4 100     
frekvenca '15 3 8 25 68 18 122 2.7 0.9 -0.92 1.04 
delež (%) '15 2.5 6.6 20.5 55.7 14.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.83, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5460, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.94, df = 218.13, p < 0) 
 
Q8a Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (ob pisanju učne priprave) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 13 32 27 22 19 113 2 1.3 0.12 -1.11 
delež (%) '05 11.5 28.3 23.9 19.5 16.8 100     
frekvenca '15 7 15 34 47 19 122 2.5 1.1 -0.51 -0.34 
delež (%) '15 5.7 12.3 27.9 38.5 15.6 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5449, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.86, df = 220.02, p < 0) 
 
Q8b Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (pred pričetkom učne ure) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 18 19 42 33 113 2.8 1.1 -0.52 -0.81 
delež (%) '05 0.9 15.9 16.8 37.2 29.2 100     
frekvenca '15 2 14 32 38 36 122 2.8 1.1 -0.43 -0.72 
delež (%) '15 1.6 11.5 26.2 31.1 29.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.86, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.88, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7017, p < 0.8) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 0.18, df = 231.2, p < 0.86) 
 
Q8c Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (med potekom učnega procesa) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 15 26 26 27 19 113 2.1 1.3 -0.05 -1.14 
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  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 
delež (%) '05 13.3 23 23 23.9 16.8 100     
frekvenca '15 31 51 34 5 1 122 1.1 0.9 0.42 -0.17 
delež (%) '15 25.4 41.8 27.9 4.1 0.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.86, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9783.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 6.53, df = 193.92, p < 0) 
 
Q9 Razpoložljiva učna sredstva uporabljam samo v učnem procesu likovne umetnosti. 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 0 10 23 41 39 113 3 1 -0.54 -0.71 
delež (%) '05 0 8.8 20.4 36.3 34.5 100     
frekvenca '15 8 28 39 35 12 122 2.1 1.1 -0.09 -0.73 
delež (%) '15 6.6 23 32 28.7 9.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.84, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.91, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9813, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 6.34, df = 232.48, p < 0) 
 
Q10a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (demonstraciji) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 0 6 22 46 39 113 3 0.9 -0.57 -0.48 
delež (%) '05 0 5.3 19.5 40.7 34.5 100     
frekvenca '15 0 3 20 64 35 122 3.1 0.7 -0.48 -0.06 
delež (%) '15 0 2.5 16.4 52.5 28.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.84, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.82, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6900.5, p < 0.99) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -0.28, df = 220.73, p < 0.78) 
 
Q10b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (razlagi) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 17 32 28 35 113 2.7 1.1 -0.25 -1.12 
delež (%) '05 0.9 15 28.3 24.8 31 100     
frekvenca '15 0 1 14 78 29 122 3.1 0.6 -0.27 0.41 
delež (%) '15 0 0.8 11.5 63.9 23.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.87, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.77, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5539, p < 0.01) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -3.49, df = 173.34, p < 0) 
 
Q10c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (opazovanju) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 3 16 32 34 28 113 2.6 1.1 -0.32 -0.78 
delež (%) '05 2.7 14.2 28.3 30.1 24.8 100     
frekvenca '15 0 7 26 63 26 122 2.9 0.8 -0.45 -0.18 
delež (%) '15 0 5.7 21.3 51.6 21.3 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.89, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.84, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5941, p < 0.05) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.25, df = 205.24, p < 0.03) 
 
Q10d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (pogovoru) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 7 30 40 28 8 113 2 1 0.05 -0.62 
delež (%) '05 6.2 26.5 35.4 24.8 7.1 100     
frekvenca '15 1 11 41 56 13 122 2.6 0.8 -0.33 -0.1 
delež (%) '15 0.8 9 33.6 45.9 10.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.87, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 4690.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -4.62, df = 215.95, p < 0) 
 
Q10e Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (diskusiji oz. debati) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 7 25 36 34 11 113 2.2 1.1 -0.13 -0.71 
delež (%) '05 6.2 22.1 31.9 30.1 9.7 100     
frekvenca '15 2 22 43 46 9 122 2.3 0.9 -0.19 -0.53 
delež (%) '15 1.6 18 35.2 37.7 7.4 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 6322.5, p < 0.25) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -1.24, df = 220.57, p < 0.22) 
 
Q11a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (frontalni) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 0 8 12 42 51 113 3.2 0.9 -0.99 0.19 
delež (%) '05 0 7.1 10.6 37.2 45.1 100     
frekvenca '15 0 0 9 73 40 122 3.3 0.6 -0.1 -0.52 
delež (%) '15 0 0 7.4 59.8 32.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.78, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.74, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7167, p < 0.56) 
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(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -0.51, df = 189.74, p < 0.61) 
Q11b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (individualni) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 10 32 37 26 8 113 1.9 1.1 0.09 -0.71 
delež (%) '05 8.8 28.3 32.7 23 7.1 100     
frekvenca '15 4 26 44 36 12 122 2.2 1 -0.03 -0.61 
delež (%) '15 3.3 21.3 36.1 29.5 9.8 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.91, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5808, p < 0.03) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.23, df = 227.88, p < 0.03) 
 
Q11c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (delo v dvojicah) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 9 42 35 19 8 113 1.8 1 0.4 -0.5 
delež (%) '05 8 37.2 31 16.8 7.1 100     
frekvenca '15 6 31 36 42 7 122 2.1 1 -0.16 -0.79 
delež (%) '15 4.9 25.4 29.5 34.4 5.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.9, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5589, p < 0.01) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.43, df = 229.96, p < 0.02) 
 
Q11d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (skupinskem delu) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 14 35 30 21 13 113 1.9 1.2 0.24 -0.9 
delež (%) '05 12.4 31 26.5 18.6 11.5 100     
frekvenca '15 2 20 37 49 14 122 2.4 1 -0.27 -0.57 
delež (%) '15 1.6 16.4 30.3 40.2 11.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.91, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 4897.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -4.05, df = 213.49, p < 0) 
 
Q12a V likovni učilnici imam na razpolago: (grafoskop) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 2 3 19 38 51 113 3.2 0.9 -1.08 0.95 
delež (%) '05 1.8 2.7 16.8 33.6 45.1 100     
frekvenca '15 60 11 15 2 34 122 1.5 1.7 0.54 -1.47 
delež (%) '15 49.2 9 12.3 1.6 27.9 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.8, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.74, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 10409, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 9.39, df = 188.78, p < 0) 
 
Q12b V likovni učilnici imam na razpolago: (računalnik) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 7 8 31 22 45 113 2.8 1.2 -0.67 -0.52 
delež (%) '05 6.2 7.1 27.4 19.5 39.8 100     
frekvenca '15 1 2 3 7 109 122 3.8 0.6 -3.88 15.82 
delež (%) '15 0.8 1.6 2.5 5.7 89.3 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.84, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.34, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 3405.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -7.92, df = 165.59, p < 0) 
 
Q12c V likovni učilnici imam na razpolago: (LCD projektor) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 22 27 32 15 17 113 1.8 1.3 0.24 -1.02 
delež (%) '05 19.5 23.9 28.3 13.3 15 100     
frekvenca '15 8 5 4 8 97 122 3.5 1.2 -2.15 3.19 
delež (%) '15 6.6 4.1 3.3 6.6 79.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.5, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 2416, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -10.32, df = 224.36, p < 0) 
 
Q12d V likovni učilnici imam na razpolago: (tiskalnik) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 42 23 29 6 13 113 1.3 1.3 0.67 -0.65 
delež (%) '05 37.2 20.4 25.7 5.3 11.5 100     
frekvenca '15 102 3 4 4 9 122 0.5 1.2 2.24 3.46 
delež (%) '15 83.6 2.5 3.3 3.3 7.4 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.84, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.45, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9819, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 5.16, df = 224.68, p < 0) 
 
Q12e V likovni učilnici imam na razpolago: (bralnik, čitalec - skener) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 57 25 23 4 4 113 0.9 1.1 1.09 0.48 
delež (%) '05 50.4 22.1 20.4 3.5 3.5 100     
frekvenca '15 108 4 5 1 4 122 0.3 0.9 3.34 10.55 
delež (%) '15 88.5 3.3 4.1 0.8 3.3 100     
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(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.78, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.36, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9411.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 4.75, df = 213.18, p < 0) 
Q12f V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalni fotoaparat) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 34 35 30 8 6 113 1.3 1.1 0.66 -0.23 
delež (%) '05 30.1 31 26.5 7.1 5.3 100     
frekvenca '15 35 22 25 15 25 122 1.8 1.5 0.23 -1.37 
delež (%) '15 28.7 18 20.5 12.3 20.5 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.87, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.86, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 5663, p < 0.02) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -2.98, df = 223.8, p < 0) 
 
Q12g V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalno kamero) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 61 33 13 3 3 113 0.7 1 1.5 2.06 
delež (%) '05 54 29.2 11.5 2.7 2.7 100     
frekvenca '15 75 22 15 2 8 122 0.7 1.2 1.6 1.68 
delež (%) '15 61.5 18 12.3 1.6 6.6 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.73, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.67, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 7177, p < 0.54) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -0.22, df = 230.37, p < 0.83) 
 
Q12h V likovni učilnici imam na razpolago: (monografije z umetniskimi deli) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 3 20 45 28 17 113 2.3 1 0.04 -0.63 
delež (%) '05 2.7 17.7 39.8 24.8 15 100     
frekvenca '15 43 31 19 16 13 122 1.4 1.4 0.61 -0.92 
delež (%) '15 35.2 25.4 15.6 13.1 10.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.9, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.85, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 9783.5, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 5.97, df = 223.33, p < 0) 
 
Q12i V likovni učilnici imam na razpolago: (drugo literaturo s slikovnim gradivom) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 1 8 29 40 35 113 2.9 1 -0.49 -0.49 
delež (%) '05 0.9 7.1 25.7 35.4 31 100     
frekvenca '15 12 16 51 16 27 122 2.2 1.2 -0.07 -0.78 
delež (%) '15 9.8 13.1 41.8 13.1 22.1 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.87, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.89, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 8995, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = 4.47, df = 227.17, p < 0) 
 
Q12j V likovni učilnici imam na razpolago: (cd player, radio) 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj povprečje sd asimetrija sploščenost 

frekvenca '05 11 17 26 33 26 113 2.4 1.3 -0.4 -0.9 
delež (%) '05 9.7 15 23 29.2 23 100     
frekvenca '15 13 4 9 11 85 122 3.2 1.3 -1.56 0.91 
delež (%) '15 10.7 3.3 7.4 9 69.7 100     

(Shapiro-Wilk normality test (2005): W = 0.89, p < 0) 
(Shapiro-Wilk normality test (2015): W = 0.61, p < 0) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction: W = 3992, p < 0) 
(T-test za dva neodvisna vzorca: t = -4.87, df = 232.96, p < 0) 
 

Razlike v porazdelitvah spremenljik glede na število let poučevanja likovne umetnosti 

Q3a V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (reprodukcije likovnih del) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 15 27.4 44.2 12.4 100 1.423 4, 108 0.23 
2015 1.6 12.3 34.4 41 10.7 100 0.856 4, 117 0.49 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.09, p < 0.33) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.02, p < 0.86) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.56, df = 4, 108, p < 0.19) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.84, df = 4, 117, p < 0.5) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.6, df = 4, p < 0.46) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.22, df = 4, p < 0.52) 
 
Q3b V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (originalna likovna dela) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 8 20.4 31 27.4 13.3 100 1.867 4, 108 0.12 
2015 22.1 40.2 19.7 17.2 0.8 100 1.279 4, 117 0.28 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.19, p < 0.04) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.03, p < 0.75) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.68, df = 4, 108, p < 0.61) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 2.34, df = 4, 117, p < 0.06) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 8.21, df = 4, p < 0.08) 
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(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 5.64, df = 4, p < 0.23) 
 
Q3c V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (fotografije posnetkov iz narave) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 1.8 14.2 38.9 31.9 13.3 100 1.062 4, 108 0.38 
2015 0.8 8.2 30.3 54.1 6.6 100 0.372 4, 117 0.83 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.05, p < 0.56) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.05, p < 0.6) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.33, df = 4, 108, p < 0.86) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.11, df = 4, 117, p < 0.36) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 4.99, df = 4, p < 0.29) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 1.6, df = 4, p < 0.81) 
 
Q3d V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (prosojnice) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 6.2 10.6 24.8 34.5 23.9 100 0.757 4, 108 0.56 
2015 47.9 24 12.4 12.4 3.3 100 0.906 4, 116 0.46 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.11, p < 0.25) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.05, p < 0.59) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.69, df = 4, 108, p < 0.6) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.98, df = 4, 116, p < 0.42) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.02, df = 4, p < 0.55) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.7, df = 4, p < 0.45) 
 
Q3e V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (izdelki učencev) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0 2.7 30.1 38.9 28.3 100 1.294 3, 109 0.28 
2015 0 4.9 25.4 52.5 17.2 100 0.658 3, 118 0.58 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.16, p < 0.08) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.06, p < 0.52) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.71, df = 3, 109, p < 0.17) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.14, df = 3, 118, p < 0.94) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 4.39, df = 3, p < 0.22) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.04, df = 3, p < 0.56) 
 
Q3f V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (plakati) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 2.7 11.5 22.1 41.6 22.1 100 0.486 4, 108 0.75 
2015 9.1 19 47.9 22.3 1.7 100 0.434 4, 116 0.78 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0, p < 0.96) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.1, p < 0.26) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.26, df = 4, 108, p < 0.29) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.66, df = 4, 116, p < 0.62) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.24, df = 4, p < 0.87) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 1.68, df = 4, p < 0.79) 
 
Q3g V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška grafika) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 15 36.3 23.9 19.5 5.3 100 0.215 4, 108 0.93 
2015 10.7 31.1 32 20.5 5.7 100 3.021 4, 117 0.02 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.01, p < 0.88) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.28, p < 0) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.31, df = 4, 108, p < 0.27) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.56, df = 4, 117, p < 0.69) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.37, df = 4, p < 0.85) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 11.67, df = 4, p < 0.02) 
 
Q3h V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška animacija) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 19.5 37.2 24.8 15 3.5 100 0.383 4, 108 0.82 
2015 18.9 32 22.1 24.6 2.5 100 1.636 4, 117 0.17 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.08, p < 0.4) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.21, p < 0.02) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1, df = 4, 108, p < 0.41) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.48, df = 4, 117, p < 0.75) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.11, df = 4, p < 0.89) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 6.68, df = 4, p < 0.15) 
 
Q3i V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (video) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 16.8 32.7 34.5 13.3 2.7 100 0.773 4, 108 0.55 
2015 15.6 32.8 33.6 18 0 100 3.168 3, 118 0.03 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.08, p < 0.41) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.2, p < 0.03) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.57, df = 4, 108, p < 0.69) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.09, df = 3, 118, p < 0.97) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.25, df = 4, p < 0.69) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 8.94, df = 3, p < 0.03) 
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Q3j V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (film) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 16.8 32.7 33.6 12.4 4.4 100 0.661 4, 108 0.62 
2015 23.8 36.9 31.1 8.2 0 100 2.272 3, 118 0.08 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.02, p < 0.82) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.18, p < 0.04) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.07, df = 4, 108, p < 0.38) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.59, df = 3, 118, p < 0.62) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.8, df = 4, p < 0.77) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 7.27, df = 3, p < 0.06) 
 
Q3k V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (glasbeni posnetek) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 18.6 30.1 29.2 17.7 4.4 100 0.12 4, 108 0.98 
2015 4.1 25.4 40.2 24.6 5.7 100 1.903 4, 117 0.11 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.01, p < 0.92) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.06, p < 0.52) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 2.21, df = 4, 108, p < 0.07) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.64, df = 4, 117, p < 0.64) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 0.62, df = 4, p < 0.96) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 7.18, df = 4, p < 0.13) 
 
Q4a Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (uvodni del) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 5.3 5.3 21.2 42.5 25.7 100 0.504 4, 108 0.73 
2015 0 0.8 7.4 38.5 53.3 100 1.194 3, 118 0.32 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.05, p < 0.62) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.07, p < 0.43) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.53, df = 4, 108, p < 0.71) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.28, df = 3, 118, p < 0.28) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.77, df = 4, p < 0.78) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.27, df = 3, p < 0.35) 
 
Q4b Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (osrednji del) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 7.1 25.7 31 17.7 18.6 100 0.641 4, 108 0.63 
2015 4.1 13.1 32 22.1 28.7 100 0.697 4, 117 0.6 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.08, p < 0.42) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.04, p < 0.64) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.44, df = 4, 108, p < 0.78) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.75, df = 4, 117, p < 0.56) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.46, df = 4, p < 0.48) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.74, df = 4, p < 0.6) 
 
Q4c Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (zaključnidel) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 17.7 46 25.7 7.1 3.5 100 0.573 4, 108 0.68 
2015 9.8 31.1 23.8 13.9 21.3 100 1.256 4, 117 0.29 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.08, p < 0.39) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.19, p < 0.03) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.81, df = 4, 108, p < 0.52) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.37, df = 4, 117, p < 0.25) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.27, df = 4, p < 0.69) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 5, df = 4, p < 0.29) 
 
Q5a Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelam sam-a) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 1.8 10.6 21.2 44.2 22.1 100 0.701 4, 108 0.59 
2015 2.5 7.4 41 45.1 4.1 100 1.39 4, 117 0.24 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.12, p < 0.2) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.05, p < 0.6) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.87, df = 4, 108, p < 0.48) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.54, df = 4, 117, p < 0.19) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.71, df = 4, p < 0.45) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 5.57, df = 4, p < 0.23) 
 
Q5b Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelajo uÄŤenci) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 9.7 34.5 37.2 17.7 100 1.534 4, 108 0.2 
2015 4.1 14.8 50.8 25.4 4.9 100 1.525 4, 117 0.2 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.1, p < 0.29) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.11, p < 0.25) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.4, df = 4, 108, p < 0.24) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.78, df = 4, 117, p < 0.54) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 5.47, df = 4, p < 0.24) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 5.24, df = 4, p < 0.26) 
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Q5c Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (si jih sposodim) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 10.6 27.4 38.9 19.5 3.5 100 0.182 4, 108 0.95 
2015 11.5 25.4 44.3 18 0.8 100 2.166 4, 117 0.08 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.07, p < 0.47) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.07, p < 0.44) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 2.6, df = 4, 108, p < 0.04) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.82, df = 4, 117, p < 0.51) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.31, df = 4, p < 0.68) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 7.84, df = 4, p < 0.1) 
 
Q6 Učna sredstva financira in nabavi šola glede na moje priporočilo: 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 2.7 6.2 31.9 34.5 24.8 100 1.171 4, 108 0.33 
2015 9.8 28.7 33.6 22.1 5.7 100 0.804 4, 117 0.52 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.06, p < 0.51) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.03, p < 0.73) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.83, df = 4, 108, p < 0.51) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1, df = 4, 117, p < 0.41) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.81, df = 4, p < 0.43) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.44, df = 4, p < 0.49) 
 
Q7a Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (razobešena v učilnici) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 15 34.5 34.5 15 100 0.386 4, 108 0.82 
2015 4.9 19.7 36.1 27.9 11.5 100 0.323 4, 117 0.86 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.03, p < 0.79) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.05, p < 0.57) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.97, df = 4, 108, p < 0.43) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.21, df = 4, 117, p < 0.31) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.08, df = 4, p < 0.9) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 1, df = 4, p < 0.91) 
 
Q7b Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 6.2 13.3 31 37.2 12.4 100 0.556 4, 108 0.7 
2015 2.5 6.6 20.5 55.7 14.8 100 1.732 4, 117 0.15 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.01, p < 0.94) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.2, p < 0.03) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.36, df = 4, 108, p < 0.83) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.46, df = 4, 117, p < 0.22) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.58, df = 4, p < 0.63) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 6.5, df = 4, p < 0.16) 
 
Q8a Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (ob pisanju učne priprave) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 11.5 28.3 23.9 19.5 16.8 100 1.815 4, 108 0.13 
2015 5.7 12.3 27.9 38.5 15.6 100 1.034 4, 117 0.39 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.11, p < 0.26) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.13, p < 0.15) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.44, df = 4, 108, p < 0.78) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 2.51, df = 4, 117, p < 0.05) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 6.75, df = 4, p < 0.15) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 4, df = 4, p < 0.41) 
 
Q8b Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (pred pričetkom učne ure) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 15.9 16.8 37.2 29.2 100 1.253 4, 108 0.29 
2015 1.6 11.5 26.2 31.1 29.5 100 0.083 4, 117 0.99 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.11, p < 0.23) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.01, p < 0.94) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.54, df = 4, 108, p < 0.19) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.35, df = 4, 117, p < 0.26) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 4.43, df = 4, p < 0.35) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 0.28, df = 4, p < 0.99) 
 
Q8c Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (med potekom uÄŤnega procesa) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 13.3 23 23 23.9 16.8 100 0.118 4, 108 0.98 
2015 25.4 41.8 27.9 4.1 0.8 100 0.691 4, 117 0.6 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.04, p < 0.66) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.01, p < 0.95) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 3.27, df = 4, 108, p < 0.01) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.42, df = 4, 117, p < 0.23) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.32, df = 4, p < 0.86) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.58, df = 4, p < 0.63) 
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Q9 Razpoložljiva učna sredstva uporabljam samo v učnem procesu likovne umetnosti. 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0 8.8 20.4 36.3 34.5 100 0.675 3, 109 0.57 
2015 6.6 23 32 28.7 9.8 100 0.165 4, 117 0.96 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.13, p < 0.16) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.03, p < 0.77) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.2, df = 3, 109, p < 0.9) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.52, df = 4, 117, p < 0.72) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.89, df = 3, p < 0.59) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 0.49, df = 4, p < 0.97) 
 
Q10a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (demonstraciji) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0 5.3 19.5 40.7 34.5 100 0.054 3, 109 0.98 
2015 0 2.5 16.4 52.5 28.7 100 1.317 3, 118 0.27 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.01, p < 0.92) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.03, p < 0.77) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.82, df = 3, 109, p < 0.15) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.93, df = 3, 118, p < 0.13) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 0.4, df = 3, p < 0.94) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.57, df = 3, p < 0.31) 
 
Q10b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (razlagi) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 15 28.3 24.8 31 100 0.843 4, 108 0.5 
2015 0 0.8 11.5 63.9 23.8 100 0.544 3, 118 0.65 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.07, p < 0.45) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.04, p < 0.64) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.45, df = 4, 108, p < 0.22) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.57, df = 3, 118, p < 0.2) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.37, df = 4, p < 0.5) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 1.92, df = 3, p < 0.59) 
 
Q10c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (opazovanju) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 2.7 14.2 28.3 30.1 24.8 100 1.08 4, 108 0.37 
2015 0 5.7 21.3 51.6 21.3 100 0.904 3, 118 0.44 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.01, p < 0.94) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.12, p < 0.19) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.45, df = 4, 108, p < 0.77) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.5, df = 3, 118, p < 0.68) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.86, df = 4, p < 0.43) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.66, df = 3, p < 0.45) 
 
Q10d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (pogovoru) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 6.2 26.5 35.4 24.8 7.1 100 0.076 4, 108 0.99 
2015 0.8 9 33.6 45.9 10.7 100 0.996 4, 117 0.41 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.01, p < 0.89) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.16, p < 0.08) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.81, df = 4, 108, p < 0.52) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.67, df = 4, 117, p < 0.61) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 0.21, df = 4, p < 1) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.34, df = 4, p < 0.5) 
 
Q10e Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (diskusiji oz. debati) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 6.2 22.1 31.9 30.1 9.7 100 0.7 4, 108 0.59 
2015 1.6 18 35.2 37.7 7.4 100 0.204 4, 117 0.94 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.05, p < 0.63) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.01, p < 0.9) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.59, df = 4, 108, p < 0.67) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.66, df = 4, 117, p < 0.62) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.11, df = 4, p < 0.72) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 0.9, df = 4, p < 0.92) 
 
Q11a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (frontalni) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0 7.1 10.6 37.2 45.1 100 0.668 3, 109 0.57 
2015 0 0 7.4 59.8 32.8 100 2.019 2, 119 0.14 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.05, p < 0.62) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.01, p < 0.94) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.91, df = 3, 109, p < 0.44) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.17, df = 2, 119, p < 0.31) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.8, df = 3, p < 0.42) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 4.05, df = 2, p < 0.13) 
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Q11b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (individualni) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 8.8 28.3 32.7 23 7.1 100 1.948 4, 108 0.11 
2015 3.3 21.3 36.1 29.5 9.8 100 0.491 4, 117 0.74 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.13, p < 0.16) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.09, p < 0.31) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.78, df = 4, 108, p < 0.14) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.66, df = 4, 117, p < 0.62) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 8.34, df = 4, p < 0.08) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.23, df = 4, p < 0.69) 
 
Q11c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (delo v dvojicah) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 8 37.2 31 16.8 7.1 100 0.584 4, 108 0.67 
2015 4.9 25.4 29.5 34.4 5.7 100 0.211 4, 117 0.93 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.03, p < 0.76) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0, p < 0.99) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.52, df = 4, 108, p < 0.2) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.39, df = 4, 117, p < 0.24) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.16, df = 4, p < 0.71) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 0.76, df = 4, p < 0.94) 
 
Q11d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (skupinskem delu) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 12.4 31 26.5 18.6 11.5 100 0.157 4, 108 0.96 
2015 1.6 16.4 30.3 40.2 11.5 100 0.484 4, 117 0.75 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.05, p < 0.62) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.11, p < 0.23) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.71, df = 4, 108, p < 0.58) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 2.18, df = 4, 117, p < 0.07) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.15, df = 4, p < 0.89) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 1.88, df = 4, p < 0.76) 
 
Q12a V likovni učilnici imam na razpolago: (grafoskop) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 1.8 2.7 16.8 33.6 45.1 100 1.449 4, 108 0.22 
2015 49.2 9 12.3 1.6 27.9 100 0.51 4, 117 0.73 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.07, p < 0.48) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.02, p < 0.82) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.08, df = 4, 108, p < 0.37) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.13, df = 4, 117, p < 0.97) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 5.46, df = 4, p < 0.24) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 2.02, df = 4, p < 0.73) 
 
Q12b V likovni učilnici imam na razpolago: (računalnik) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 6.2 7.1 27.4 19.5 39.8 100 2.039 4, 108 0.09 
2015 0.8 1.6 2.5 5.7 89.3 100 0.965 4, 117 0.43 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.23, p < 0.02) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.14, p < 0.12) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.74, df = 4, 108, p < 0.57) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.15, df = 4, 117, p < 0.34) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 6.99, df = 4, p < 0.14) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.64, df = 4, p < 0.46) 
 
Q12c V likovni učilnici imam na razpolago: (LCD projektor) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 19.5 23.9 28.3 13.3 15 100 1.219 4, 108 0.31 
2015 6.6 4.1 3.3 6.6 79.5 100 2.123 4, 117 0.08 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.08, p < 0.41) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = -0.15, p < 0.09) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 3.78, df = 4, 108, p < 0.01) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.78, df = 4, 117, p < 0.14) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.78, df = 4, p < 0.44) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 7.63, df = 4, p < 0.11) 
 
Q12d V likovni učilnici imam na razpolago: (tiskalnik) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 37.2 20.4 25.7 5.3 11.5 100 0.422 4, 108 0.79 
2015 83.6 2.5 3.3 3.3 7.4 100 1.627 4, 117 0.17 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.05, p < 0.59) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.16, p < 0.08) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.23, df = 4, 108, p < 0.3) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.91, df = 4, 117, p < 0.11) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.58, df = 4, p < 0.81) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 6.47, df = 4, p < 0.17) 
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Q12e V likovni učilnici imam na razpolago: (bralnik, čitalec - skener) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 50.4 22.1 20.4 3.5 3.5 100 0.858 4, 108 0.49 
2015 88.5 3.3 4.1 0.8 3.3 100 0.161 4, 117 0.96 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.14, p < 0.13) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.03, p < 0.72) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 1.24, df = 4, 108, p < 0.3) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.81, df = 4, 117, p < 0.13) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.15, df = 4, p < 0.53) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 0.78, df = 4, p < 0.94) 
 
Q12f V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalni fotoaparat) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 30.1 31 26.5 7.1 5.3 100 0.887 4, 108 0.47 
2015 28.7 18 20.5 12.3 20.5 100 0.774 4, 117 0.54 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.13, p < 0.16) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.05, p < 0.6) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 2.02, df = 4, 108, p < 0.1) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 1.12, df = 4, 117, p < 0.35) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 3.52, df = 4, p < 0.47) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.13, df = 4, p < 0.54) 
 
Q12g V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalno kamero) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 54 29.2 11.5 2.7 2.7 100 0.495 4, 108 0.74 
2015 61.5 18 12.3 1.6 6.6 100 0.784 4, 117 0.54 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.07, p < 0.44) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.01, p < 0.91) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.28, df = 4, 108, p < 0.89) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.73, df = 4, 117, p < 0.57) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 1.63, df = 4, p < 0.8) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.37, df = 4, p < 0.5) 
 
Q12h V likovni učilnici imam na razpolago: (monografije z umetniskimi deli) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 2.7 17.7 39.8 24.8 15 100 0.622 4, 108 0.65 
2015 35.2 25.4 15.6 13.1 10.7 100 0.932 4, 117 0.45 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = 0.05, p < 0.58) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.05, p < 0.61) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 0.63, df = 4, 108, p < 0.64) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.22, df = 4, 117, p < 0.93) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.05, df = 4, p < 0.73) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 3.82, df = 4, p < 0.43) 
 
Q12i V likovni učilnici imam na razpolago: (drugo literaturo s slikovnim gradivom) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 0.9 7.1 25.7 35.4 31 100 1.437 4, 108 0.23 
2015 9.8 13.1 41.8 13.1 22.1 100 1.226 4, 117 0.3 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.04, p < 0.69) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.18, p < 0.05) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 2.3, df = 4, 108, p < 0.06) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.25, df = 4, 117, p < 0.91) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 5.91, df = 4, p < 0.21) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 4.9, df = 4, p < 0.3) 
 
Q12j V likovni učilnici imam na razpolago: (cd player, radio) 
Q1 Koliko let poučujete likovno umetnost? 

  nikoli redko Včasih Pogosto vedno skupaj F df p 

2005 9.7 15 23 29.2 23 100 0.727 4, 108 0.58 
2015 10.7 3.3 7.4 9 69.7 100 2.354 4, 117 0.06 

(Pearson's product-moment correlation (2005): cor = -0.04, p < 0.71) 
(Pearson's product-moment correlation (2015): cor = 0.23, p < 0.01) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2005): F = 2.1, df = 4, 108, p < 0.09) 
(Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)(2015): F = 0.71, df = 4, 117, p < 0.59) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2005): Chi-Squared = 2.93, df = 4, p < 0.57) 
(Kruskal-Wallis rank sum test (2015): Chi-Squared = 9.77, df = 4, p < 0.04) 
 

Razlike v porazdelitvah spremenljivk glede na tip šole (vaška – mestna) 

Q3a V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (reprodukcije likovnih del) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno n povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 22.2 25 47.2 5.6 36 2.4 0.9 -0.28 -1.09 
2005: vas 1.3 11.7 28.6 42.9 15.6 77 2.6 0.9 -0.37 -0.39 
2015: mesto 3.3 10 38.3 36.7 11.7 60 2.4 0.9 -0.34 -0.06 
2015: vas 0 14.8 31.1 45.9 8.2 61 2.5 0.8 -0.25 -0.7 
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(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1199.5, p < 0.22) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1786, p < 0.81) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.28, df = 71.01, p < 0.2) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.26, df = 117.19, p < 0.8) 
 
 
Q3b V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (originalna likovna dela) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 13.9 38.9 19.4 13.9 36 2.1 1.2 -0.1 -0.82 
2005: vas 5.2 23.4 27.3 31.2 13 77 2.2 1.1 -0.12 -0.89 
2015: mesto 18.3 41.7 20 18.3 1.7 60 1.4 1 0.39 -0.81 
2015: vas 26.2 39.3 18 16.4 0 61 1.2 1 0.41 -0.98 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1275, p < 0.48) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2011, p < 0.33) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.75, df = 63.14, p < 0.46) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.99, df = 118.84, p < 0.32) 
 
Q3c V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (fotografije posnetkov iz narave) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 22.2 36.1 19.4 19.4 36 2.3 1.1 0.12 -1.02 
2005: vas 1.3 10.4 40.3 37.7 10.4 77 2.5 0.9 -0.16 -0.2 
2015: mesto 0 6.7 33.3 53.3 6.7 60 2.6 0.7 -0.35 -0.18 
2015: vas 1.6 9.8 27.9 54.1 6.6 61 2.5 0.8 -0.73 0.37 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1251.5, p < 0.39) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1858, p < 0.87) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.71, df = 55.47, p < 0.48) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.42, df = 117.16, p < 0.68) 
 
Q3d V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (prosojnice) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 16.7 19.4 30.6 30.6 36 2.7 1.2 -0.46 -0.96 
2005: vas 7.8 7.8 27.3 36.4 20.8 77 2.5 1.1 -0.63 -0.24 
2015: mesto 45.8 23.7 10.2 16.9 3.4 59 1.1 1.2 0.78 -0.77 
2015: vas 49.2 24.6 14.8 8.2 3.3 61 0.9 1.1 1.04 0.1 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1490.5, p < 0.51) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1912, p < 0.53) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.64, df = 67.17, p < 0.53) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.77, df = 115.92, p < 0.45) 
 
Q3e V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (izdelki učencev) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 8.3 30.6 30.6 30.6 36 2.8 1 -0.22 -1.14 
2005: vas 0 0 29.9 42.9 27.3 77 3 0.8 0.04 -1.29 
2015: mesto 0 3.3 31.7 50 15 60 2.8 0.7 -0.09 -0.46 
2015: vas 0 6.6 19.7 54.1 19.7 61 2.9 0.8 -0.52 -0.07 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1292.5, p < 0.54) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1664, p < 0.35) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.77, df = 55.84, p < 0.45) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.72, df = 118.55, p < 0.47) 
 
Q3f V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (plakati) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 11.1 27.8 36.1 22.2 36 2.6 1 -0.43 -0.53 
2005: vas 2.6 11.7 19.5 44.2 22.1 77 2.7 1 -0.65 -0.2 
2015: mesto 8.5 18.6 54.2 18.6 0 59 1.8 0.8 -0.56 -0.12 
2015: vas 9.8 19.7 41 26.2 3.3 61 1.9 1 -0.27 -0.52 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1319, p < 0.67) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1684, p < 0.52) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.36, df = 67.18, p < 0.72) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.62, df = 115.58, p < 0.54) 
 
Q3g V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška grafika) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 16.7 36.1 33.3 8.3 5.6 36 1.5 1.1 0.5 -0.2 
2005: vas 14.3 36.4 19.5 24.7 5.2 77 1.7 1.1 0.23 -1.02 
2015: mesto 8.3 28.3 35 25 3.3 60 1.9 1 -0.04 -0.72 
2015: vas 13.1 32.8 29.5 16.4 8.2 61 1.7 1.1 0.31 -0.71 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1256.5, p < 0.41) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1985, p < 0.41) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.92, df = 73.98, p < 0.36) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.66, df = 117.49, p < 0.51) 
 
Q3h V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (računalniška animacija) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 22.2 38.9 22.2 13.9 2.8 36 1.4 1.1 0.49 -0.62 
2005: vas 18.2 36.4 26 15.6 3.9 77 1.5 1.1 0.38 -0.64 
2015: mesto 13.3 35 18.3 30 3.3 60 1.8 1.1 0.07 -1.19 
2015: vas 24.6 29.5 24.6 19.7 1.6 61 1.4 1.1 0.21 -1.11 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1279.5, p < 0.5) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2102.5, p < 0.14) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.67, df = 69.1, p < 0.51) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.5, df = 118.92, p < 0.14) 
 
Q3i V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (video) 
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  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 30.6 41.7 11.1 2.8 36 1.6 1 0.14 -0.36 
2005: vas 18.2 33.8 31.2 14.3 2.6 77 1.5 1 0.26 -0.63 
2015: mesto 8.3 33.3 35 23.3 0 60 1.7 0.9 -0.11 -0.96 
2015: vas 23 31.1 32.8 13.1 0 61 1.4 1 0.07 -1.08 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1466, p < 0.61) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2206, p < 0.04) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.45, df = 72.81, p < 0.65) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 2.15, df = 118.68, p < 0.03) 
Q3j V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (film) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 27.8 33.3 19.4 5.6 36 1.8 1.1 0.12 -0.79 
2005: vas 18.2 35.1 33.8 9.1 3.9 77 1.5 1 0.41 -0.22 
2015: mesto 21.7 31.7 35 11.7 0 60 1.4 1 0.03 -1.03 
2015: vas 26.2 41 27.9 4.9 0 61 1.1 0.9 0.25 -0.79 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1602.5, p < 0.17) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2101.5, p < 0.14) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 1.36, df = 63.78, p < 0.18) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.52, df = 117.19, p < 0.13) 
 
Q3k V učnem procesu likovne umetnosti uporabljam naslednja učna sredstva: (glasbeni posnetek) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 36.1 22.2 25 2.8 36 1.7 1.1 0.15 -1.08 
2005: vas 20.8 27.3 32.5 14.3 5.2 77 1.6 1.1 0.26 -0.71 
2015: mesto 6.7 21.7 45 21.7 5 60 2 1 -0.05 -0.26 
2015: vas 1.6 27.9 36.1 27.9 6.6 61 2.1 0.9 0.16 -0.77 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1463, p < 0.63) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1716, p < 0.54) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.48, df = 70.44, p < 0.63) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.76, df = 118.89, p < 0.45) 
 
Q4a Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (uvodni del) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 13.9 13.9 44.4 25 36 2.8 1.1 -0.7 -0.38 
2005: vas 6.5 1.3 24.7 41.6 26 77 2.8 1.1 -0.98 0.81 
2015: mesto 0 0 8.3 38.3 53.3 60 3.5 0.6 -0.73 -0.56 
2015: vas 0 1.6 6.6 37.7 54.1 61 3.4 0.7 -1.11 0.99 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1366.5, p < 0.9) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1818.5, p < 0.95) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.2, df = 67.14, p < 0.85) 

(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.06, df = 118.67, p < 0.95) 
 
Q4b Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (osrednji del) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 8.3 33.3 27.8 8.3 22.2 36 2 1.3 0.33 -1.16 
2005: vas 6.5 22.1 32.5 22.1 16.9 77 2.2 1.2 -0.01 -0.89 
2015: mesto 5 18.3 31.7 21.7 23.3 60 2.4 1.2 -0.13 -0.99 
2015: vas 3.3 8.2 31.1 23 34.4 61 2.8 1.1 -0.47 -0.66 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1245, p < 0.37) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1502, p < 0.08) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.71, df = 62.14, p < 0.48) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -1.77, df = 118.36, p < 0.08) 
 
Q4c Učna sredstva vključujemv naslednje učne korake: (zaključnidel) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 11.1 47.2 33.3 8.3 0 36 1.4 0.8 0.19 -0.51 
2005: vas 20.8 45.5 22.1 6.5 5.2 77 1.3 1 0.85 0.39 
2015: mesto 10 35 26.7 13.3 15 60 1.9 1.2 0.38 -0.9 
2015: vas 9.8 26.2 21.3 14.8 27.9 61 2.2 1.4 -0.02 -1.37 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1527, p < 0.36) 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1556.5, p < 0.15) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.5, df = 86.82, p < 0.62) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -1.53, df = 117.82, p < 0.13) 
 
Q5a Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelam sam-a) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 11.1 19.4 38.9 30.6 36 2.9 1 -0.5 -0.82 
2005: vas 2.6 10.4 22.1 46.8 18.2 77 2.7 1 -0.66 0 
2015: mesto 0 6.7 43.3 43.3 6.7 60 2.5 0.7 0 -0.36 
2015: vas 4.9 8.2 37.7 47.5 1.6 61 2.3 0.9 -0.98 0.68 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1553.5, p < 0.28) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1954, p < 0.48) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 1.08, df = 68.49, p < 0.28) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.2, df = 116.63, p < 0.23) 
 
Q5b Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelajo uÄŤenci) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 8.3 36.1 36.1 19.4 36 2.7 0.9 -0.03 -0.92 
2005: vas 1.3 10.4 33.8 37.7 16.9 77 2.6 0.9 -0.24 -0.45 
2015: mesto 0 15 56.7 25 3.3 60 2.2 0.7 0.3 -0.07 
2015: vas 8.2 14.8 45.9 24.6 6.6 61 2.1 1 -0.23 -0.19 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1438, p < 0.74) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1898, p < 0.7) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.45, df = 71.45, p < 0.66) 
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(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.64, df = 108.99, p < 0.52) 
 
Q5c Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (si jih sposodim) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 19.4 16.7 36.1 25 2.8 36 1.8 1.1 -0.21 -1.04 
2005: vas 6.5 32.5 40.3 16.9 3.9 77 1.8 0.9 0.23 -0.29 
2015: mesto 6.7 26.7 45 21.7 0 60 1.8 0.9 -0.29 -0.61 
2015: vas 16.4 23 44.3 14.8 1.6 61 1.6 1 -0.13 -0.64 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1397, p < 0.95) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2026, p < 0.28) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.19, df = 58.3, p < 0.85) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.16, df = 117.12, p < 0.25) 
Q6 Učna sredstva financira in nabavi šola glede na moje priporočilo: 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 5.6 36.1 25 30.6 36 2.8 1.1 -0.37 -0.58 
2005: vas 2.6 6.5 29.9 39 22.1 77 2.7 1 -0.52 -0.02 
2015: mesto 10 33.3 33.3 16.7 6.7 60 1.8 1.1 0.3 -0.55 
2015: vas 9.8 23 34.4 27.9 4.9 61 2 1.1 -0.16 -0.73 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1409, p < 0.88) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1621, p < 0.26) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.17, df = 63.79, p < 0.86) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.96, df = 118.93, p < 0.34) 
 
Q7a Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (razobešena v učilnici) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 16.7 36.1 33.3 13.9 36 2.4 0.9 0.06 -0.97 
2005: vas 1.3 14.3 33.8 35.1 15.6 77 2.5 1 -0.15 -0.66 
2015: mesto 5 26.7 40 16.7 11.7 60 2 1.1 0.27 -0.56 
2015: vas 4.9 13.1 32.8 37.7 11.5 61 2.4 1 -0.41 -0.31 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1337, p < 0.75) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1448, p < 0.04) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.26, df = 70.4, p < 0.8) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -1.82, df = 118.66, p < 0.07) 
 
Q7b Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 11.1 8.3 50 22.2 8.3 36 2.1 1.1 -0.3 -0.15 
2005: vas 3.9 15.6 22.1 44.2 14.3 77 2.5 1 -0.53 -0.45 
2015: mesto 1.7 3.3 21.7 61.7 11.7 60 2.8 0.8 -0.99 1.99 
2015: vas 3.3 9.8 19.7 50.8 16.4 61 2.7 1 -0.79 0.27 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1062.5, p < 0.04) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1898.5, p < 0.7) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.93, df = 68.15, p < 0.06) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.7, df = 113.03, p < 0.49) 
 
Q8a Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (ob pisanju učne priprave) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 11.1 27.8 25 25 11.1 36 2 1.2 0.05 -1.07 
2005: vas 11.7 28.6 23.4 16.9 19.5 77 2 1.3 0.14 -1.19 
2015: mesto 1.7 8.3 31.7 43.3 15 60 2.6 0.9 -0.41 -0.07 
2015: vas 9.8 16.4 24.6 32.8 16.4 61 2.3 1.2 -0.35 -0.87 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1355.5, p < 0.85) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2074.5, p < 0.19) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.27, df = 73.98, p < 0.79) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.65, df = 110.79, p < 0.1) 
 
Q8b Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (pred pričetkom učne ure) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 8.3 13.9 38.9 38.9 36 3.1 0.9 -0.77 -0.36 
2005: vas 1.3 19.5 18.2 36.4 24.7 77 2.6 1.1 -0.37 -1 
2015: mesto 1.7 10 25 31.7 31.7 60 2.8 1 -0.5 -0.63 
2015: vas 1.6 13.1 26.2 31.1 27.9 61 2.7 1.1 -0.37 -0.84 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1701.5, p < 0.04) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1938.5, p < 0.56) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 2.23, df = 79.36, p < 0.03) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.58, df = 119, p < 0.56) 
 
Q8c Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (med potekom uÄŤnega procesa) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 22.2 22.2 16.7 25 36 2.2 1.4 -0.05 -1.36 
2005: vas 13 23.4 23.4 27.3 13 77 2 1.3 -0.07 -1.09 
2015: mesto 18.3 51.7 25 5 0 60 1.2 0.8 0.33 -0.3 
2015: vas 31.1 32.8 31.1 3.3 1.6 61 1.1 1 0.46 -0.28 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1460, p < 0.64) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1908, p < 0.67) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.47, df = 61.86, p < 0.64) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.33, df = 115.55, p < 0.74) 
 
Q9 Razpoložljiva učna sredstva uporabljam samo v učnem procesu likovne umetnosti. 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 8.3 30.6 30.6 30.6 36 2.8 1 -0.22 -1.14 
2005: vas 0 9.1 15.6 39 36.4 77 3 0.9 -0.7 -0.46 
2015: mesto 10 20 30 35 5 60 2 1.1 -0.33 -0.78 
2015: vas 3.3 26.2 34.4 21.3 14.8 61 2.2 1.1 0.18 -0.88 
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(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1220.5, p < 0.28) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1764, p < 0.72) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.99, df = 66.86, p < 0.33) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.66, df = 118.99, p < 0.51) 
 
Q10a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (demonstraciji) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 5.6 25 41.7 27.8 36 2.9 0.9 -0.34 -0.76 
2005: vas 0 5.2 16.9 40.3 37.7 77 3.1 0.9 -0.67 -0.33 
2015: mesto 0 0 16.7 58.3 25 60 3.1 0.6 -0.07 -0.66 
2015: vas 0 4.9 16.4 47.5 31.1 61 3 0.8 -0.61 -0.15 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1211, p < 0.25) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1815, p < 0.93) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.06, df = 67.99, p < 0.29) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.25, df = 113.29, p < 0.8) 
Q10b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (razlagi) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 13.9 27.8 30.6 25 36 2.6 1.1 -0.34 -0.83 
2005: vas 0 15.6 28.6 22.1 33.8 77 2.7 1.1 -0.2 -1.34 
2015: mesto 0 1.7 11.7 63.3 23.3 60 3.1 0.6 -0.44 0.68 
2015: vas 0 0 11.5 63.9 24.6 61 3.1 0.6 -0.03 -0.31 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1303.5, p < 0.6) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1780.5, p < 0.77) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.58, df = 67.94, p < 0.56) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.42, df = 117.71, p < 0.67) 
 
Q10c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (opazovanju) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 13.9 36.1 30.6 16.7 36 2.4 1 -0.16 -0.65 
2005: vas 2.6 14.3 24.7 29.9 28.6 77 2.7 1.1 -0.41 -0.82 
2015: mesto 0 5 23.3 41.7 30 60 3 0.9 -0.4 -0.67 
2015: vas 0 6.6 19.7 60.7 13.1 61 2.8 0.7 -0.61 0.33 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1205.5, p < 0.25) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 2034.5, p < 0.25) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.08, df = 74.04, p < 0.28) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 1.11, df = 116.12, p < 0.27) 
 
Q10d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (pogovoru) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 5.6 25 36.1 30.6 2.8 36 2 1 -0.19 -0.74 
2005: vas 6.5 27.3 35.1 22.1 9.1 77 2 1.1 0.13 -0.67 
2015: mesto 0 13.3 31.7 43.3 11.7 60 2.5 0.9 -0.18 -0.72 
2015: vas 1.6 4.9 34.4 49.2 9.8 61 2.6 0.8 -0.53 0.67 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1408, p < 0.89) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1741.5, p < 0.62) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0, df = 75.57, p < 1) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.48, df = 117.79, p < 0.63) 
 
Q10e Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (diskusiji oz. debati) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 22.2 27.8 38.9 8.3 36 2.3 1 -0.22 -0.85 
2005: vas 7.8 22.1 33.8 26 10.4 77 2.1 1.1 -0.06 -0.73 
2015: mesto 3.3 15 36.7 35 10 60 2.3 1 -0.25 -0.38 
2015: vas 0 21.3 34.4 39.3 4.9 61 2.3 0.9 -0.09 -0.96 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1524, p < 0.38) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1898.5, p < 0.71) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.89, df = 74.71, p < 0.37) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.33, df = 116.84, p < 0.74) 
 
Q11a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (frontalni) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 0 5.6 13.9 36.1 44.4 36 3.2 0.9 -0.85 -0.18 
2005: vas 0 7.8 9.1 37.7 45.5 77 3.2 0.9 -1.04 0.27 
2015: mesto 0 0 8.3 61.7 30 60 3.2 0.6 -0.06 -0.46 
2015: vas 0 0 6.6 59 34.4 61 3.3 0.6 -0.11 -0.61 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1363, p < 0.88) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1733, p < 0.56) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.07, df = 69.85, p < 0.94) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.59, df = 118.94, p < 0.56) 
 
Q11b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (individualni) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 8.3 33.3 25 27.8 5.6 36 1.9 1.1 0.08 -1.02 
2005: vas 9.1 26 36.4 20.8 7.8 77 1.9 1.1 0.09 -0.62 
2015: mesto 1.7 21.7 38.3 26.7 11.7 60 2.2 1 0.12 -0.73 
2015: vas 4.9 21.3 32.8 32.8 8.2 61 2.2 1 -0.17 -0.67 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1361.5, p < 0.88) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1868.5, p < 0.84) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.15, df = 67.55, p < 0.88) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.38, df = 118.94, p < 0.7) 
 
Q11c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (delo v dvojicah) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 5.6 36.1 30.6 16.7 11.1 36 1.9 1.1 0.41 -0.77 
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  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 
2005: vas 9.1 37.7 31.2 16.9 5.2 77 1.7 1 0.36 -0.49 
2015: mesto 3.3 25 30 36.7 5 60 2.1 1 -0.19 -0.83 
2015: vas 6.6 24.6 29.5 32.8 6.6 61 2.1 1.1 -0.16 -0.82 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1513.5, p < 0.41) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1891.5, p < 0.74) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.93, df = 63.99, p < 0.36) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.37, df = 118.51, p < 0.71) 
 
Q11d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (skupinskem delu) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 11.1 25 30.6 16.7 16.7 36 2 1.3 0.12 -1.04 
2005: vas 13 33.8 24.7 19.5 9.1 77 1.8 1.2 0.28 -0.88 
2015: mesto 1.7 15 31.7 41.7 10 60 2.4 0.9 -0.31 -0.47 
2015: vas 1.6 16.4 29.5 39.3 13.1 61 2.5 1 -0.26 -0.65 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1543.5, p < 0.32) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1801.5, p < 0.88) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 1, df = 64.74, p < 0.32) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.15, df = 118.86, p < 0.88) 
Q12a V likovni učilnici imam na razpolago: (grafoskop) 

  nikoli redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 5.6 2.8 16.7 30.6 44.4 36 3.1 1.1 -1.17 0.75 
2005: vas 0 2.6 16.9 35.1 45.5 77 3.2 0.8 -0.72 -0.43 
2015: mesto 46.7 6.7 15 1.7 30 60 1.6 1.7 0.4 -1.61 
2015: vas 50.8 11.5 9.8 1.6 26.2 61 1.4 1.7 0.65 -1.36 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1317.5, p < 0.65) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1939.5, p < 0.54) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.85, df = 53.46, p < 0.4) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.66, df = 118.81, p < 0.51) 
 
Q12b V likovni učilnici imam na razpolago: (računalnik) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 13.9 5.6 30.6 16.7 33.3 36 2.5 1.4 -0.47 -0.97 
2005: vas 2.6 7.8 26 20.8 42.9 77 2.9 1.1 -0.66 -0.57 
2015: mesto 0 0 3.3 5 91.7 60 3.9 0.4 -3.57 12.1 
2015: vas 1.6 1.6 1.6 6.6 88.5 61 3.8 0.7 -3.81 14.94 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1155, p < 0.14) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1890, p < 0.55) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.65, df = 57.1, p < 0.1) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.91, df = 97.1, p < 0.36) 
 
Q12c V likovni učilnici imam na razpolago: (LCD projektor) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 22.2 19.4 30.6 11.1 16.7 36 1.8 1.4 0.21 -1.14 
2005: vas 18.2 26 27.3 14.3 14.3 77 1.8 1.3 0.25 -1.01 
2015: mesto 6.7 1.7 3.3 5 83.3 60 3.6 1.1 -2.47 4.73 
2015: vas 4.9 6.6 3.3 8.2 77 61 3.5 1.1 -1.98 2.55 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1384.5, p < 0.99) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1936.5, p < 0.43) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0, df = 65.28, p < 1) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.52, df = 118.96, p < 0.6) 
 
Q12d V likovni učilnici imam na razpolago: (tiskalnik) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 30.6 22.2 30.6 8.3 8.3 36 1.4 1.3 0.48 -0.75 
2005: vas 40.3 19.5 23.4 3.9 13 77 1.3 1.4 0.74 -0.65 
2015: mesto 80 5 6.7 3.3 5 60 0.5 1.1 2.16 3.48 
2015: vas 86.9 0 0 3.3 9.8 61 0.5 1.3 2.19 2.94 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1496, p < 0.48) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1925, p < 0.45) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.45, df = 74.85, p < 0.65) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.04, df = 116.67, p < 0.97) 
 
Q12e V likovni učilnici imam na razpolago: (bralnik, čitalec - skener) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 38.9 27.8 33.3 0 0 36 0.9 0.9 0.1 -1.68 
2005: vas 55.8 19.5 14.3 5.2 5.2 77 0.8 1.2 1.27 0.63 
2015: mesto 85 3.3 6.7 1.7 3.3 60 0.4 0.9 2.69 6.46 
2015: vas 91.8 3.3 1.6 0 3.3 61 0.2 0.8 4.17 16.98 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1568, p < 0.23) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1955, p < 0.25) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.51, df = 90.58, p < 0.61) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.98, df = 114.07, p < 0.33) 
 
Q12f V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalni fotoaparat) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 25 36.1 30.6 2.8 5.6 36 1.3 1.1 0.72 0.22 
2005: vas 32.5 28.6 24.7 9.1 5.2 77 1.3 1.2 0.63 -0.46 
2015: mesto 25 21.7 21.7 15 16.7 60 1.8 1.4 0.23 -1.27 
2015: vas 31.1 14.8 19.7 9.8 24.6 61 1.8 1.6 0.19 -1.5 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1421.5, p < 0.82) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1812, p < 0.93) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.08, df = 74.7, p < 0.94) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.19, df = 118.08, p < 0.85) 
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Q12g V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalno kamero) 

  nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 50 33.3 11.1 0 5.6 36 0.8 1 1.6 2.38 
2005: vas 55.8 27.3 11.7 3.9 1.3 77 0.7 0.9 1.36 1.4 
2015: mesto 63.3 16.7 15 3.3 1.7 60 0.6 1 1.42 1.24 
2015: vas 59 19.7 9.8 0 11.5 61 0.9 1.3 1.48 0.93 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1456, p < 0.64) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1728.5, p < 0.55) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = 0.5, df = 61.48, p < 0.62) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -1.04, df = 110.61, p < 0.3) 
 
Q12h V likovni učilnici imam na razpolago: (monografije z umetniskimi deli) 

  Nikoli Redko včasih pogosto vedno N povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 19.4 50 16.7 11.1 36 2.1 1 0.3 -0.26 
2005: vas 2.6 16.9 35.1 28.6 16.9 77 2.4 1 -0.09 -0.74 
2015: mesto 33.3 25 15 16.7 10 60 1.4 1.4 0.49 -1.11 
2015: vas 36.1 26.2 16.4 9.8 11.5 61 1.3 1.4 0.69 -0.79 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1173.5, p < 0.17) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1912, p < 0.66) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -1.32, df = 73.8, p < 0.19) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = 0.43, df = 118.95, p < 0.67) 
Q12i V likovni učilnici imam na razpolago: (drugo literaturo s slikovnim gradivom) 

  Nikoli Redko včasih pogosto vedno N Povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 2.8 11.1 22.2 33.3 30.6 36 2.8 1.1 -0.58 -0.58 
2005: vas 0 5.2 27.3 36.4 31.2 77 2.9 0.9 -0.31 -0.9 
2015: mesto 11.7 13.3 40 10 25 60 2.2 1.3 -0.06 -0.97 
2015: vas 8.2 11.5 44.3 16.4 19.7 61 2.3 1.2 -0.1 -0.6 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1307, p < 0.61) 
(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1786.5, p < 0.82) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.75, df = 57.48, p < 0.46) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.2, df = 117.08, p < 0.84) 
 
Q12j V likovni učilnici imam na razpolago: (cd player, radio) 

  Nikoli Redko včasih pogosto vedno N Povprečje sd asimetrija sploščenost 

2005: mesto 19.4 5.6 19.4 30.6 25 36 2.4 1.4 -0.51 -1.1 
2005: vas 5.2 19.5 24.7 28.6 22.1 77 2.4 1.2 -0.25 -0.97 
2015: mesto 11.7 3.3 8.3 5 71.7 60 3.2 1.4 -1.47 0.55 
2015: vas 8.2 3.3 6.6 13.1 68.9 61 3.3 1.2 -1.71 1.63 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2005): W = 1392, p < 0.97) 

(Wilcoxon rank sum test with continuity correction (2015): W = 1839.5, p < 0.95) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2005): t = -0.25, df = 58.11, p < 0.81) 
(T-test za dva neodvisna vzorca (2015): t = -0.39, df = 116.86, p < 0.7) 
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PRILOGA 3: PISNI PREIZKUS ZNANJA MOBILE 

PISNI PREIZKUS ZNANJA , MOBILE                                                       ime in priimek:_____________________________ 

1. Površine smo spoznali že v nižjih razredih. Poveži spodaj naštete predmete v vrste površin: 

                                                                                              steklo 

NARAVNE POVRŠINE                                                          papir 

                                                                                              drrevesni list  

UMETNE POVRŠINE                                                            kamen 

                                                                                                bron                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    2t/ 

2. Dopolni: 

Kipar lahko upodablja človeka, žival ali predmet, takšno kiparstvo imenujemo ___________________ kiparstvo ali 

plastika, saj je figura jasno vidna. Kipar pa lahko upodablja tudi prosto, svobodno in forma ni jasno vidna, takšno 

kiparstvo ali plastika je ________________________.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                     2t/                                                                                                

3. Opiši, kaj je to MONTAŽNI KIP! 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      2t/ 

4. Ali je spodnja trditev pravilna: 

Mobile ali gibljivka je kip, ki se premika oz. premični kip. 

 

DA           NE                                                                                                                                                                 2t/ 

 

5. Poveži! 

 

ARHITEKTURNI KIP                                           stojijo ob vhodih v stavbe, največkrat okrog vrat 

           

PORTALNI KIP                                                    je bolj ali manj vezan na arhitekturo 

  

KRAJINSKA ARHITEKKTURA                           predmeti iz vsakdanjega življenja, razstavljeni v galeriji 

                                                                                       

INSTALACIJA                                                     projekti in postavitve v naravi                                                                                  

                                                                                                                                                                                   2t/ 

 

                                                                                                                                                                                     Skupaj 10t/ 
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PRILOGA 4 : PISNI PREIZKUS ZNANJA LINEARNA PERSPEKTIVA 

PISNI PREIZKUS ZNANJA, LINEARNA PERSPEKTIVA                                              Ime in priimek:___________________ 

Natančno preberi vprašanja in odgovori nanje. 

1. Pri risanju linearne perspektive, po neposrednem opazovanju,  je pomembno, da naša točka gledanja z enim očesom 

ostane nespremenjena (obkroži): 

DA                   NE                                                                                                                                                      1t/ 

2. Dopolni! 

Poznamo linijo, kjer se navidezno stikata nebo in zemeljska površina.  To vodoravno linijo, ki prostor deli na zgoraj in 

spodaj imenujemo _________________________.  

                                                                                                                                                                                   1t/ 

3. Poveži! 

Mesto, kjer stojimo, se imenuje                                                                         BEŽIŠČNICA 

Premica, ki se nadaljuje od narisanih predmetov                                           GLEDIŠČE 
»mimo« nas v ozadje in se konča v točki na  
horizontu, se imenuje 
 
Točka na horizontu v smeri našega pogleda je                                               OČIŠČE 

                                                                                                                                                                                                    3t/ 

4. Razloži! 

Žabja perspektiva se imenuje žabja zato,_________________________________ 

 

_________________________________________________________________. 

 

Ptičja perspektiva se imenuje ptičja zato,  ________________________________ 

 

_________________________________________________________________. 

                                                                                                                                                                                 2t/ 

5. Dopolni! 

Linearna perspektiva z enim očiščem se imenuje ________________________ linearna perspektiva. Linearna perspektiva 

z dvema očiščema se imenuje ___________________ in kadar gledamo predmet z velike višine ali stal in govorimo o 

vidnem in nevidnem horizontu rišemo _____________________ ali_______________________ perspektivo. 

                                                                                                                                                                                          3t/ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Skupaj 10t/ 

 

*DODATNA NALOGA 

S svinčnikom na A5 format na hitro nariši oz. skiciraj mesto ali ulico po spominu. Skušaj narisati globino, da bo delovalo 

kot da so nam določene stavbe bližje in druge bolj oddaljene. 
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PRILOGA 5: PISNI PREIZKUS ZNANJA MODULACIJA 

PISNI PREIZKUS ZNANJA, MODULACIJA                                                           ime in priimek:_________________  

1. Poveži! 

 

HLADNE BARVE                                             silijo v ozadje, so bolj umirjene, delujejo bolj oddaljene 

 

TOPLE BARVE                                                silijo v ospredje, so bolj intenzivne, delujejo nam bližje 

                                                                                                                                                                                                2t/ 

2. Dopolni! 

Pri modulaciji osvetljene dele predmeta slikamo s ___________________________, osenčene dele pa 

___________________________________barvami. 

 

                                                                                                                                                                                        2t/   

3. Obkroži najhladnejšo barvo: 

oranžna    modrozelena      rumena       modra      vijoličasta    rdečevijoličasta 

                                                                                                                                         

                

Obkroži najtoplejšo barvo: 

rumenozelena    svetlo roza   zelena   modrovijolična   oranžnordeča 

                                                                                                                                                                                         2t/ 

 

4. Obkroži črko, ki je zapisana pod pravokotnikom, obarvanim s toplo barvo. 

                  2t/ 

5. Obkroži črko, ki je zapisana pod pravokotnikom, obarvanim s toplo barvo. 

                  2t/ 

 

                                                                                                                                                                         Skupaj 10t/ 
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PRILOGA 6: OBRAZEC ZA OPAZOVANJE POUKA 

Opazovanje razreda : 
 
 

Likovna naloga: 
 
 

 

Opazujem: 
 
 

Zapiski: 
 

Motiviranost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samostojnost 
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PRILOGA 7: Oporna/izhodiščna vprašanja za intervju 

INTERVJU Z UČENCI PO URI 

dan: 

ura: 

likovna naloga: 

učenec/ka: 

razred: 

 

 

IZHODIŠČNO VPRAŠANJE ODGOVOR 

1. Ali ti je bila današnja naloga všeč? 

Zakaj? 

 

 

 

 

 

2. Kaj ti je bilo ali ti ni bilo všeč pri 

današnji likovni nalogi? 

Zakaj? 

 

 

 

 

3. Kaj ti je predstavljalo največ težav 

pri današnji nalogi oz., kaj ti je bilo 

najtežje narediti?  

 

 

 

 

4. Ali ti je čas ustvarjanja hitro tekel? 

So šolske ure hitro minile ali so se 

minile počasi in si se dolgočasil?  

Zakaj? 

 

 

5.  
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PRILOGA 8: KRITERIJI ZA KIPARSKI LIKOVNI IZDELEK  

UČENEC 1 
IZDELEK 1 

1 
nezadostno 

2 
zadostno 

3 
dobro 

4 
zelo dobro 

5 
odlično 

 
USTVARJALNOST, 
IZVIRNOST 
MOTIVA 

     

 
RAZUMEVANJE IN 
UPOŠTEVANJE 
LIKOVNIH POJMOV 

     

 
DOSLEDNOST  
LIKOVNE TEHNIKE 

     

 
STABILNOST , 
KOMPAKTNOST IN 
URAVNOTEŽENOST 
SKULPTURE 

     

*OPOMBE (če kaj izstopa/opis/predstavitev): 
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PRILOGA 9: KRITERIJI ZA SLIKARSKI IN RISARSKI IZDELEK  

UČENEC 1 
IZDELEK 1 

1 
nezadostno 

2 
zadostno 

3 
dobro 

4 
zelo dobro 

5 
odlično 

 
USTVARJALNOST, 
IZVIRNOST 
MOTIVA 

     

 
RAZUMEVANJE 
IN UPOŠTEVANJE 
LIKOVNIH 
POJMOV 

     

 
DOSLEDNOST  
LIKOVNE 
TEHNIKE  

     

 
POSTAVITEV 
MOTIVA V 
SLIKARSKO 
PLOSKEV 

     

*OPOMBE (če kaj izstopa/opis/predstavitev): 
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PRILOGA 10 : UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO 
GIBLJIVEGA MONTAŽNEGA KIPA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH 
SREDSTEV na osnovi ANALOGNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTORICA Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Oblikovanje gibljivega montažnega kipa- 
MOBILE 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

OBLIKOVALNO PODROČJE Kiparstvo 

LIKOVNA TEHNIKA oblikovanje, sestavljanje, lepljenje… 

MATERIALI IN ORODJA - nabrani naravni materiali (listje, palice, jesenski 
plodovi, storži, kamenčki …) 
- lepilo, silokonsko lepilo, vrvice, elastike 
- škarje, olfa nož 

LIKOVNI MOTIV Abstrakcija 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- didaktična škatla za tipanje 
- didaktična škatla za gledanje 
- svetilka ali mobilnik s funkcijo svetilke 
- računalnik 
- projektor 
- PPT-prezentacija 
- fotografije umetniških del 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- zgodovina 

LIKOVNI POJMI - površina, tekstura 
- kip, skulptura 
- abstraktni motiv 
- figuralno kiparstvo 
- arhitekturni kip 
- portalni kip 
- instalacija 
- krajinska arhitektura 
- mobile, gibljivi kip 
- montažno kiprastvo 

LITERATURA - Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za  
9.razred osnovne šole,Ljubljana: Debora. 
-učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- analizirajo in poimenujejo skrite in osvetljene predmete v didaktični učni škatli, 

- opišejo površine vidnih in tipnih predmetov, 

- naštejejo naravne in umetne materiale in površine, 

- definirajo pojem abstarkcija, 

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme in razlikujejo njihov pomen, 

- razlikujejo med figuralnim in nefiguralnim kiparstvom, 

- naredijo osnutek ter načrtujejo izvedbo in  

- izdelajo gibljivi montažni kip iz naravnih materialov. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo ročne spretnosti, 

- razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 

- ozavestijo in spoštujejo lastno sposobnost oz. zmožnost gledanja in  

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- občutijo različne površine ob tipanju skritih predmetov v didaktični škatli, 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor posameznih naravnih materialov in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Pred uro postavi v sredino razreda 
škatli.  
Prva škatla je zaprta in ima ob strani 
dprtine za roke.  
Druga škatla ima luknje. 
V obeh škatlah so skriti manjši, 
vsakdanji predmeti.  
Učitelj prosi za prostovoljce. 
 
Usmeri učenca, da pri prvi škatli 
tipa, kaj je v njej.   
 
Drugega prostovoljca usmeri k drugi 
škatli, ki ima pokrite luknje. Usmeru 
učenca k osvetlitvi in opazovanju 
osvetljenih delov v škatli.  
Vodi jih k natančnem opazovanju in 
razmišljanju. 
Učitelj vpraša učence, kateri del 
predmeta nam ga je pomagal 
razkriti. Pričakuje odgovor: površina 
ali tekstura. 

Opazijo novosti v 
razredu. 
 
 
 
 
 
Se odzovejo na 
povabilo učitelja.  
Učenec s tipanjem 
ugotavlja in našteva, 
kaj vse je v škatli. 
 
Z svetilko ali lučko na 
mobilniku učenec 
osvetli luknjo v škatli, 
skozi drugo kuka v 
njo. Opazuje in 
našteva, kaj vse vidi.  
 
Odgovorijo: površina, 
tekstura 

 
didaktična škatla z 
odprtinama za roki 
 
didaktična škatla z 
luknjicami za 
poljubno 
osvetljevanje in 
opazovanje  
 
svetilka ali mobilnik s 
funkcijo svetilke 

 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
opazovanje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pogovor 
 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 
ter pojmi 

 Učitelj ponovi pojma površina in 
tekstura. Ponovi, da poznamo 
naravno in umetno. Prve ustvari 
narava, druge obdela človek z 
rokami ali pripomočki. 
Učencem projecira fotografije 
različnih površin v naravi in industriji. 
 
Preveri domačo nalogo in prosi 
učence, da pokažajo, katere 
naravne materiale so prinesli s seboj 
v šolo.  
Učitelj jih usmeri k opazovanju 
tekstur predmetov. 
 

Poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo v 
pogovoru. 
Opazujejo fotografije 
in razlikujejo med 
naravnimi in 
umetnimi. 
 
Učenci razporedijo 
nabrane predmete 
(liste, kamenčke, 
vejice itd.) po mizi. 

 
 
PPT-prezentacija 
projektor 
računalnik 
 
 
 
 
 
nabrani predmeti iz 
narave (listje, mah, 
vejice, plodovi itd.) 

površina  
tekstura 
 
 
frontalna oblika 
 
razlaga 
 
 
 
 
 
demonstracija 
 
frontalna oblika 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da bodo danes 
oblikovali svoj kip ali skulpturo. 
Učencem pokaže fotografiji 
figuralnega in abstraktnega kipa. 
Vpraša jih po razliki. 
Ponovi, da govorimo o figuralnem 
kipu, ko lahko razberemo, kaj ta 
predstavlja: žival, človeka, rastlino 
ali predmet. O nefiguralnem ali 
abstraktnem kipu pa govorimo, 
kadar pri kipu ne moremo razbrati, 
kaj predstavlja.  
 
V učbeniku jim predstavi fotografije 
portalnega, arhitekturnega in 
montažnega kipa, instalacije, 
posega v krajino in gibljivega 

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku in 
razmišljajo o tem, 
kdaj in kje so videli 
podobne kipe. 

 
 
 
 
fotografiji kipov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
kip, skulptura 
 
demonstracija 
 
 
figuralno in nefiguralno, 
abstraktno kiparstvo 
 
 
 
 
razlaga  
 
portalni, arhitekturni, 
montažnni kip, 
instalacija, posega v 
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visečega kipa, ki mu pravimo 
mobile. 
Razloži jim bistvene značilosti 
vsakega izmed njih in učence 
pozove, da razmišljajo, kje so že 
videli naštete kipe.  
 

krajino, gibljivi viseči 
kip- mobile 
 
demonstracija 
 
 

Ob projeciranih fotografijah 
gibljivega visečega kipa jih vpraša, 
ali so že kje videli podoben kip. 
Razloži jim, da so gibljivi kipi ali 
mobili kipi, katerih deli se premikajo. 
Nekateri zanje uporabljajo tudi izraz 
kinetična skulptura. 

Učenci najdejo 
povezavo z otroškim 
mobilom, ki je 
nameščen nad 
stajico. 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago. 

fotografije mobilov na 
medmrežju 
 
projektor  
 
računalnik 
 
 
 

 
 
 
razlaga 
 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem pojasni, da bodo tudi sami 
izdelali svoj gibljivi kip, mobile. 
Iz predmetov, ki so jih nabrali v 
naravi, bodo izoblikovali najprej 
konstrukcijo, nato pa bodo nanjo 
namestili plodove, vejice, listje … 
tako da bodo dobili gibljivi, 
uravnoteženi kip z zanimivimi, 
raznolikimi površinami.  
Likovni motiv bo abstrakcija. 
Učencem predstavi materiale in 
pripomočke, ki jih bodo lahko še 
uporabljali.  
Poudari pomembnost obtežitve 
mobila, da se bo ob manjšem dotiku 
ali tresljaju zibal. 
 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 
Sami razmišljajo o 
svojem gibljivem 
kipu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
 
kompozicija 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
 
Pojasni, da lahko pred delom 
narišejo osnute ali skico svojega 
mobila. Ta pa se lahko v procesu 
dela tudi spremeni in se posledično 
razlikuje od končnega izdelka. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje. 
 
Učence spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam. Opozarja tudi 
na doslednost tehnike. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
Pripravijo pripomčke 
za delo 
Poslušajo. 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
 
 
 
 
pripomočki za delo: 
vrvica, olfa nož, 
silikonska pištola ter 
silikonski vložki 
zanjo, elastika, lepilo 
itd. 
 
 
 

Kriteriji za vrednotenje: 
-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike ter 
-stabilnost, 
kompaktnost, 
uravnoteženost mobila. 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Skupaj z učenci analiziraje izdelke, 
ponovijo kriterije za vrednotenje in 
ocenijo izdelke.  

Vsak učenec na 
kratko predstavi svoj 
izdelek. 
Izpostavijo, kaj jim je 
posebej uspelo, ali 
kje oz. s čim so imeli 
težave. 

tabelna slika 
 

 
 
skupinska oblika 
 
individualna oblika 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 11: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO GIBLJIVEGA 
MONTAŽNEGA KIPA Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na 
osnovi DIGITALNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI 

AVTORICA Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Oblikovanje gibljivega montažnega kipa- 
MOBILE 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

OBLIKOVALNO PODROČJE Kiparstvo 

LIKOVNA TEHNIKA oblikovanje, sestavljanje, lepljenje … 

MATERIALI IN ORODJA - nabrani naravni materiali (listje, palice, jesenski 
plodovi, storži, kamenčki …) 
- lepilo, silokonsko lepilo, vrvice, elastike 
- škarje, olfa nož 

LIKOVNI MOTIV abstrakcija 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- mobilni telefon s funkcijo fotoaparata 
- računalnik 
- film s prikazom površin v naravi na medmrežju 
- projektor 
- PPT-prezentacija 
- fotografije umetniških del 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- zgodovina 

LIKOVNI POJMI - površina, tekstura 
- kip, skulptura 
- abstraktni motiv 
- figuralno kiparstvo 
- arhitekturni kip 
- portalni kip 
- instalacija 
- krajinska arhitektura 
- mobile, gibljivi kip 
- montažno kiprastvo 

LITERATURA - Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za  
9.razred osnovne šole,Ljubljana: Debora. 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- s vojimi telefoni posnamejo površine različnih predmetov v svoji okolici, 

- analizirajo film o površinah,  

- naštejejo naravne in umetne materiale in površine, 

- definirajo pojem abstarkcija, 

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme in razlikujejo njihov pomen, 

- razlikujejo med figuralnim in nefiguralnim kiparstvom, 

- naredijo osnutek ter načrtujejo izvedbo in  

- izdelajo gibljivi montažni kip iz naravnih materialov. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo zmožnost opažanja in analiziranja, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v kipu, 

- razvijajo ročne spretnosti,  

- razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- opišejo  in predstavijo svoje posnetke, narejene z mobilnikom, 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor posameznih naravnih materialov in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  

  

 

  



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

204 
 

UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učitelj pozove učence, da izberejo in 
predstavijo bolj zanimive posnetke 
površin, ki so jih v preteklem tednu s 
svojimi mobilnimi telefoni posneli v 
svoji okolici. 
 
Učencem pokaže še posnetek na 
medmrežju, ki prikazuje različne 
površine v naravi.   
Usmerja jih k preciznemu 
opazovanju, razmišljanju in 
primerjavi. 
 
Povzame, da bodo danes tudi sami 
skušali pri svoji nalogi uporabili 
predmete, ki imajo zanimive 
površine.  

Se odzovejo na 
povabilo učitelja.  
Izberejo bolj zanimive 
posnetke in jih 
predstavijo razredu. 
 
Učenci opazujejo 
posnetek, primerjajo 
ga s svojimi posnetki 
in analizirajo različne 
prikazane površine ... 
 
 
Razmišljajo opovršini, 
teksturi. 

 
posnetki površin, 
narejeni z mobilnim 
telefonom  
 
 
 
posnetek na 
medmrežju 
 
računalnik 
 
projektor 

 
frontalna oblika 
 
skupinska oblika 
 
 
 
pogovor, debata 
 
 
opazovanje  
 
 
 
površina 
 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 Učitelj ponovi pojma površina ali 
tekstura. Ponovi, da poznamo 
naravno in umetno. Prve ustvari 
narava, druge obdela človek z rokami 
ali pripomočki. 
Učencem projecira fotografije 
različnih površin v naravi in industriji. 
 
Preveri domačo nalogo in prosi 
učence, da pokažajo katere naravne 
materiale so prinesli s seboj v šolo.  
Učitelj jih usmeri k opazovanju 
tekstur predmetov. 

Poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo v 
pogovoru. 
Opazujejo fotografije 
in razlikujejo med 
naravnimi in 
umetnimi. 
 
Učenci razporedijo 
nabrane predmete 
(liste, kamenčke, 
vejice itd.) po mizi. 

 
 
PPT-prezentacija 
projektor 
računalnik 
 
 
 
nabrani predmeti iz 
narave (listje, mah, 
vejice, plodovi itd.) 

površina  
tekstura 
 
 
frontalna oblika 
 
razlaga 
 
 
 
demonstracija 
 
frontalna oblika 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da bodo danes 
oblikovali svoj kip ali skulpturo. 
Učencem pokaže fotografiji 
figuralnega in abstraktnega kipa. 
Vpraša jih po razliki. 
Ponovi, da govorimo o figuralnem 
kipu, ko lahko razberemo, kaj ta 
predstavlja: žival, človeka, rastlino ali 
predmet. O nefiguralnem ali 
abstraktnem kipu pa govorimo, kadar 
pri kipu ne moremo razbrati, kaj 
predstavlja.  
 
V učbeniku jim predstavi fotografije 
portalnega, arhitekturnega in 
montažnega kipa, instalacije, posega 
v krajino in gibljivega visečega kipa, 
ki mu pravimo mobile. 
Razloži jim bistvene značilosti 
vsakega izmed njih in učence 
pozove, da razmišljajo, kje so že 
videli naštete kipe.  
 

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku in 
razmišljajo o tem, 
kdaj in kje so videli 
podobne kipe. 

 
 
 
 
fotografiji kipov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
kip, skulptura 

 
demonstracija 
 
 
figuralno in 
nefiguralno, 
abstraktno kiparstvo 
 
 
 
 
razlaga  
 
portalni, arhitekturni, 
montažnni kip, 
instalacija, posega v 
krajino, gibljivi viseči 
kip- mobile 
 
demonstracija 
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Ob projeciranih fotografijah gibljivega 
visečega kipa jih vpraša, ali so že kje 
videli podoben kip. 
Razloži jim, da so gibljivi kipi ali 
mobili kipi, katerih deli se premikajo. 
Nekateri zanje uporabljajo tudi izraz 
kinetična skulptura. 

Učenci najdejo 
povezavo z otroškim 
mobilom, ki je 
nameščen nad 
stajico. 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago. 

fotografije mobilov na 
medmrežju 
 
projektor  
 
računalnik 
 
 
 

 
 
 
razlaga 
 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem pojasni, da bodo tudi sami 
izdelali svoj gibljivi kip, mobile. 
Iz predmetov, ki so jih nabrali v 
naravi, bodo izoblikovali najprej 
konstrukcijo, nato pa bodo nanjo 
namestili plodove, vejice, listje … 
tako da bodo dobili gibljivi, 
uravnoteženi kip z zanimivimi, 
raznolikimi površinami.  
Likovni motiv bo abstrakcija. 
Učencem predstavi materiale in 
pripomočke, ki jih bodo lahko še 
uporabljali.  
Poudari pomembnost obtežitve 
mobila, da se bo ob manjšem dotiku 
ali tresljaju zibal. 
 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 
Sami razmišljajo o 
svojem gibljivem kipu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
 
kompozicija 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
 
Pojasni, da lahko pred delom narišejo 
osnute ali skico svojega mobila. Ta 
pa se lahko v procesu dela tudi 
spremeni in se posledično razlikuje 
od končnega izdelka. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje. 
 
Učence spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam. Opozarja tudi 
na doslednost tehnike. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
Pripravijo pripomčke 
za delo 
Poslušajo. 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
 
 
 
 
pripomočki za delo: 
vrvica, olfa nož, 
silikonska pištola ter 
silikonski vložki zanjo, 
elastika, lepilo itd. 
 
 
 

Kriteriji za 
vrednotenje: 
-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike ter 
-stabilnost, 
kompaktnost, 
uravnoteženost 
mobila 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Skupaj z učenci analizira izdelke, 
ponovijo kriterije za vrednotenje in 
ocenijo izdelke.  

Vsak učenec na 
kratko predstavi svoj 
izdelek. 
Izpostavijo, kaj jim je 
posebej uspelo, ali 
kje oz. s čim so imeli 
težave. 

tabelna slika 
 

 
 
skupinska oblika 
 
individualna oblika 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 12: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOG GIBLJIVEGA 
MONTAŽNEGA KIPA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na 
osnovi KOMBINIRANIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI 

AVTORICA Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Oblikovanje gibljivega montažnega kipa- 
MOBILE 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

OBLIKOVALNO PODROČJE kiparstvo 

LIKOVNA TEHNIKA oblikovanje, sestavljanje, lepljenje… 

MATERIALI IN ORODJA - nabrani naravni materiali (listje, palice, jesenski 
plodovi, storži, kamenčki …) 
- lepilo, silokonsko lepilo, vrvice, elastike 
- škarje, olfa nož 

LIKOVNI MOTIV abstrakcija 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- delo v paru, dvojicah 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- računalnik 
- tablični računalnik 
- projektor 
- PPT-prezentacija 
- preveza in predmeti za tipanje 
- fotografije umetniških del 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- zgodovina 

LIKOVNI POJMI - površina, tekstura 
- kip, skulptura 
- abstraktni motiv 
- figuralno kiparstvo 
- arhitekturni kip 
- portalni kip 
- instalacija 
- krajinska arhitektura 
- mobile, gibljivi kip 
- montažno kiprastvo 

LITERATURA - Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za  
9.razred osnovne šole,Ljubljana: Debora. 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- analizirajo in poimenujejo predmet, ki ga tipa brez gledanja,  

- raziščejo in najdejo primere različnih površin na medmrežju,  

- naštejejo naravne in umetne materiale in površine, 

- definirajo pojem abstarkcija, 

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme in razlikujejo njihov pomen, 

- razlikujejo med figuralnim in nefiguralnim kiparstvom, 

- naredijo osnutek ter načrtujejo izvedbo in  

- izdelajo gibljivi montažni kip iz naravnih materialov. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo zmožnost opažanja in analiziranja,  

- ozavestijo in spoštujejo lastno sposobnost oz. zmožnost gledanja, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v kipu,  

- razvijajo ročne spretnosti,  

- razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- občutijo različne površine ob tipanju skritih predmetov, 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor posameznih naravnih materialov in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učence razdeli v pare.  
 
Razloži jim, da bo en učenec brez 
gledanja opisoval predmet, ki ga bo 
imel v rokah (lahko tipajo za hrbtom 
ali si zakrijejo pogled s trakom). 
Drugi v paru pa bo ugibal, kaj mu 
opisuje njegov sošolec. Ko ugotovi, 
kaj mu opisuje, zamenjata vlogi. 
 
Ko par zaključi z ugotavljanjem, na 
tabličnem računalniku poiščeta  
zanimive posnetke in fotografije 
površin na medmrežju. 
 
Učencem svetuje in jih usmerja k 
preciznem opazovanju, razmišljanju 
in primerjavi površin na spletu. 
 
Povzame, da bodo danes tudi sami 
skušali pri svoji nalogi uporabili 
predmete, ki imajo zanimive 
površine.  

Se odzovejo na 
povabilo učitelja.  
 
 
Razdelijo si vloge in 
sledijo navodilom. 
 
 
 
 
Učenci  brskajo po 
medmrežju, opazujejo 
posneteke, jih 
primerjajo in 
analizirajo različne 
prikazane površine. 
 
 
Razmišljajo opovršini, 
teksturi. 

 
 
 
 
preveza in predmeti 
za tipanje 
 
 
 
 
posneteki na 
medmrežju 
 
tablični računalnik 
 
 

 
frontalna oblika 
 
 
delo v paru 
 
 
pogovor, debata 
 
 
 
 
 
opazovanje  
 
 
 
površina 
 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 Učitelj ponovi pojma površina ali 
tekstura. Ponovi, da poznamo 
naravno in umetno. Prve ustvari 
narava, druge obdela človek z rokami 
ali pripomočki. 
Učencem projecira fotografije 
različnih površin v naravi in industriji. 
 
Preveri domačo nalogo in prosi 
učence, da pokažajo, katere naravne 
materiale so prinesli s seboj v šolo.  
Učitelj jih usmeri k opazovanju 
tekstur predmetov. 

Poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo v 
pogovoru. 
Opazujejo fotografije 
in razlikujejo med 
naravnimi in 
umetnimi. 
 
Učenci razporedijo 
nabrane predmete 
(liste, kamenčke, 
vejice itd.) po mizi. 

 
 
PPT prezentacija 
projektor 
računalnik 
 
 
 
nabrani predmeti iz 
narave (listje, mah, 
vejice, plodovi itd.) 

površina  
tekstura 
 
 
frontalna oblika 
 
razlaga 
 
 
 
demonstracija 
 
frontalna oblika 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da bodo danes 
oblikovali svoj kip ali skulpturo. 
Učencem pokaže fotografiji 
figuralnega in abstraktnega kipa. 
Vpraša jih po razliki. 
Ponovi, da govorimo o figuralnem 
kipu, ko lahko razberemo, kaj ta 
predstavlja: žival, človeka, rastlino ali 
predmet. O nefiguralnem ali 
abstraktnem kipu pa govorimo, kadar 
pri kipu ne moremo razbrati, kaj 
predstavlja.  
 
V učbeniku jim predstavi fotografije 
portalnega, arhitekturnega in 
montažnega kipa, instalacije, posega 
v krajino in gibljivega visečega kipa, 
ki mu pravimo mobile. 

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku in 
razmišljajo o tem, 
kdaj in kje so videli 
podobne kipe. 

 
 
 
 
fotografiji kipov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
kip, skulptura 
 
demonstracija 
 
 
figuralno in 
nefiguralno, 
abstraktno kiparstvo 
 
 
 
 
razlaga  
 
portalni, arhitekturni, 
montažni kip, 
instalacija, posega v 
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Razloži jim bistvene značilosti 
vsakega izmed njih in učence 
pozove, da razmišljajo, kje so že 
videli naštete kipe.  
 

krajino, gibljivi viseči 
kip- mobile 
 
demonstracija 
 
 

Ob projeciranih fotografijah gibljivega 
visečega kipa jih vpraša, ali so že kje 
videli podoben kip. 
Razloži jim, da so gibljivi kipi ali 
mobili kipi, katerih deli se premikajo. 
Nekateri zanje uporabljajo tudi izraz 
kinetična skulptura. 

Učenci najdejo 
povezavo z otroškim 
mobilom, ki je 
nameščen nad 
stajico. 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago. 

fotografije mobilov na 
medmrežju 
 
projektor  
 
računalnik 
 
 
 

 
 
 
razlaga 
 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem pojasni, da bodo tudi sami 
izdelali svoj gibljivi kip, mobile. 
Iz predmetov, ki so jih nabrali v 
naravi, bodo izoblikovali najprej 
konstrukcijo, na to pa bodo nanjo 
namestili plodove, vejice, listje … 
tako da bodo dobili gibljivi, 
uravnoteženi kip z zanimivimi, 
raznolikimi površinami.  
Likovni motiv bo abstrakcija. 
Učencem predstavi materiale in 
pripomočke, ki jih bodo lahko še 
uporabljali.  
Poudari pomembnost obtežitve 
mobila, da se bo ob manjšem dotiku 
ali tresljaju zibal. 
 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 
Sami razmišljajo o 
svojem gibljivem kipu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
 
kompozicija 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
 
Pojasni, da lahko pred delom narišejo 
osnute ali skico svojega mobila. Ta 
pa se lahko v procesu dela tudi 
spremeni in se posledično razlikuje 
od končnega izdelka. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje. 
 
Učence spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam. Opozarja tudi 
na doslednost tehnike. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
Pripravijo pripomčke 
za delo. 
Poslušajo. 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
 
 
 
 
pripomočki za delo: 
vrvica, olfa nož, 
silikonska pištola ter 
silikonski vložki zanjo, 
elastika, lepilo itd. 
 
 
 

Kriteriji za 
vrednotenje: 

-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike ter 
-stabilnost, 
kompaktnost, 
uravnoteženost 
mobila 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Učenci v paru analizirajo in 
ovrednostijo svoje kiparske izdelke. 

V paru na kratko 
predstavita svoj 
izdelek. Izpostavita, 
kaj jima je posebej 
uspelo ali kje oz. s 
čim sta imela težave. 

 
 
 

 
 
delo v paru 
 
 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 13: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO LINEARNA 
PERSPEKTIVA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na osnovi 
ANALOGNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Risanje motiva po spomini ali domišljiji po 
pravilih linearne perspektive 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 6 

OBLIKOVALNO PODROČJE Risanje 

LIKOVNA TEHNIKA Svinčnik 

MATERIALI IN ORODJA - svinčnik mehkobe B2,B1,B ali HB 
- radirka 
- šilček 
- ravnilo 
- škarje 
- list formata A3 

LIKOVNI MOTIV pogled na mesto ali ulico 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- na okvir napeta mreža 
- fotografija, plakat ceste 
- računalnik 
- projektor 
- PPT-prezentacija 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - matematika 
- tehnika in tehnologija 

LIKOVNI POJMI - očišče 
- horizont 
- gledišče 
- bežiščnica 
- linearna perspektiva 
- žabja perspektiva 
- ptičja perspektiva 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- prenesejo ,skozi posamezne pravokotnike na okenskem okvirju, opazovano 

pokrajino na list papirja,  

- analizirajo bežiščnice na svojem osnutku, 

- raziščejo in najdejo horizont,  

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme: linearna perspektiva, očišče, 

horizont, gledišče, bežiščnica, žabja perspektiva in ptičja perspektiva, 

- razlikujejo med perspektivo z enim, dvema in tremi očišči in 

- narišejo risbo, z upoštevanjem linearne perspektive.  

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo zmožnost opažanja in analiziranja,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v risbi,  

- razvijajo ročne spretnosti, 

- zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Pred začetkom pouka klopi v razredu 
obrne tako, da so obrnjene proti 
oknom. Na okenski okvir pa naveže 
vrvice, tako da nastane mreža.  
 
Učence usmeri k opazovanju 
okenskega okvirja. 
Rrazloži jim, da je na določenih 
oknih bolj gosto narejena mreža, na 
drugih redkejša. 
Naroči jim, da format, ki ga imajo 
pred seboj, razdelijo na enake 
pravokotnike, kot so na okenskem 
okvirju. Ostanek lahko odrežejo. 
 
Razloži jim, da bodo sedaj na hitro 
prerisali pogled skozi okno. Vsak 
pravokotnik posebej bodo opazovali 
in ga prenesli v svoj pravokotnik na 
papirju. 
Z učenci analizira risbe in jih usmeri 
k opazovanju vodoravnic, ki se 
oddaljujejo od nas. Sprašuje jih, kaj 
se z njimi dogaja in jih usmerja k 
opazovanju posamezne črte pri 
navideznem nadaljevanju v 
neskončnost. 
 

 
Opazijo novosti v 
razredu 
 
 
Učenci si izberejo 
okno (z gostejšo ali 
redkejšo mrežo).  
 
 
Sledijo navodilom. 
Prerišejo mrežo na 
papir. 
 
Pozorno opazujejo in 
prerišejo pogled skozi 
okno. 
 
Učenci opazujejo 
svoje risbe. 
Odgovarjajo in 
ugotovijo, da se z 
oddaljevanjem 
vodoravnice popačijo, 
združujejo in celo 
združijo v eni točki. 

 
 
mreža, napeta na 
okenskem okvirju 
 
 
 
 
 
pripomočki za delo: 
list, ravnilo, svinčnik, 
škarje 

 
frontalna oblika 
 
 
 
opazovanje 
 
pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
individualna oblika 
 
 
 
 
opazovanje, analiza 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 Učitelj razloži učencem na 
projecirani fotografiji, da se 
opazovane navidezne črte, ki se 
nadaljujejo v neskončnost, imenujejo 
bežiščnice. Združijo se v eni točki, ki 
ji rečemo očišče. Te točke pa vedno 
ležijo na ravni vodoravni črti, ki deli 
prostor na zgoraj in spodaj. 
Imenujemo jo horizont. 

 
Opazujejo fotografijo, 
poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo z 
ustreznimi vprašanji 
... 
 

 
PPT-prezentacija 
projektor 
računalnik 
 

frontalna oblika 
razlaga 
 
bežiščnice 
očišče 
horiozont 

 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da pri risanju, sploh 
npr. arhitekture, zelo pozorno 
opazujemo, kaj se dogaja z ravnimi 
črtami, linijami, ko jih opazujemo v 
oddaljevanju.  
 Cesta, ki jo opazujemo skozi 
voznikovo vetrobransko steklo, se 
nam zdi z oddaljevanjem vedno bolj 
ozka. Na koncu se, če je ravna, in 
zelo dolga, združi v eno točko. Tudi 
drevesa ob cestvi se z oddaljevanjem 
manjšajo. 
Ob fotografijah v učbeniku razloži, da 
zaradi opazovanja linij, govorimo o 
linearni perspektivi. 
Tako zaznava prostor naše oko. Gre 
za navidezne spremembe, ki jih lahko 
v risbi izkoristimo za prepričljivo 

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku . 
 
Razumejo, da je zelo 
pomembno od kod 
opazujemo določen 

 
 
 
 
fotografijia na plakatu 
z motivom ceste  
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
demonstracija 
 
 

 
 
 
razlaga  
 
 
demonstracija 
 

razlaga 
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upodabljanje tretje dimenzije na 
dvodimenzionalni ploskvi.  
Razloži jim razliko med perspektivo z 
enim, dvema in tremi očišči. 
Učencem svetuje, da se skušajo 
vživeti v žival, ki z vrha, pri ptičji in tal 
pri žabji perspektivi, opazuje stavbo. 
 

objekt in da ravno 
naš položaj 
opazovanja določa, 
katero vrsto linearne 
perspektive bomo 
zaznali. Spoznajo 
torej gledišče. 

linearna perspektiva z 
enim, dvema ali tremi 
očišči (ptičja in žabja 
perspektiva) 
 
gledišče 

Učencem na projektorju pokaže 
različne fotografije, ki nakazujejo 
linearno perspektivo z enim, dvema 
ali tremi očišči. 
Pred posredovanjem naloge še 
enkrat ponovijo nove likovne pojme. 

Učenci opazujejo 
fotografije in 
ugotavljajo vrsto 
linearne perspektive. 
 

PPT s fotografijami 
projektor  
računalnik 
 
 
 

demonstracija 
 
frontalna oblika 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem razkrije, da bodo tudi sami 
upoštevali zakonitosti linearne 
perspektive v svoji risbi. 
Likovni motiv je: pogled na mesto ali 
ulico.  
Likovna tehnika je svinčnik. Če kdo 
želi, lahko risbo na koncu tudi 
prevleče s tankim flomastrom.  
Na tabli demonstrira začetne risarske 
postopke za vse tri vrste linearnih 
perspektiv. 
Predstavi jim še likovni material in 
podlago ter jih opozori na umestitev v 
risarsko površino in izvirnost pri 
motivu. 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Razmišljanje o 
motivu. 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 

 
 
 
 
 
tabelna slika 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
pogovor 
demonstracija 
 
frontalna oblika 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
Pojasni, da lahko pred delom narišejo 
osnute ali skico v svoje zvezke. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje, spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam ter opozarja na 
doslednost in natančnost. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
pripomočki za delo: 
trši list velikosti A3, 
svinčnik, ravnilo, 
raderka, šilček 
 
 
 

Kriteriji za 
vrednotenje: 
-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike in 
-postavitev v format. 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Učenci predstavijo, analizirajo in 
ovrednostijo svoje risbe. 
Skupaj z učenci po kriterijih oceni 
risarske izdelke. 

Predstavi risbo 
učitelju in sošolcem 
ter obrazloži svoj 
izbor motiva. 
Izpostavita kaj jima je 
posebej uspelo ali kje 
oz. s čim sta imela 
težave. 

 
 
tabelna slika s kriteriji 

 
 
skupinska oblika 
 

morebitne opombe: 
 
 

 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

214 
 

PRILOGA 14: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO LINEARNA 
PERSPEKTIVA, Z VKLJUČEVANJEM  UČNIH SREDSTEV na 
osnovi DIGITALNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Risanje motiva po spomini ali domišljiji po 
pravilih linearne perspektive 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 6 

OBLIKOVALNO PODROČJE Risanje 

LIKOVNA TEHNIKA Svinčnik 

MATERIALI IN ORODJA - svinčnik mehkobe B2,B1,B ali HB 
- radirka 
- šilček 
- ravnilo 
- list formata A3 

LIKOVNI MOTIV pogled na mesto ali ulico 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- interaktivna tabla 
- pisalo za interaktivno tablo 
- tablični računalnik 
- fotografija, plakat ceste 
- računalnik 
- projektor 
- PPT-prezentacija 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - matematika 
- tehnika in tehnologija 

LIKOVNI POJMI - očišče 
- horizont 
- gledišče 
- bežiščnica 
- linearna perspektiva 
- žabja perspektiva 
- ptičja perspektiva 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- analizirajo linearno perspektivo na fotografiji, horizont in očišča na fotografiji, 

- označijo linearno perspektivo, horizont in očišča na fotografiji na tabličnem 

računalniku,  

- spoznajo linearno perspektivo z enim, dvema ali tremi očišči, 

- razumejo pojmovanje ptičje in žabje perspektive, 

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme: linearna perspektiva, očišče, 

horizont, gledišče, bežiščnica, žabja perspektiva in ptičja perspektiva, 

- narišejo risbo, z upoštevanjem linearne perspektive.  

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo zmožnost opažanja in analiziranja,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v risbi, 

-  razvijajo ročne spretnosti ter zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učitelj učencem projecira fotografije 
ulice na interaktivni tabli. Izbere 
takšno fotografijo, na kateri je 
razločno vidna linearna perspektiva. 
Učence usmeri k opazovanju 
fotografije. 
Nadaljuje z razlago in zraven riše na 
interaktivno tablo. Usmeri jih k 
opazovanju linij, ki se oddaljujejo od 
nas. 
Razloži jim, da se z oddaljevanjem 
vodoravnice popačijo, zmanjšujejo in 
združijo v eni točki.  
Pove, da se opazovane navidezne 
črte, ki se nadaljujejo v neskončnost, 
imenujejo bežiščnice. Združijo se v 
eni točki, ki ji rečemo očišče. Te 
točke pa vedno ležijo na ravni 
vodoravni črti, ki deli prostor na 
zgoraj in spodaj. Imenujemo jo 
horizont.  
Seznani jih še z označevanjem 
horizonta (h) in očišč (o1, o2 in o3). 

 
 
Opazujejo fotografijo 
ulice in spremljajo 
učiteljevo razlago. 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo in 
opazujejo učitelja pri 
risanju na interaktivni 
tabli.  
Opazujejo fotografijo, 
poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo z 
ustreznimi vprašanji ... 
 
 
 
Pozorno poslušajo in 
si beležijo novosti. 

 
 
 
 
 
interaktivna tabla 
 
pisalo za interaktivno 
tablo 
 
projektor 
 
 
 
 
 
 
 

 
frontalna oblika 
 
opazovanje 
 
razlaga 
 
 
 
 
 
frontalna oblika 
skupinska oblika 
 
 
 
Individualna oblika 
 
bežiščnice 
očišče 
horiozont 

 
 
opazovanje, analiza 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 Razdeli tablične računalnike.  
Razloži jim, da v preprostem 
računalniškem programu slikar, sami 
na izbrani fotografiji, narišejo in 
označijo bežiščnice, horizont ter 
očišča.  

Na tabličnem 
računalniku najprej 
pregledajo mapo s 
fotografijami, ki jih je 
pripravil učitelj. 
Na fotografiji označijo 
bežiščnice, očišča in 
horizont. 

 
 
tablični računalniki 

razlaga 
 
individualno delo 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da pri risanju, sploh 
npr. arhitekture, zelo pozorno 
opazujemo, kaj se dogaja z ravnimi 
črtami, linijami, ko jih opazujemo v 
oddaljevanju.  
 Cesta, ki jo opazujemo skozi 
voznikovo vetrobransko steklo, se 
nam zdi z oddaljevanjem vedno bolj 
ozka. Na koncu se, če je ravna, in 
zelo dolga, združi v eno točko. Tudi 
drevesa ob cestvi se z oddaljevanjem 
manjšajo. 
Ob fotografijah v učbeniku razloži, da 
zaradi opazovanja linij, govorimo o 
linearni perspektivi. 
Tako zaznava prostor naše oko. Gre 
za navidezne spremembe, ki jih lahko 
v risbi izkoristimo za prepričljivo 
upodabljanje tretje dimenzije na 
dvodimenzionalni ploskvi.  
Razloži jim razliko med perspektivo z 
enim, dvema in tremi očišči. 

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku . 
 
Razumejo, da je zelo 
pomembno, od kod 
opazujemo določen 
objekt in da ravno 
naž položaj 
opazovanja določa, 
katero vrsto linearne 

 
 
 
 
fotografijia na plakatu 
z motivom ceste  
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
demonstracija 
 
 

 
 
 
razlaga  
 
 
demonstracija 
 

razlaga 
 
 
 
 
 
linearna perspektiva z 
enim, dvema ali tremi 
očišči (ptičja in žabja 
perspektiva) 
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Učencem svetuje, da se skušajo 
vživeti v žival, ki z vrha pri ptičji in tal 
pri žabji perspektivi, opazuje stavbo. 
 

perspektive bomo 
zaznali. Spoznajo 
torej gledišče. 

 
gledišče 

Učencem na projektorju pokaže 
različne fotografije, ki nakazujejo 
linearno perspektivo z enim, dvema 
ali tremi očišči. 
Pred posredovanjem naloge še 
enkrat ponovijo nove likovne pojme. 

Učenci opazujejo 
fotografije in 
ugotavljajo vrsto 
linearne perspektive. 
 

PPT s fotografijami 
projektor  
računalnik 
 
 
 

demonstracija 
 
frontalna oblika 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem razkrije, da bodo tudi sami 
upoštevali zakonitosti linearne 
perspektive v svoji risbi. 
Likovni motiv je: pogled na mesto ali 
ulico.  
Likovna tehnika je svinčnik. Če kdo 
želi, lahko risbo na koncu tudi 
prevleče s tankim flomastrom.  
Na tabli demonstrira začetne risarske 
postopke za vse tri vrste linearnih 
perspektiv. 
Predstavi jim še likovni material in 
podlago ter jih opozori na umestitev v 
risarsko površino in izvirnost pri 
motivu. 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Razmišljanje o 
motivu. 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 

 
 
 
 
 
tabelna slika 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
pogovor 
demonstracija 
 
frontalna oblika 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
Pojasni, da lahko pred delom narišejo 
osnute ali skico v svoje zvezke. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje, spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam ter opozarja na 
doslednost in natančnost. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
pripomočki za delo: 
trši list velikosti A3, 
svinčnik, ravnilo, 
raderka, šilček 
 
 
 

Kriteriji za 
vrednotenje: 

-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike in 
-postavitev v format. 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Učenci predstavijo, analizirajo in 
ovrednostijo svoje risbe. 
Skupaj z učenci po kriterijih oceni 
risarske izdelke. 

Predstavijo risbo 
učitelju in sošolcem 
ter obrazložijo svoj 
izbor motiva. 
Izpostavijo kaj jim je 
posebej uspelo ali kje 
oz. s čim so imeli 
težave. 

 
 
tabelna slika s kriteriji 

 
 
skupinska oblika 
 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 15 : UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO LINEARNA 
PERSPEKTIVA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na 
osnovi KOMBINIRANIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI 

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Risanje motiva po spomini ali domišljiji po 
pravilih linearne perspektive 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 6 

OBLIKOVALNO PODROČJE risanje 

LIKOVNA TEHNIKA svinčnik 

MATERIALI IN ORODJA - svinčnik mehkobe B2,B1,B ali HB 
- radirka 
- šilček 
- folija 
- škarje 
- lepilni trak 
- alkoholni flomasri 
- časopisni papir  
- ravnilo 
- list formata A3 

LIKOVNI MOTIV pogled na mesto ali ulico 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - učbenik 
- interaktivna tabla 
- pisalo za interaktivno tablo 
- fotografija, plakat ceste 
- računalnik 
- projektor 
- PPT prezentacija 
- tabelna slika 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - matematika 
- tehnika in tehnologija 

LIKOVNI POJMI - očišče 
- horizont 
- gledišče 
- bežiščnica 
- linearna perspektiva 
- žabja perspektiva 
- ptičja perspektiva 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- preko demonstracije usvojijo postopek opazovanja in označevanja linearne 

perspektive na fotografiji,  

- spoznajo linearno perspektivo z enim, dvema ali tremi očišči, 

- razumejo pojmovanje ptičje in žabje perspektive, 

- ponovijo stare in spoznajo nove likovne pojme: linearna perspektiva, očišče, 

horizont, gledišče, bežiščnica, žabja perspektiva in ptičja perspektiva,  

- analizirajo in označijo linearno perspektivo, horizont in očišča na foliji, položeni 

preko fotografije in 

- narišejo risbo z upoštevanjem linearne perspektive.  

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo, 

- razvijajo zmožnost opažanja in analiziranja,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v risbi, 

- razvijajo ročne spretnosti ter zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metoda, kriteriji  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učitelj učencem projecira fotografije 
ulice na interaktivni tabli. Izbere 
takšno fotografijo, na kateri je 
razločno vidna linearna perspektiva. 
Učence usmeri k opazovanju 
fotografije. 
Nadaljuje z razlago in zraven riše na 
interaktivno tablo. Usmeri jih k 
opazovanju linij, ki se oddaljujejo od 
nas. 
Razloži jim, da se z oddaljevanjem 
vodoravnice popačijo, zmanjšujejo in 
združijo v eni točki.  
Pove, da se opazovane navidezne 
črte, ki se nadaljujejo v neskončnost, 
imenujejo bežiščnice. Združijo se v 
eni točki, ki ji rečemo očišče. Te 
točke pa vedno ležijo na ravni 
vodoravni črti, ki deli prostor na 
zgoraj in spodaj. Imenujemo jo 
horizont.  
Seznani jih še z označevanjem 
horizonta (h) in očišč (o1, o2 in o3). 

 
 
Opazujejo fotografijo 
ulice in spremljajo 
učiteljevo razlago. 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo in 
opazujejo učitelja pri 
risanju na interaktivni 
tabli.  
Opazujejo fotografijo, 
poslušajo razlago in 
aktivno sodelujejo z 
ustreznimi vprašanji 
… 
 
 
 
Pozorno poslušajo in 
si beležijo novosti. 

 
 
 
 
 
interaktivna tabla 
 
pisalo za interaktivno 
tablo 
 
projektor 
 
 
 
 
 
 
 

 
frontalna oblika 
 
opazovanje 
 
razlaga 
 
 
 
 
 
frontalna oblika 
skupinska oblika 
 
 
 
Individualna oblika 
 
bežiščnice 
očišče 
horiozont 

 
 
opazovanje, analiza 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 Razdeli jim folije, alkoholne 
flomastre in časopisni papir. 
Učitelj poda učencem napotke: iz 
časopisov naj najprej izrežejo 
primerne fotografije ( ulic, stavb, 
naselja, hiš  itd.).  
Preko fotografij položijo folijo. Oboje 
z lepilnim trakom pritrdijo na mizo ter 
sami na izbrani fotografiji narišejo in 
označijo bežiščnice, horizont ter 
očišča.  

 
V časopisu najdejo in 
izrežejo fotografije. 
 
S pomočjo ravnila in 
alkoholnih flomastrov 
na foliji označijo 
bežiščnice, očišča in 
horizont. 

 
 
časopis 
folija 
alkoholni flomastri 
škarje 
lepilni trak 

razlaga 
 
individualno delo 

POSREDOVANJE NOVIH LIKOVNIH POJMOV 

Učitelj jim razloži, da pri risanju, 
sploh npr. arhitekture, zelo pozorno 
opazujemo, kaj se dogaja z ravnimi 
črtami, linijami, ko jih opazujemo v 
oddaljevanju.  
 Cesta, ki jo opazujemo skozi 
voznikovo vetrobransko steklo, se 
nam zdi z oddaljevanjem vedno bolj 
ozka. Na koncu se, če je ravna, in 
zelo dolga, združi v eno točko. Tudi 
drevesa ob cestvi se z 
oddaljevanjem manjšajo. 
Ob fotografijah v učbeniku razloži, da 
zaradi opazovanja črt, govorimo o 
linearni perspektivi. 
Tako zaznava prostor naše oko. Gre 
za navidezne spremembe, ki jih 
lahko v risbi izkoristimo za 
prepričljivo upodabljanje tretje 
dimenzije na dvodimenzionalni 
ploskvi.  

 
Pozorno poslušajo in 
opazujejo prikazani 
fotografiji. Ugotovijo, 
da je na eni človeška 
figura, na drugi pa ne 
znajo čisto določiti 
motiva. 
Sodelujejo s 
smiselnimi vprašanji. 
 
 
Opazujejo fotografije 
v učbeniku . 
 
Razumejo, da je zelo 
pomembno, od kod 
opazujemo določen 
objekt in da ravno 
naš položaj 
opazovanja določa, 

 
 
 
 
fotografijia na plakatu 
z motivom ceste  
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 

 
demonstracija 
 
 
 
 
 
razlaga  
 
 
demonstracija 
 
razlaga 
 
 
 
 
 
linearna perspektiva z 
enim, dvema ali tremi 



Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli 
 

221 
 

Razloži jim razliko med perspektivo z 
enim, dvema in tremi očišči. 
Učencem svetuje, da se skušajo 
vživeti v žival, ki z vrha, pri ptičji in tal 
pri žabji perspektivi, opazuje stavbo. 
 

katero vrsto linearne 
perspektive bomo 
zaznali. Spoznajo 
torej gledišče. 

očišči (ptičja in žabja 
perspektiva) 
 
gledišče 

Učencem na projektorju pokaže 
različne fotografije, ki nakazujejo 
linearno perspektivo z enim, dvema 
ali tremi očišči. 
Pred posredovanjem naloge še 
enkrat ponovijo nove likovne pojme. 

Učenci opazujejo 
fotografije in 
ugotavljajo vrsto 
linearne perspektive. 
 

PPT s fotografijami 
projektor  
računalnik 
 
 
 

demonstracija 
 
frontalna oblika 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem razkrije, da bodo tudi sami 
upoštevali zakonitosti linearne 
perspektive v svoji risbi. 
Likovni motiv je: pogled na mesto ali 
ulico.  
Likovna tehnika je svinčnik. Če kdo 
želi, lahko risbo na koncu tudi 
prevleče s tankim flomastrom.  
Na tabli demonstrira začetne 
risarske postopke za vse tri vrste 
linearnih perspektiv. 
Predstavi jim še likovni material in 
podlago ter jih opozori na umestitev 
v risarsko površino in izvirnost pri 
motivu. 

Utrdijo stare in 
ponovijo nove pojme. 
 
Razmišljanje o 
motivu. 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 

 
 
 
 
 
tabelna slika 
 
 
 
 
 
  

razlaga 
 
 
 
pogovor 
demonstracija 
 
frontalna oblika 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na tablo zapiše in 
učencem predstavi kriterije za 
vrednotenje likovnih izdelkov. 
Pojasni, da lahko pred delom 
narišejo osnutke ali skico v svoje 
zvezke. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje, spodbuja in usmerja k 
domiselnim rešitvam ter opozarja na 
doslednost in natančnost. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

 tabelna slika 
 
 
pripomočki za delo: 
trši list velikosti A3, 
svinčnik, ravnilo, 
raderka, šilček 
 
 
 

kriteriji za 
vrednotenje: 
-izvirnost motiva, 
ustvarjalnost, 
-razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike in 
-postavitev v format. 
 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Učenci predstavijo, analizirajo in 
ovrednostijo svoje risbe. 
Skupaj z učenci po kriterijih oceni 
risarske izdelke. 

Predstavijo risbo 
učitelju in sošolcem 
ter obrazložijo svoj 
izbor motiva. 
Izpostavijo, kaj jim je 
posebej uspelo, ali 
kje oz. s čim so imeli 
težave. 

 
 
tabelna slika s kriteriji 

 
 
skupinska oblika 
 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 16: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO 
MODULACIJA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV IN na 
osnovi ANALOGNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Slikanje tihožitja z upoštevanjem zakonitosti 
kolorističnega slikanja 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

OBLIKOVALNO PODROČJE Slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA tempera barve 

MATERIALI IN ORODJA - tempera barve 
- list formata A3 
- čopiči 
- paleta 
- lonček z vodo  

LIKOVNI MOTIV tihožitje 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA  - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - tihožitje 
- plakat barvni krog 
- PPT s kriteriji 
- projektor 
- računalnik 
- pripomočki za slikanje učitelja 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- fizika 

LIKOVNI POJMI - tihožitje 
- kompozicija 
- tople in hladne barve 
- barvni krog 
- globina 
- kolorizem in koloristično slikanje 
- modelacija 
- modulacija 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- preko opazovanja umetnikovega ustvarjanja razumejo proces nastajanja 

umetniškega dela, 

- spoznajo postopek kolorističnega slikanja, modulacije 

- utrdijo stare in spoznajo nove likovne pojme: tihožitje, tople in hladne barve, globina, 

svetljenje in temnenje, kolorizem, modelacija in modulacija, 

- razumejo posebnosti in zakonitosti modelacije in modulacije, 

- razumejo prostorsko delovanje toplih in hladnih barv in 

- naslikajo tihožitje po neposrednem opazovanju, z upoštevanjem zakonitosti 

modulacije. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo,  

- razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, 

- razvijajo opazovanje in predstavljivost,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- preko opazovanja umetnikovega ustvarjanja vzpostavijo odnos do umetnine, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v sliki, 

- razvijajo ročne spretnosti ter zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor upodobitve motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode  

UVODNA MOTIVACIJA 

Pred uro postavi v sredino razreda 
na prt jabolka v košari. 
Učence povabi, da se mu pridružijo, 
ko bo sam naslikal tihožitje. 
Usmeri učence v opazovanje 
tihožitja. 
 
Z učenci opazuje osvetljene in 
zasenčene dele tihožitja.  
 
 
Vodi jih k natančnemu opazovanju in 
razmišljanju. 

Se posedejo okrog 
učitelja, da ga bodo 
opazovali pri delu. 
 
 
Opazujejo tihožitje in o 
njem razmišljajo. 
 
Razmišljajo o 
postavitvi, legi in 
osvetljenosti 
posameznih 
predmetov.  

razstavljeni predmeti  
(tihožitje)  
 
 
 

frontalna oblika 
 
demonstracija 
 
pogovor 
 
 
 
 
opazovanje 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 
ter pojmi 

Učence vodi, da sami ob opazovanju 
imenujejo likovni motiv: tihožitje. 
Razloži, da v pojem tihožitje spadajo 
predmeti, upodobljeni v simbolično ali 
estetsko kompozicijo. V njem so 
lahko razporejeni negibni predmeti, 
živali ali rastline.  
Učencem predstavi pripomočke, s 
katerimi bo naslikal sliko. 
Najprej razlaga postavitev predmetov 
v format in istočasno s postopkom 
viziranja prenaša predmete na risalni 
list. 
Opazuje in naglas razmišlja o barvah 
tihožitja. 
Ob plakatu barvnega kroga  jih 
vpraša, ali mislijo, da nam nekatere 
barve delujejo bližje kakor druge. 
  

Razmišljajo o 
likovnem motivu in 
ugotavljajo, kaj vse 
sodi v pojmovanje 
tega motiva. 
Utrdijo pojem 
tihožitje. 
Sodelujejo in 
opazujejo tihožitja. 
 
Opazujejo 
pripomočke. 
 
Opazujejo barve v 
barvnem krogu. 
Opazijo, da tople 
barve silijo v 
ospredje. 

 
 
 
 
 
 
Pripomočki za delo: 
- vizirka 
 - tempera barve 
- čopiči 
- lončki z vodo 
- risalni list A3-
formata  
- časopisni papir 
- paleta 
 
plakat z barvnim 
krogom 
 

 
tihožitje 
 
 
 
 
razlaga 
 
 
 
demonstracija 
 
 
 

POSREDOVANJE LIKOVNIH POJMOV 

Ob ustvarjanju tihožitja razlaga, da 
tople barve silijo v ospredje in nam 
delujejo bližje. Hladne pa so bolj 
umirjenje in silijo v ozadje. 
Pri današnjem slikarskem postopku 
ne svetlimo z belo in temnimo s 
črno,kakor pri modelaciji,  ampak 
svetlimo s toplimi barvami, temnimo 
pa s hladnimi. 
Učence med delom sprašuje, s 
katerimi barvami torej svetlimo in s 
katerimi temnimo določen predmet v 
tihožitju. 
 

ponovijo in naštejejo 
tople in  
hladne barve.  
 
Razumejo, da so 
barve za svetlenje: 
rumena, oranžna, 
rdeča …in za 
temnenje: modra, 
modrozelena, 
vijolična … 

 
 
 
 
 
 
 
plakat z barvnim 
krogom 

razlaga  
tople in hladne barve 
demonstracija 
 
modelacija 
 
tople in hladne barve 
 
 
 
pogovor 
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Razloži, da ta koloristični način 
slikanja, ki ohranja iluzijo prostora, a 
ne uporablja tonov, ampak čiste 
barve, imenujemo modulacija.  
Svetlo temni način, zamenja hladno 
topli. 
Najprej določimo lokalno barvo 
predmeta, ki ga slikamo. Svetlimo jo 
s sosednjo, svetlejšo barvo v 
barvnem krogu in temnimo s 
sosednjo, temnejšo. 
Rezultat je čista, barvno intenzivna 
slika. 

 
 
 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago in opazujejo 
barve v barvnem 
krogu. 

 
 
 
 
 
Plakat z barvnim 
krogom 

 
koloristično slikanje 
modulacija 
 

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem pojasni, da bodo tihožitje 
na enak način naslikali iz svojega 
vidnega polja. 
Ponovi pomembnost opazovanja 
lokalne barve ter svetlenja in 
temnenja le te s čistimi barvami. 
 
Učencem predstavi slikarski material: 
tempera barve ter razsežnost njihove 
uporabe. Ponovno prepove uporabo 
bele in črne. 
 
Poudari pomembnost pravilne 
postavitve tihožitja v format. 
 
 

Ponovijo definicije že 
znanih pojmov in 
utrdijo svoje znanje. 
 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori 
na vprašanja, z 
lastnim razmišljanjem 
in lastnimi 
ugotovitvami. 
 
Sami razmišljajo o 
razporeditvi 
predmetov na likovno 
površino in ponovijo 
pojem kompozicija. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razlaga 
motiv tihožitje 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
 
kompozicija 
 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom izražnanja projecira 
kriterije za vrednotenje likovnih 
izdelkov. 
 
Pojasni, da bodo torej tudi sami slikali 
tihožitje po neposrednem opazovanju 
z upoštevanjem zakonitosti 
modulacije. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje ter jih usmerja k stalnem 
opazovanju tihožitja. 
 
Spodbuja učence k čim bolj 
ustvarjalnim rešitvam in poudarja 
doslednost pri uporabi barv. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 

 
 
 
 
Poslušajo in 
opazujejo. 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za 
likovno izražanje. 
Individualno 
ustvarjajo in se ob 
morebitnih vprašanjih 
obrnejo na učitelja.  
 

PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik 
 
 
 
pripomočki za delo: 

-tempera barve 
-čopiči 
-lončki z vodo 
-risalni list A3-formata  
-časopisni papir 
-paleta 

Kriteriji za 
vrednotenje: 
-izvirnost, 
ustvarjalnost motiva, 
- razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
-doslednost likovne 
tehnike in 
-postavitev v format. 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Skupaj z učenci analizirajo izdelke. 
Ponovi kriterije za vrednotenje in 
skupaj ocenijo izdelke.  

Vsak učenec na 
kratko predstavi svoj 
izdelek. 
Izpostavijo, kaj jim je 
posebej uspelo, ali 
kje oz. s čim so imeli 
težave. 

PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik 
 

 
 
skupinska oblika 
individualna oblika 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 17: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO 
MODULACIJA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na osnovi 
DIGITALNIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Slikanje tihožitja z upoštevanjem zakonitosti 
kolorističnega slikanja 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

LIKOVNO PODROČJE slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA tempera barve 

MATERIALI IN ORODJA - tempera barve 
- list formata A3 
- čopiči 
- paleta 
- lonček z vodo  

LIKOVNI MOTIV Tihožitje 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA  - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - tihožitje 
- plakat z barvnim krogom 
- PPT s kriteriji 
- projektor 
- računalnik 
- pripomočki za slikanje učitelja 
- reprodukcije tihožitij 
- video posnetek umetnikovega ustvarjanja 
- plakat z barvnim krogom 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- fizika 

LIKOVNI POJMI - tihožitje 
- kompozicija 
- tople in hladne barve 
- barvni krog 
- globina 
- kolorizem in koloristično slikanje 
- modelacija 
- modulacija 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- preko opazovanja posnetka umetnikovega ustvarjanja razumejo proces nastajanja 

umetniškega dela, 

- spoznajo postopek kolorističnega slikanja, modulacije 

- utrdijo stare in spoznajo nove likovne pojme: tihožitje, tople in hladne barve, globina, 

svetljenje in temnenje, kolorizem, modelacija in modulacija, 

- razumejo posebnosti in zakonitosti modelacije in modulacije, 

- razumejo prostorsko delovanje toplih in hladnih barv in 

- naslikajo tihožitje po neposrednem opazovanju, z upoštevanjem zakonitosti 

modulacije. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo,  

- razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, 

- razvijajo opazovanje in predstavljivost,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- preko opazovanja posnetka umetnikovega ustvarjanja vzpostavijo odnos do 

umetnine, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v sliki, 

- razvijajo ročne spretnosti ter zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor upodobitve motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode  

UVODNA MOTIVACIJA 

Pred uro postavi v sredino razreda 
na prt jabolka v košari. 
 
Usmeri učence v opazovanje novosti 
v razredu. 
Z učenci opazuje osvetljene in 
zasenčene dele tihožitja.  
Vodi jih k natančnem opazovanju in 
razmišljanju. 

Opazijo košaro s 
sadjem. 
 
Opazujejo tihožitje in o 
njem razmišljajo. 
Razmišljajo o 
postavitvi, legi in 
osvetljenosti 
posameznih 
predmetov.  

razstavljeni predmeti  
(tihožitje) 

frontalna oblika 
 
 
pogovor 
 
razlaga 
 
 
 
opazovanje 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

Učence vodi, da sami ob 
opazovanju imenujejo likovni 
motiv: tihožitje. 
 
Razloži, da v pojem tihožitje 
spadajo predmeti, upodobljeni v 
simbolično ali estetsko 
kompozicijo.  
V njem so lahko razporejeni 
negibni predmeti, živali ali 
rastline.  
Pokaže primere Rumensovih 
reprodukcij slik z motivom 
tihožitja. 
Pokaže še Cezanova tihožitja in 
vpraša, kako se ta razlikujejo od 
npr. Rubensa.  
Pri opazovanju Cezanovih del 
vpraša, kaj jih na slikah najbolj 
pritegne. 
Ob plakatu barvnega kroga  jih 
vpraša, ali mislijo, da nam 
nekatere barve delujejo bližje 
kakor druge.  
 
 

Razmišljajo o 
likovnem motivu in 
ugotavljajo, kaj vse 
sodi v pojmovanje 
tega motiva. 
 
 
Utrdijo pojem tihožitje. 
Sodelujejo in 
opazujejo tihožitja. 
 
Opazujejo ter 
ugotavljajo razlike. 
Izpostavijo močne 
barve, ki jih umetnik 
uporabi. 
 
Opazujejo barve v 
barvnem krogu. 
Opazijo, da tople 
barve silijo v ospredje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprodukcije tihožitij 
(Cezana in Rubensa) 
 
 
 
 
 
 
Plakat z barvnim krogom 
 
 
 
 

 
tihožitje 
 
 
frontalna oblika 
razlaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontalna oblika 
 
 
pogovor, debata 
 
 
 
 

POSREDOVANJE LIKOVNIH POJMOV 

Učencem predvaja video 
posnetek umetnika z razlago: 
tople barve silijo v ospredje in 
nam delujejo bližje. Hladne pa so 
bolj umirjenje in silijo v ozadje. 
Pri modulaciji ne svetlimo z belo 
in temnimo s črno, ampak 
svetlimo s toplimi barvami, 
temnimo pa s hladnimi. 
Ta koloristični način slikanja, ki 
ohranja iluzijo prostora, a ne 
uporablja tonov, ampak čiste 
barve, imenujemo modulacija.  
Svetlo temni način, zamenja 
hladno topli. 
Najprej določimo lokalno barvo 
predmeta, ki ga slikamo. Svetlimo 
jo s sosednjo, svetlejšo barvo v 
barvnem krogu, in temnimo s 
sosednjo, temnejšo. 

Spremljajo video in 
pozorno poslušajo. 
 
Spoznajo in vidijo, da 
so barve za svetlenje: 
rumena, oranžna, 
rdeča…in za 
temnenje: modra, 
modrozelena, vijolična 
… 
 
 
 
 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago in tudi 
opazujejo barve v 

Video posnetek 
umetnikovega ustvarjanja 
na youtubu.  
Povezava: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Hh__7LzvHE0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakat z barvnim krogom 
 

razlaga  
 
 
 
 
 
 
koloristično slikanje 
 
modulacija 
hladne barve 
tople barve 
svetljenje 
 temnenje 
 
 
 
razlaga 

https://www.youtube.com/%20watch?v=Hh__7LzvHE0
https://www.youtube.com/%20watch?v=Hh__7LzvHE0
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Rezultat je čista, barvno 
intenzivna slika. 

barvnem krogu v 
razredu. 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem učitelj  pojasni, da bodo 
takšno  tihožitje naslikali tudi 
sami. 
Slikali bodo po neposrednem 
opazovanju. 
Usmeri jih k opazovanju tihožitja v 
razredu. Posebej k barvi ter 
osvetlitvi. 
Slikarski material bodo tempera 
barve. 
Ponovno prepove uporabo bele in 
črne. 
 
Poudari tudi pomembnost pravilne 
postavitve tihožitja v format. 
 

Ponovijo definicije 
pojmov in utrdijo svoje 
znanje. 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori na 
vprašanja, z lastnim 
razmišljanjem in 
lastnimi ugotovitvami. 
Sami razmišljajo o 
razporeditvi 
predmetov na likovno 
površino in ponovijo 
pojem kompozicija. 

 
 
 
 
 
 
 
 

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
kompozicija 
 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom projecira PPT in 
predstavi kriterije za vrednotenje 
likovnih izdelkov. 
 
Ponovi, da bodo torej slikali 
tihožitje po neposrednem 
opazovanju z upoštevanjem 
zakonitosti modulacije. 
 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje in jih usmerja k stalnemu 
opazovanju tihožitja. 
Spodbuja učence k čim bolj 
ustvarjalnim rešitvam in poudarja 
doslednost pri uporabi barv. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 
 
 
Poslušajo in 
opazujejo. 
 
Pripravijo material in 
pripomočke za likovno 
izražanje. 
 
Individualno ustvarjajo 
in se ob morebitnih 
vprašanjih obrnejo na 
učitelja.  
 

 PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik 
 
 
 
 
pripomočki za delo: 
- tempera barve 
- čopiči 
- lončki z vodo 
- risalni list A3 formata  
- časopisni papir 
- paleta 

Kriteriji za 
vrednotenje: 
- izvirnost, 
ustvarjalnost motiva, 
- razumevanje in 
upoštevanje likovnih 
pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike in 
- postavitev v format 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Skupaj z učenci analizira slike. 
 
Ponovi kriterije za vrednotenje in 
skupaj ocenijo izdelke.  

Na kratko predstavijo 
svoje izdeleke. 
Izpostavijo, kaj jim je 
posebej uspelo, ali kje 
oz. s čim so imeli 
težave. 

 
PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik 
 
 
 
 

 
 
skupinska oblika 
individualna oblika 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 18: UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO NALOGO 
MODULACIJA, Z VKLJUČEVANJEM UČNIH SREDSTEV na 
osnovi KOMBINIRANIH PRIPOMOČKOV 

UČNA PRIPRAVA ZA PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI  

AVTOR Anamarija Erčulj 

LIKOVNA NALOGA Slikanje tihožitja z upoštevanjem zakonitosti 
kolorističnega slikanja 

RAZRED 9. 

ŠTEVILO UR 4 

OBLIKOVALNO PODROČJE slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA tempera barve 

MATERIALI IN ORODJA - tempera barve 
- list formata A3 
- čopiči 
- paleta 
- lonček z vodo  

LIKOVNI MOTIV tihožitje 

METODE DELA - razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 

OBLIKE DELA  - frontalna 
- individualna 
- skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI - tihožitje 
- plakat barvni krog 
- PPT s kriteriji 
- projektor 
- računalnik 
- pripomočki za slikanje učitelja 
- učbenik 
- tihožitje 
- reprodukcije tihožitij 
- plakat barvni krog 
- prosojnica s kriteriji za vrednotenje  
- tabelna slika  
- likovni izdelki učencev 

VRSTA UČNE URE - teoretična 
- likovno izražanje 
- vrednotenje 

MEDPREDMETNE POVEZAVE - biologija 
- kemija 
- fizika 

LIKOVNI POJMI - tihožitje 
- kompozicija 
- tople in hladne barve 
- barvni krog 
- globina 
- kolorizem in koloristično slikanje 
- modelacija 
- modulacija 

LITERATURA - učbenik za 9.razred osnovne šole 
- učni načrt za predmet likovna umetnost 
- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. 
Ljubljana:Debora. 
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UČNI CILJI 
 

KOGNITIVNI (spoznavni, razumski)  

 

Učenci: 

- spoznajo postopek kolorističnega slikanja, modulacije 

- utrdijo stare in spoznajo nove likovne pojme: tihožitje, tople in hladne barve, globina, 

svetljenje in temnenje, kolorizem, modelacija in modulacija, 

- z barvnimi kartončki preizkusijo in razumejo barvne odnose med toplimi in hladnimi 

barvami, 

- razumejo posebnosti in zakonitosti modelacije in modulacije, 

- razumejo prostorsko delovanje toplih in hladnih barv in 

- naslikajo tihožitje po neposrednem opazovanju, z upoštevanjem zakonitosti 

modulacije. 

 

KONATIVNI ( čustveni, afektivni)  

 

Učenci: 

- razvijajo občutek za lepo,  

- razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, 

- razvijajo opazovanje in predstavljivost,  

- razvijajo načrtno opazovanje in predstavljivost, 

- razvijajo lastno likovno miselnost in domišljijo, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v sliki, 

- razvijajo ročne spretnosti ter zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah in 

- kritično ovrednotijo svoje likovne izdelke in izdelke svojih sošolcev. 

 

PSIHOMOTORIČNI  

 

Učenci : 

- govorno predstavijo svoj likovni izdelek pred razredom, 

- obrazložijo in utemeljijo izbor upodobitve motiva in 

- argumentirajo uporabo novih likovnih pojmov v izdelku.  
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UVODNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode  

UVODNA MOTIVACIJA 

 
Učitelj učencem razdeli barvne liste. 
Naroči jim, da jih zložijo tako, da 
najprej skupaj zložijo različne tople 
barve. Uporabijo naj vsaj 3 
kartončke. Vpraša jih, katera izmed 
njih je najtoplejša. 
 
Po tem jih usmeri h kombiniranju 
kartončkov, pobarvanih s hladnimi 
odtenki. Tudi tu jih usmeri k izboru 
najhladnejše. 
 
Po tej kombinaciji jih usmeri h 
kombiniranju toplih in hladnih in jih 
izzove, da najdejo barvni 
kombinaciji, v katerih bo ista barva 
enkrat hladna, drugič topla. 
Skupaj z učenci ponovi značilnosti 
hladnih in toplih barv. 

 Zlagajo po tri 
kartončke skupaj. 
Razmišljajo o barvnih 
odnosih in toplosti in 
hladnosti posamezne 
barve. 
 
Izberejo najtoplejšo in 
najhladnejšo barvo. 
 
Kombinirajo barve in 
razmišljajo o hladnih 
in toplih odtenkih. 
Spoznajo, da je lahko 
barva v različni 
kombinaciji enkrat 
hladna, drugič topla. 

 
barvni kartončki z 
širokim spektrom 
hladnih in toplih barv 

frontalna oblika 
 
 
 
pogovor 
 
 
 
razlaga 
 
 
 
opazovanje 
 
 
hladne in tople 
barve 

OSREDNJI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode ter pojmi 

 
V sredino razreda postavi na prt 
jabolka v košari. Usmeri učence v 
opazovanje tihožitja. Z učenci 
opazuje osvetljene in zasenčene 
dele tihožitja.  
Imenuje likovni motiv: tihožitje. 
Ponovi, da v pojem tihožitje spadajo 
predmeti, upodobljeni v simbolično 
ali estetsko kompozicijo.  
V njem so lahko razporejeni negibni 
predmeti, živali ali rastline.  
 
Pokaže primere reprodukcij slik z 
motivom tihožitja na medmrežju. 
Izbere dela Cezanoa in Rubensa ter 
vpraša, v čem se razlikujejo. 
Pri opazovanju Cezanovih del 
vpraša, kaj jih na slikah najbolj 
pritegne.  
 
Poveže njihova razmišljana z 
uvodno motivacijo in vpraša, ali 
mislijo, da si lahko pri slikanju 
pomagamo tudi z uporabo hladnih in 
toplih barv. 
 
V učbeniku predstavi predstavljene 
primere modulacije. 
 
Ob plakatu barvnega kroga  
analizirajo barve, ki nam delujejo 
bližje, kakor druge, in tiste, ki silijo v 
ozadje 
 
 
 

 
Opazujejo košaro z 
jabolki in razmišljajo o 
njej. 
Razmišljajo o 
postavitvi, legi in 
osvetljenosti 
posameznih 
predmetov. 
Razmišljajo o likovnem 
motivu in ugotavljajo, 
kaj vse sodi v 
pojmovanje tega 
motiva. 
 
Sodelujejo in opazujejo 
tihožitja. 
Opazujejo ter 
ugotavljajo razlike. 
Izpostavijo močne 
barve, ki jih umetnik 
uporabi. Ugotovijo, da 
hladna barva lahko 
tvori globino, topla pa 
bližino. 
 
 
Opazujejo barve v 
barvnem krogu. 
Opazijo, da tople barve 
silijo v ospredje. 
 Hladne  barve pa se 
pomikajo v ozadje. 
 

 
razstavljeni predmeti 
(tihožitje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reprodukcije tihožitij 
na medmrežju, 
tudi reprodukciji 
Cezana in Rubensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učbenik 
 
 
plakat z barvnim 
krogom 
 
 

 
tihožitje 
 
 
frontalna oblika 
razlaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
 
 
 
pogovor, debata 
 
 
 
globina 
 
prostorsko 
učinkovanje barv 
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POSREDOVANJE LIKOVNIH POJMOV 

Razloži, da tople barve silijo v 
ospredje in nam delujejo bližje.  
Hladne pa so bolj umirjenje in silijo v 
ozadje. Pri modulaciji ne svetlimo z 
belo in temnimo s črno, ampak 
svetlimo s toplimi barvami, temnimo 
pa s hladnimi. 
Vpraša učence, s katerimi barvami 
torej svetlimo in s katerimi temnimo. 
Ta koloristični način način slikanja, 
ki ohranja iluzijo prostora, a ne 
uporablja tonov, ampak čiste barve, 
imenujemo modulacija. Svetlo temni 
način, zamenja hladno topli. 
Najprej določimo lokalno barvo 
predmeta, ki ga slikamo. Svetlimo jo 
s sosednjo, svetlejšo barvo v 
barvnem krogu in temnimo s 
sosednjo, temnejšo. 
Rezultat je čista, barvno intenzivna 
slika. 

Ponovijo in naštejejo 
tople in hladne barve. 
 
 
 
Naštevajo barve za 
svetlenje: rumena, 
oranžna, rdeča …in za 
temnenje: modra, 
modrozelena, vijolična 
… 
 
 
 
 
Aktivno spremljajo 
razlago in opazujejo 
barve v barvnem 
krogu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakat z barvnim 
krogom 
 

razlaga  
tople in hladne 
barve 
 
 
 
 
 
 
 
koloristično slikanje 
 
modulacija 
 
razlaga 
 
 
 
 
pogovor 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

Učencem pojasni, da bodo tihožitje 
slikali po neposrednem opazovanju. 
 
Usmeri jih k opazovanju sadja. 
Posebej k barvi ter osvetlitvi 
tihožitja. 
Učencem predstavi slikarski 
material: tempera barve ter 
razsežnost njihove uporabe. 
Ponovno prepove uporabo bele in 
črne in ju zapiše ter prečrta na tabli. 
 
Poudari pomembnost pravilne 
postavitve tihožitja v format. 

Ponovijo definicije že 
znanih pojmov in 
utrdijo svoje znanje. 
Aktivno sodelujejo z 
ustreznimi odgovori na 
vprašanja, z lastnim 
razmišljanjem in 
lastnimi ugotovitvami. 
 
Sami razmišljajo o 
razporeditvi predmetov 
na likovno površino in 
ponovijo pojem 
kompozicija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelna slika 
 
 
postavitve tihožitja v 
format 
 

razlaga 
 
 
 
 
pogovor 
 
 
frontalna oblika 
 
 
 
kompozicija 
 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV 

Pred začetkom na PPT predstavi 
kriterije za vrednotenje likovnih 
izdelkov. 
Pojasni, da bodo slikali tihožitje po 
neposrednem opazovanju z 
upoštevanjem zakonitosti 
modulacije. 
Pokaže tudi primer učenčevega 
izdelka. 
Učencem pri likovnem izražanju 
svetuje in usmerja. 
Spodbuja učence k čim bolj 
ustvarjalnim rešitvam in poudarja 
doslednost pri uporabi barv. 

Spoznajo kriterije za 
vrednotenje. 
 
Poslušajo in opazujejo. 
Pripravijo material in 
pripomočke za likovno 
izražanje. 
 
Individualno ustvarjajo 
in se ob morebitnih 
vprašanjih obrnejo na 
učitelja.  
 

 PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik, 
primer likovnega 
izdelka učenca 
 
pripomočki za delo: 
- tempera barve 
- čopiči 
- lončki z vodo 
- risalni list A3-
formata  
- časopisni papir 
- paleta 

Kriteriji za 
vrednotenje: 
- izvirnost, 
ustvarjalnost 
motiva, 
- razumevanje in 
upoštevanje 
likovnih pojmov, 
- doslednost likovne 
tehnike in 
- postavitev v 
format. 

SKLEPNI DEL 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 
pripomočki 

Učna oblika in 
metode 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL 

Z učenci razstavi nastala dela. Ob 
tem obnovi nove likovne pojme. 
Skupaj z učenci analizirajo izdelke. 
Ponovi kriterije za vrednotenje in 
skupaj ocenijo izdelke.  

Vsak učenec na kratko 
predstavi svoj izdelek 
in izpostavi, kaj mu je 
posebej uspelo ali kje 
oz. s čim je imel 
težave. 

PPT s kriteriji 
projektor 
računalnik 

 
skupinska oblika 
 
individualna oblika 

morebitne opombe: 
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PRILOGA 19:  STATISTIKA KVALITATIVNEGA DELA 
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PRILOGA 20: RAZVRŠČANJE V SKUPINE  



1 

Razvrščanje v skupine – povprečja spremenljivk po skupinah 

* as = povprečje; sd = standardni odklon; ks = koeficient sploščenosti; ka = koeficient asimetrije 

SEZNAM SPREMENLJIVK 
Q4a Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (uvodni del) 
Q4b Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (osrednji del) 
Q4c Učna sredstva vključujem v naslednje učne korake: (zaključnidel) 
Q5a Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelam sam-a) 
Q5b Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (izdelajo učenci) 
Q5c Učna sredstva, ki jih uporabljam pri pouku: (si jih sposodim) 
Q6 Učna sredstva financira in nabavi šola glede na moje priporočilo: 
Q7a Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (razobešena v učilnici) 
Q7b Razpoložljiva učna sredstva, ki jih uporabljam, imam večinoma: (po uporabi pospravljena in pred uporabo spet pripravljena) 
Q8a Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (ob pisanju učne priprave) 
Q8b Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (pred pričetkom učne ure) 
Q8c Učna sredstva in pripomočke si pripravim: (med potekom učnega procesa) 
Q9 Razpoložljiva učna sredstva uporabljam samo v učnem procesu likovne umetnosti. 
Q10a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (demonstraciji) 
Q10b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (razlagi) 
Q10c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (opazovanju) 
Q10d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (pogovoru) 
Q10e Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (diskusiji oz. debati) 
Q11a Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (frontalni) 
Q11b Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (individualni) 
Q11c Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (delo v dvojicah) 
Q11d Učnih sredstev se poslužujem pri naslednjih metodah dela: (skupinskem delu) 
Q12a V likovni učilnici imam na razpolago: (grafoskop) 
Q12b V likovni učilnici imam na razpolago: (računalnik) 

Q12c V likovni učilnici imam na razpolago: (LCD projektor) 
Q12d V likovni učilnici imam na razpolago: (tiskalnik) 
Q12e V likovni učilnici imam na razpolago: (bralnik, čitalec - skener) 
Q12f V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalni fotoaparat) 
Q12g V likovni učilnici imam na razpolago: (digitalno kamero) 
Q12h V likovni učilnici imam na razpolago: (monografije z umetniskimi deli) 
Q12i V likovni učilnici imam na razpolago: (drugo literaturo s slikovnim gradivom) 
Q12j V likovni učilnici imam na razpolago: (cd player, radio

Spremenljivke 2005 2015 

skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 skupina 1 skupina 2 

as sd Ks Ka as Sd ks Ka as sd ks ka as sd ks ka as sd Ks ka as sd ks ka 

Q4a 2.72 0.96 -0.23 -1.05 2.38 1.23 -0.54 -0.66 2.68 0.97 -0.92 0.95 3.54 0.51 -0.16 -2.06 3.39 0.67 -0.95 1.06 3.49 0.67 -0.93 -0.35 

Q4b 1.33 0.97 0.08 -1.16 2.5 1.26 -0.09 -1.42 2 1.15 0.42 -0.81 2.5 1.06 -0.42 -0.54 2.64 1.16 -0.21 -1.2 2.52 1.16 -0.36 -0.62 

Q4c 1 0.84 0.56 -0.32 1.24 0.82 1.18 2.23 1.14 0.89 0.67 0.86 2 1.1 0 -0.86 2.05 1.29 0.14 -1.2 2.06 1.33 0.25 -1.23 

Q5a 2.22 1.06 0.42 -1.14 2.79 1.01 -0.8 0.17 2.84 0.83 -0.54 -0.18 2.92 1.02 -1.03 0.82 2.31 0.77 -0.79 0.93 2.51 0.8 -0.58 0.42 

Q5b 1.89 1.02 0.21 -0.84 2.88 0.77 -0.2 -0.57 2.38 0.83 0.38 -0.48 3.12 0.74 -0.18 -1.24 2.08 0.9 -0.16 0.14 2.16 0.85 -0.14 0.18 

Q5c 1.44 1.1 0.13 -1.41 1.71 1.03 -0.06 -0.68 1.65 0.75 -0.12 -0.43 2.33 1.05 -0.22 -0.7 1.78 0.91 -0.24 -0.26 1.65 0.94 -0.2 -0.87 

Q6 2.22 1.11 0.07 -0.76 2.88 0.84 -0.08 -1.08 2.57 0.87 -0.33 0.47 3.12 1.12 -1.31 0.88 1.69 1.12 0.32 -0.69 2 0.98 -0.1 -0.56 

Q7a 1.56 0.78 0.17 -0.7 2.82 0.87 -0.47 -0.43 2.35 0.75 0.12 -0.43 2.88 0.99 -0.28 -1.21 2.12 1.12 -0.16 -0.76 2.3 0.98 0.1 -0.68 

Q7b 2.11 1.18 -0.2 -0.93 2.47 1.08 -0.56 -0.36 2.19 0.94 -0.37 -0.11 2.67 1.09 -0.7 -0.33 2.83 0.81 -0.64 0.09 2.65 0.94 -1.01 1.14 

Q8a 1.39 0.92 0.09 -0.98 2.41 1.35 -0.39 -1.11 1.84 1.3 0.22 -1.16 2.21 1.18 0.38 -1.44 2.37 1.16 -0.35 -0.78 2.54 1 -0.64 0.16 

Q8b 2.44 1.25 0.03 -1.72 2.76 1.13 -0.65 -0.62 2.59 1.01 -0.25 -1.1 3.33 0.7 -0.51 -0.98 2.81 1.06 -0.75 -0.05 2.7 1.06 -0.12 -1.29 

Q8c 2.06 1.3 0.35 -1.37 1.59 1.23 0.32 -1.15 2.3 1.22 -0.29 -0.77 2.46 1.35 -0.52 -1.02 1.12 0.83 0.14 -0.9 1.14 0.91 0.6 0.15 

Q9 2.06 1.06 0.46 -1.19 3.21 0.77 -0.35 -1.29 2.92 0.92 -0.46 -0.73 3.38 0.71 -0.62 -0.92 1.98 1.11 -0.12 -0.85 2.25 1.05 -0.01 -0.8 

Q10a 2.61 1.09 -0.27 -1.34 3.24 0.85 -0.73 -0.55 2.86 0.79 -0.1 -0.78 3.38 0.65 -0.48 -0.85 2.97 0.81 -0.52 -0.16 3.17 0.66 -0.19 -0.8 

Q10b 2.22 1.44 0.19 -1.69 2.91 1 -0.19 -1.41 2.43 1.01 0.18 -1.14 3.17 0.82 -0.75 -0.01 3.14 0.57 -0.53 2.27 3.08 0.66 -0.08 -0.72 

Q10c 2.06 1.26 0.24 -1.39 2.85 0.99 -0.08 -1.42 2.41 1.14 -0.26 -0.82 2.96 0.81 -0.41 -0.44 2.71 0.83 -0.5 -0.27 3.05 0.75 -0.3 -0.59 

Q10d 1.83 1.2 0.69 -0.78 1.68 0.91 -0.28 -0.79 2.05 0.94 0.48 -0.79 2.5 1.02 -1.06 0.62 2.53 0.75 -0.69 0.96 2.6 0.91 -0.18 -0.8 

Q10e 1.83 1.29 0.44 -1.11 2 1.04 0 -0.33 2.22 0.98 0.27 -1.03 2.5 1.02 -1.29 0.62 2.15 0.85 -0.45 -1.06 2.46 0.95 -0.11 -0.51 

Q11a 2.78 1.06 -0.42 -1.14 3.35 0.85 -1.28 1.05 3 0.85 -0.53 -0.41 3.62 0.71 -2.16 4.95 3.24 0.6 -0.12 -0.57 3.27 0.57 -0.06 -0.57 

Q11b 1.5 1.15 0.55 -0.78 1.76 1.02 0.13 -0.89 1.92 1.09 0.28 -0.52 2.42 0.93 -0.55 0.15 2.08 0.99 0.05 -0.76 2.33 1 -0.12 -0.51 

Q11c 1.17 0.79 -0.27 -1.43 1.85 1.08 0.28 -1.05 1.73 1.07 0.8 -0.19 2.21 0.98 -0.13 -0.45 2.05 0.99 0.01 -0.95 2.16 1.03 -0.31 -0.68 

Q11d 0.94 0.8 0.09 -1.53 2.15 1.37 0.02 -1.56 1.89 1.13 0.21 -0.58 2.08 1.02 0.08 -0.74 2.44 0.88 -0.2 -0.82 2.43 1.03 -0.29 -0.59 

Q12a 2.94 1.16 -0.96 0.07 3.15 0.99 -1.2 1.18 3.11 0.84 -0.47 -0.82 3.5 0.72 -1 -0.47 1.73 1.79 0.3 -1.73 1.29 1.64 0.77 -1.11 

Q12b 2.5 1.25 -0.09 -1.17 2.38 1.41 -0.3 -1.18 2.95 0.97 -0.43 -0.98 3.38 1.01 -1.71 2.64 3.76 0.65 -3.03 9.02 3.86 0.62 -4.74 23.66 

Q12c 1.44 1.29 0.58 -0.75 1.18 1.03 0.63 -0.14 2.05 1.13 0.01 -0.85 2.58 1.5 -0.56 -1.15 3.36 1.32 -1.8 1.63 3.6 0.99 -2.47 5.01 

Q12d 1 1.19 0.79 -0.32 0.71 0.97 1.36 1.63 1.27 1.07 0.52 -0.54 2.58 1.47 -0.55 -1.05 0.42 1.09 2.38 4.3 0.54 1.28 2.07 2.57 

Q12e 0.56 0.86 0.9 -1.07 0.56 0.89 1.43 0.97 0.92 0.98 1.01 0.74 1.5 1.35 0.41 -0.96 0.2 0.69 3.76 15.01 0.33 0.98 2.91 7.33 

Q12f 0.67 0.84 0.62 -1.36 0.82 0.94 0.99 0.06 1.43 1.01 0.33 -0.48 2.08 1.21 0.27 -0.83 1.59 1.38 0.43 -1.1 1.95 1.59 0.03 -1.54 

Q12g 0.44 0.62 0.91 -0.35 0.41 0.61 1.11 0.11 0.81 1 1.19 1.02 1.17 1.31 0.82 -0.55 0.58 0.91 1.71 2.63 0.89 1.33 1.32 0.49 

Q12h 1.94 1.21 0.1 -1.11 2.41 0.96 0.14 -1 2.08 0.86 0.1 -0.01 2.83 1.01 -0.17 -1.33 0.97 1.1 0.83 -0.41 1.78 1.48 0.26 -1.39 

Q12i 2.28 1.13 -0.05 -0.85 3.09 0.93 -0.6 -0.77 2.78 0.79 -0.29 -0.37 3.21 0.93 -0.71 -0.83 1.98 1.2 0.03 -0.72 2.49 1.2 -0.17 -0.85 

Q12j 2 1.24 0.18 -0.96 1.82 1.36 0.1 -1.37 2.51 1.1 -0.46 -0.44 3.38 0.71 -0.62 -0.92 3.34 1.21 -1.74 1.75 3.14 1.47 -1.36 0.18 
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PRILOGA 21: Delovni zapis učiteljice in opazovalcev  

evalvacija in analiza 

vseh uporabljenih 

učnih sredstev in 

pripomočkov 

 

ODDELEK  

A 

ODDELEK 

 B 

ODDELEK  

C 

likovna naloga 

 

MOBILE 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH pripomočkov 

posnetki  s tel.+ film s spleta »ugibanje predmetov« + 

iskanje po spletu  

 

Škatli- za tipanje in 

opazovanje 

 
     + 

-splet in 

mobilnik jim je 

blizu 

 

     - 

- 

nevarnost 

gledanja 

drugih 

vsebin na 

medmrežju 

        + 

-interakcija 

otrok 

-igrivost 

     - 

- glasno 

-nevarnost 

gledanja 

drugih 

vsebin na 

medmrežju 

     + 

-fokus na 

površinah 

-pritegne 

pozornost  

-spoščnost 

-visoka 

motiviranost 

     - 

-več časa 

-razigrano 

vzdušje 

likovna naloga 

LINEARNA 

PERSPEKTIVA  

Učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH pripomočkov 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

prosojnica+ interakt. tabla na okvir napeta mreža  interakti. tabla+ tablični 

računalniki za delo učencev 

      + 

-razumljivo, 

- dobra 

predstavljivost 

     - 

-neekono-

nomiično 

-kar nekaj 

časa 

      + 

- 

predstavljivost, 

razumevanje, 

opazovanje 

     - 

- veliko 

časa  

     + 

 razumljivo 

- hitro 

-ekono-

mično 

- tablice so 

jim blizu 

-visoka 

motiviranost 

     - 

- preverit 

baterije 

-rezarvirat 

tablice  

- razred z 

inter.tablo 

likovna naloga 

 

MODULACIJA 

 

učna sredstva na osnovi 

ANALOGNIH pripomočkov 

 

učna sredstva na osnovi 

DIGITALNIH pripomočkov 

 

učna sredstva na osnovi 

KOMBINIRANIH 

pripomočkov 

(učitelj naslika pred učenci) (posnetek umetnika pri delu) barvni kartoni+interakt. 

Tabla 
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      + 

- zelo 

razumljivo 

- enkratna 

izkušnja 

-visoka 

motiviranost 

 

     - 

- veliko 

časa 

- neeko-

nomično 

     + 

- zelo 

razumljivo 

- hitro 

- večratni 

ogled, 

zaustavitev, 

vračanje nazaj 

-visoka 

motiviranost 

     - 

-  

     + 

- razumljivi 

toplo-hladni 

odnosi 

     - 

-glasno 

vzdušje 

 

 


