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POVZETEK 

 

Ko otrok vstopi v mladostništvo, se njegov likovni razvoj zaključuje. V tem obdobju 

ne izraža več tolikšne želje po likovnem izražanju, hkrati pa se močneje pojavlja 

potreba po individualnem likovnem izrazu in pogosto tudi težnja po klišejskem 

upodabljanju. Z ustrezno učno metodo, predvsem z metodo transponiranja in 

alternative, pa učitelj močno spodbudi domišljijo mladostnika in ga usmeri v 

iskanje lastnih, izvirnejših idej in likovnih rešitev. Cilj raziskave je bil preučiti 

omenjeni metodi ustrezno znanstveno še ne preverjeno likovno izražanje s 

pomočjo vizualizacije, ko učenci na osnovi izbranih besednih spodbud zaprtih oči v 

mislih zavestno oblikujejo vizualne predstave. Znotraj teh intuitivno iščejo 

ustvarjalne likovne rešitve, skozi katere se odražajo osebnostne lastnosti in likovni 

(estetski) čut. Zaradi specifičnih lastnosti vizualizacija prispeva tudi h globinski 

sprostitvi in obvladovanju čustvenih napetosti, značilnih za mladostnike. Za 

doseganje ciljev in zastavljenih hipotez je bil uporabljen kvantitativen pristop 

raziskave po metodi pedagoškega eksperimenta. Prav tako je bil uporabljen 

kvalitativen pristop, saj smo kvalitativno analizirali likovna dela dijakov in odgovore 

dijakov na odprta anketna vprašanja. Raziskava je potrdila splošno hipotezo, da 

bodo likovna dela, ki jih bodo dijaki izdelali s pomočjo vizualizacije, izvirnejša od 

likovnih del, ki jih dijaki ne bodo izdelali s pomočjo vizualizacije, iz likovnih del pa 

bo razvidna tudi večja fleksibilnost in občutljivost dijakov pri likovnem izražanju. 

Dijaki so do likovnega izražanja s pomočjo vizualizacije izrazili pozitivnejši odnos v 

primerjavi z likovnim izražanjem na tradicionalen način. Raziskava je pokazala 

statistično pomembne razlike v rezultatih likovnih nalog primerjalnih skupin glede 

izvirnosti, fleksibilnosti in občutljivosti pri likovnem izražanju in glede odnosa do 

likovnega izražanja v korist skupine, ki je likovna dela izdelala s pomočjo 

vizualizacije. Kvalitativna analiza likovnih del je pokazala tudi elemente, ki posebej 

izstopajo pod vplivom vizualizacije. Raziskava je jasneje določila mesto 

vizualizacije na področju likovne didaktike ter ponudila nove možnosti spodbude 

individualnega likovnega izraza mladostnikov in nove načine poučevanja likovne 

umetnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: individualizacija, sproščanje, vizualizacija, likovna 

artikulacija, moč likovnih izrazil 



	

ABSTRACT 
 

When a child enters adolescent age, his or her art development is coming to an 

end. That is, in this period their wish for expression in the field of art is dwindling, 

however, at the same time the wish for individual visual expression becomes 

stronger and often also the tendency for clichéd artistic representation. Using an 

appropriate teaching method and especially through transposition and alternative 

techniques, the teacher can succeed in greatly boosting the imagination of young 

people guiding them towards seeking their own original ideas and artistic 

solutions. The objective of the research was to study the aforementioned methods 

of art expressiveness with the help of visualisation that have not yet been properly 

scientifically verified. On the basis of selected verbal stimuli the high school 

students consciously formed visual representations in their minds while keeping 

their eyes closed. Within these visual representation they seek creative artistic 

solutions, which express their personal traits and artistic (aesthetic) sense. Due to 

specific characteristics the visualisation also contributes to deep relaxation and 

eases the emotional tensions typical of youths. To reach the objectives and the set 

hypotheses we used a quantitative research approach following the pedagogical 

experiment method. In addition, we used a quality approach since we conducted 

quality analysis of the high school students’ artworks and their responses to the 

essay survey questions. The research confirmed the general hypothesis that 

artworks which the high school students produced using visualisation would prove 

more original than the artworks created using no such method. Moreover, artworks 

would exhibit greater flexibility and sensitivity of students with regard to artistic 

expression. Through visualisation the students have developed a more positive 

attitude towards visual expression as compared with visual expression achieved in 

a traditional way. The research has shown statistically significant differences within 

the results of artworks of both compared groups with regard to originality, flexibility 

and sensitivity of visual expression. The group which used the visualisation 

method when creating artworks also showed a different attitude towards visual 

expression. The quality analysis of artworks has also shown elements which are 

particularly noticeable when using visualisation. The research identified the role of 

visualisation in the field of visual art didactics in a clearer way offering new 



	

possibilities of encouraging individual visual expression of youths and new 

methods of teaching visual art. 

 

KEY WORDS: individualization, relaxation, visualisation, art expressiveness, 

power of visual art expressions 



	

KAZALO 

UVOD ......................................................................................................................1	

1 TEORETIČNI DEL................................................................................................3	
1.1 POJEM IN PODROČJA VIZUALIZACIJE.....................................................3	

1.1.1 (Mentalna) vizualizacija – kreativna, ustvarjalna vizualizacija .................7	

1.1.2 Pogoji za uspešno izvedbo (vodene) vizualizacije ................................11	

1.1.2.1 Pomen glasnega interpretativnega branja ......................................15	

1.1.3 Informacija kot produkt vizualizacije ......................................................17	

1.1.3.1 Oblikovanje besedila (zgodbe pripovedi) z likovno problemsko 

osnovo ........................................................................................................21	

1.2 PROCES VIZUALIZACIJE ..........................................................................23	
1.2.1 Zaznavanje ............................................................................................24	

1.2.2 Mišljenje – predstave.............................................................................28	

1.2.3 Imaginacija ............................................................................................33	

1.2.3.1 Podobotvorni in oblikotvorni nazorni pojmi .....................................36	

1.2.3.2 Oblikovanje vizualnih predstav v okviru besednega jezika.............41	

1.3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV (KOGNITIVNI RAZVOJ) ..44	
1.4 VLOGA UČNIH METOD PRI RAZVOJU INDIVIDUALIZACIJE .................50	

1.4.1 Vloga posebnih (specifičnih) likovnih metod pri razvoju individualizacije

........................................................................................................................52	

1.4.1.1 Vloga metode transponiranja in alternative pri razvoju 
individualizacije................................................................................................53	

2 EMPIRIČNI DEL.................................................................................................55	
2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI RAZISKOVANJA 
IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE .......................................................................55	

2.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema ...................................................55	

2.1.2 Cilji raziskovanja....................................................................................56	

2.1.3 Raziskovalne hipoteze...........................................................................56	

2.1.3.1 Splošna hipoteza raziskovanja .......................................................56	

2.1.3.2 Specifične hipoteze raziskovanja....................................................56	

2.2 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE .................................................57	
2.2.1 Opis raziskovalnih metod ......................................................................57	

2.2.2 Opis vzorca............................................................................................58	



	

2.2.3 Opis uporabljenih instrumentov in spremenljivk ....................................59	

2.2.4 Opis procesa in načina zbiranja podatkov.............................................63	

2.2.5 Opis obdelave podatkov........................................................................65	

2.2.5.1 Kvantitativna ali statistična analiza .................................................65	

2.2.5.2 Kvalitativna analiza .........................................................................66	

2.3 REZULTATI KVANTITATIVNE OBDELAVE PODATKOV.........................68	
2.3.1 Opisna statistika in testi razlik ...............................................................68	

2.3.1.1 Začetno merjenje oziroma inicialno stanje......................................68	

2.3.1.2 Merjenje po opravljeni drugi in po opravljeni tretji likovni nalogi .....70	

2.4 KVALITATIVNA ANALIZA LIKOVNIH DEL IN ANKETNEGA 
VPRAŠALNIKA .................................................................................................90	

2.4.1 Kvalitativna analiza likovnih del .............................................................90	

2.4.2 Kvalitativna analiza anketnega vprašalnika.........................................103	

2.5 SKLEP .......................................................................................................108	

3 VIRI IN LITERATURA ......................................................................................112	

PRILOGE.............................................................................................................118	
 



1	

UVOD 
 

Učitelji v srednjih šolah se dnevno srečujemo z izzivom, kako mladostnikom 

pomagati obvladovati za adolescenco značilne povečane čustvene napetosti, 

"vihravo ali vznemirjeno duševno stanje" (Goleman,1998, str. 339), hkrati pa jih ob 

tem seveda še kaj naučiti. Pogoste stresne situacije, nemir, disciplinske težave so 

me pripeljale do razmišljanja, ali lahko pouk likovne umetnosti zastavim in izvedem 

tudi še kako drugače, ali lahko dijakom pomagam doseči stanje, v katerem bodo 

začutili več (notranje) stabilnosti in s tem več zadovoljstva ter motivacije za učenje 

in delo.  

Dandanes poznamo veliko načinov za umiritev uma in čustev, z mnogimi sem se 

tudi sama srečala in spoznala njihove učinke. Porodila se mi je ideja, da bi lahko 

do željenega stanja pri dijakih prišla s pomočjo t. i. vodene vizualizacije, pri kateri 

bi dijaki na osnovi izbranih besednih spodbud z zaprtimi očmi v mislih zavestno 

oblikovali vizualne predstave. Ker pa je osnovni namen pouka učenje, sem se 

vprašala, kako sproščanje združiti z učenjem. Zamislila sem si, da je možno 

oblikovati besedilo, ki umirja in sprošča, temeljilo bi na predstavitvi (likovnega) 

motiva, v slednjega pa bi bil vgrajen likovni problem načrtovane likovne naloge. 

Med vizualiziranjem, oblikovanjem podob v mislih, ki bi se formirale na osnovi 

besedila, posredovanega dijakom z branjem, bi dijaki likovni problem v 

sproščenem stanju in ob odpri intuiciji spontano prepoznali, začutili ter ga med 

likovno artikulacijo, likovnim prakticiranjem ali analizo likovnih del ozavestili. 

 

Cilj (vodene) vizualizacije je spodbuditi močno osebno doživetje motiva in ob tem 

prepoznavanje likovnega problema, spodbuditi domišljijo in možnost 

individualnega izraza, kar spada med osnovne cilje poučevanja likovne umetnosti. 

To pa je možno, saj med vizualizacijo postajamo vedno bolj pozorni, v popolni 

pozornosti pa, kot pravi Krishnamurti (1998), občutimo popolno tišino in v tej tišini 

brezmejne možnosti ... Vzpostavimo globlji stik s sabo, na poti proti zavedanju 

brez miselnih motenj se pokaže širina možnosti za domišljijo ... 

 

Jedro magistrskega dela sestavljata Teoretični del in Empirični del, ki se med 

seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu so predstavljena razmišljanja o pojmu in 
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področjih vizualizacije, o procesu vizualizacije, o razvojnih značilnostih 

mladostnikov (kognitivnem razvoju) ter o vlogi učnih metod (v okviru katerih je 

predstavljena t. i. vodena vizualizacija) pri razvoju individualizacije. Z raziskavo 

smo želeli dokazati, da bodo dijaki, ki bodo ustvarjali s pomočjo vizualnih predstav, 

v primerjavi z dijaki, ki bodo ustvarjali na tradicionalen način, uspešnejši (v kvaliteti 

likovnih del, ki skozi lastni likovni izraz poglobljeno doživetih likovnih motivov 

izkazujejo usvojene likovne probleme). Pa tudi njihov odnos do likovnega izražanja 

bo bolj pozitiven. Rezultati raziskave so predstavljeni v empiričnem delu 

magistrskega dela. Magistrsko delo vsebuje še poglavji Viri in literatura ter Priloge. 
 

Raziskava pokaže nove operativne možnosti vizualnih predstav in vizualizaciji bolj 

jasno določa pomen na področju likovne didaktike in pedagogike kot znanstvene 

discipline ter tako prispeva k razvoju teorije in prakse na področju likovne 

umetnosti. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1 POJEM IN PODROČJA VIZUALIZACIJE 
 
V uvodnem poglavju so predstavljeni pojem vizualizacija in pojmi, povezani z njo, 

ter področja, kjer se beseda vizualizacija uporablja. Glede opisa pojma in pomena 

vizualizacije je pri različnih avtorjih zaslediti podobnosti, določena odstopanja in pa 

tudi različne pristope k njeni opredelitvi. K pojmovanju vizualizacije se vračamo 

tudi v poglavjih v nadaljevanju. 

 

"Vizualizacija je termin, ki označuje vse konceptualne, tehnične in kreativne vidike 

pretvarjanja danih podatkov v informacije, ki jih posredujejo vizualni oz. likovni 

znaki" (Muhovič, 2015, str. 815). Daum navaja (Hierzolz, 1992; cit. po Daum, 

1998, str. 65), da gre pri vizualizaciji za "prenos misli na neko pomožno sredstvo 

(flip chart, folija, diafilmi). Vsi ti pripomočki naj bi pospeševali pretok informacij". In 

še dodaja (prav tam, str. 65): "Vizualizacije so vidne predstavitve vsebin." Muhovič 

(1998b, str. 87) vizualizacijo opisuje tudi "kot eno od orodij ravnanja z izkustvom in 

kot eno od orodij za strukturalno diferenciacijo informacijskega prostora". Muhovič 

(prav tam) pravi, da se je zgodovina vizualizacije razvijala v okviru zgodovine 

likovne umetnosti vse do začetka 20. stol. V drugi polovici 20. stol. pa so se 

pojavile nove potrebe po spreminjanju ali rekodiranju informacij na vseh področjih 

ustvarjalnosti (znanosti, izobraževanja, gospodarstva) in nove vizualizacijske 

tehnologije (računalniška grafike, digitalizacije slik, računalniška animacija idr.), 

kar je privedlo do tega, da je vizualizacija hitro prerasla oblikotvorne in tehnične 

okvire likovne umetnosti in postala samostojna panoga. Njen razvoj se je izrazito 

pospešil.  

Za vizualizacijo Muhovič (prav tam, str. 816) tudi pravi, da je "katalizator mišljenja 

in spoznavanja". Njen osnovni namen, kot je že dalj časa znano, ni v tem, da bi 

predmete, misli, situacije in spoznanja ilustrirala, temveč "služi kot katalizator pri 

njihovem razumevanju in razvijanju" (prav tam, str. 816). Pri procesu znakovne 

artikulacije misli oziroma transformacije misli v drug znakovni medij ne gre le za 

mehaničen proces, preprosti zapis oziroma transkripcijo že oblikovane misli (prav 

tam). Za materijo, s katero misel označujemo, Muhovič (prav tam, str. 816) pravi, 
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da je "plastična snov, ki zahteva oblikovanje, tj. členitev, organizacijo in 

reorganizacijo, da bi lahko nastal misli adekvaten izraz". Nadalje pravi (prav tam, 

str. 816), da "misel sama sebe ustrezno artikulira, se pravi, da se tudi sama 

razčleni v logično povezane funkcionalne dele, se s tem precizira, stabilizira in 

verificira". Brez mentalne predstave si sveta ne moremo predstavljati, a vloga 

znakovne artikulacije v odnosu do misli torej ni ilustriranje misli, temveč je aktiven 

faktor pri njenem razvijanju, je njen katalizator (Muhovič, 1989b). Je "kot 

pospeševalec pri njenem razvijanju" (Muhovič, 2015, str. 816). Muhovič (prav tam, 

str. 816) pravi, da je ravno rekodiranje podatkov in informacij narava oziroma 

vloga vizualizacije. Njen osnovni namen, kot že rečeno, torej ni ilustriranje misli in 

spoznanj, čeprav ima tudi tovrstne zmožnosti, temveč v tem, da je "vizualiziranje 

misli in spoznanj – lahko – tudi katalizator njihovega razvijanja, razumevanja in 

memoriranja".  

Nadalje Muhovič (prav tam, str. 816) za vizualizacijo pravi, da je "most med čutno 

nazornostjo in abstraktnim mišljenjem". Vloga slikovnega v mišljenju je bila še do 

nedavnega zanemarjena, nerazumljena in nezadovoljivo definirana (prav tam). 

Dolgo je veljalo, da se informacije prenašajo predvsem po verbalnojezikovni poti 

(Muhovič, 1989b). Dandanes pa lahko z zagotovostjo trdimo, "da temeljnega sloja 

človekove kognicije ne tvorijo občutki, niti pojmi, ampak slike" (prav tam, str. 79). 

Mišljenje poteka večinoma v podobah (Damasio, 1995;  povz. po Daum, 1998, str. 

68). Gre za novejše spoznanje, "da so slike ne le del kognicije, temveč nič več in 

nič manj kot naravni most med čutno nazornostjo in abstraktnim mišljenjem in s 

tem zelo priročno operativno sredstvo za transformacijo čutno-nazornega v 

pojmovno in pojmovnega v čutno-nazorno" (prav tam, str. 80). Slikovne vizualne 

informacije in komunikacije so prevladale nad verbalnojezikovnimi in prevzele 

njihovo vlogo nekje v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko je prišlo do 

porasta vizualnih komunikacij. Predvsem kognitivna znanost je bila tista, ki je 

zaradi prepoznanja pomena slikovnosti pričela vse pogosteje in z večjim 

poudarkom govoriti o t. i. slikovnem obratu (pictorial oziroma imagic turn). Na 

zamenjavo vlog so vplivale tudi spremembe glede pojmovanja vloge slik v 

človekovi kogniciji (prav tam). "Ne več zgolj sistemi (verbalnojezikovnih in 

formaliziranih) simbolov, ampak čutno-nazorne korelacijske strukture so tiste, ki 

lahko kogniciji in teoriji kognicije odslej nudijo ustrezen temelj in adekvatno okolje" 

(Muhovič, 2015, str. 817). Po zaslugi likovnih teoretikov (Britsch, Butina) in gestalt 
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psihologov (Arnheim, Ehrenfels) je bilo sicer že dalj časa znano, da slike (vizualne 

predstav, vizualizacija) niso le del kognicije, temveč predstavljajo naravni most, 

povezavo med čutno nazornostjo in abstraktnim mišljenjem in so zato zelo 

uporabno operativno sredstvo za pretvorbo čutno-nazornega (empirije) v 

pojmovno (abstraktno) in pojmovnega (abstraktnega) v čutno-nazorno (empirijo), v 

konkretnost problemske situacije, kar je sicer tudi njihova osnovna psihološka in 

logična narava, res pa je, da spoznanje (vsaj v teoriji) ni imelo niti neposredno 

operativnega niti univerzalnega značaja. Slike so sicer že od nekdaj množično in 

na različnih področjih sodelovale pri posredovanju človeških informacij, a se je 

vedno zdelo, da so le spremljevalec informacijskega prometa, služijo le k večji 

nazornosti in privlačnosti (Arnheim, 1969; Butina, 1984; Muhovič, 1989b; Muhovič, 

2015). Zametke doktrine vizualnega mišljenja, navaja Arnheim (1969), pa je sicer 

najti že v starem veku, njihov pripadnik je bil tudi Aristotel. Muhovič (1989b) pravi, 

da se učinkovitost vzpenjanja z ravni empirije v pojmovno in nazaj kaže v 

uspešnosti znanosti in izobraževanja. V običajnih primerih razpon z že 

preizkušenimi konceptualnimi in operacionalnimi sredstvi zlahka premoščata. 

Težava nastopi ob pojavu novih odkritij, ko je potrebno poiskati nove principe 

komunikacije med empirijo in pojmovnostjo. Muhovič (prav tam) poudarja, da je 

nenehno aktivno vključevanje človeka v (re)konstrukcijo ter sooblikovanje in 

prevajanje informacij, ki so mu dane v določeni obliki, v alternativne oblike, 

najpomembnejša lastnost vizualizacije. S tem se širi tudi človekova fleksibilnost v 

operiranju z izkustvom. To po eni strani olajšuje promet med stvarnostjo in 

mišljenjem, po drugi strani pa ga močno kompleksificira. 

 

Pojem vizualen je v Slovarju slovenskega knjižnjega jezika (2014) razložen kot 

tisto, kar se nanaša na vid, na vidno predstavo, tudi na vizualni občutek. Izvor 

besede vizualen je najti v latinski besedi visualisatio oziroma visualis, koren 

slednje pa v besedi videre, videti (Veliki slovar tujk, 2006). Beseda vizualnost je v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) razložena kot sposobnost za 

vizualno predstavljanje, upodabljanje. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(prav tam) je pojem vizualizacija razložen kot vizualna, vidna predstavitev, pojem 

vizualizirati (latinsko visualis) pa vizualno, torej vidno predstaviti, upodobiti, pod 

kar pa je lahko mišljena tudi upodobitev, predstava, ki nastane v mislih, in je tudi 

predmet obravnave v naši nalogi. Da lahko podobe nastajajo v mislih, potrjuje tudi 
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Brofman (2009), ki dodaja, da se proces predstavljanja v mislih dogaja pravzaprav 

ves čas. Beseda vizualizacija označuje dva osnovna pomena. Označuje proces, 

dejavnost ali metodo nastanka nečesa vidnega (Veliki slovar tujk, 2006). 

Vizualizacijo s tvorjenjem predstav enači tudi Daum (1998). Mancini (2011; povz. 

po Enciklopedija Britannica, 2009) pravi, da gre v primeru vizualizacije za aktivnost 

na mentalni ravni, ko si v umu nekaj vidnega predstavljamo, zamislimo, ali pa za 

aktivnost na fizični ravni, ko v umu zamišljeno podobo fizično realiziramo 

(upodobimo). Beseda vizualizacija označuje tudi tisto, kar je vizualizirano, pod kar 

je mišljen končni produkt, rezultat procesa vizualiziranja (Veliki slovar tujk, 2006). 

Pod pojmom vizualizacija si lahko torej predstavljamo tako "proces zamišljanja ali 

predstavljanja podob v mislih" (Brofman, 2009, str. 83), kot tudi končni produkt 

vizualiziranja.  

Mancini (2011) pravi, da je vizualizacija zelo širok pojem. "Termin vizualizacija se 

največkrat povezuje v besedne zveze s termini, ki označujejo metode, tehnologijo 

ali vsebino oz. področje vizualiziranja" (prav tam, str. 46). Navaja (prav tam), da je 

o terminu vizualizacija govora na določenih področjih oziroma poklicih (npr. pri 

vizualizacijah v izobraževanju, znanstvenih vizualizacijah itd.), pri določenih 

vizualiziranih vsebinah ali predmetih (npr. glasba itd.), pri uporabi določenih 

specifičnih tehnologij in medijev oziroma metod (npr. računalniška vizualizacija, 

mentalna vizualizacija itd.). Mancini (prav tam) navaja izraz mentalna vizualizacija 

in pravi, da je zelo pomembna točka v procesu vizualiziranja. Slednje se namreč 

vedno prične v umu, na mentalnem nivoju, izrazi pa se v fizični stvarnosti skozi 

likovno ustvarjalnost (prav tam). "Vsaka vidna predstavitev vsebin, vsaka slika 

najprej obstaja kot likovna zamisel v naši glavi" (prav tam, str. 49). 

Pojem vizualizacija se pojavlja tudi v primeru t.i. vodene vizualizacije. Vodeno 

vizualizacijo lahko kot metodo dela uporabljamo v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, npr. pri pouku likovne umetnosti za spodbudo likovne artikulacije. 

Vodena je s strani učitelja, ki učencem posreduje, bere vnaprej skrbno didaktično 

in likovno-teoretično pripravljeno besedilo. Učenci besedilu zaprtih oči sledijo, ga 

poslušajo in v mislih oblikujejo podobo. Zgodba kot slušna informacija usmerja in 

spodbuja k oblikovanju vidnih predstav, ki služijo k lažji likovni artikulaciji. V mislih 

oblikovane vizualne predstave se skozi proces likovne artikulacije, ki se prične 

odvijati že v mislih in se nato nadaljuje skozi likovno izražanje, likovno prakticiranje 
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odrazijo v znakovni formi v likovnem delu. Vizualizacija v omenjenem kontekstu je 

predmet raziskave v naši nalogi. 

 

1.1.1 (Mentalna) vizualizacija – kreativna, ustvarjalna vizualizacija 
 

"Mentalna vizualizacija je sposobnost zrenja (novih izvirnih) podob (likovne 

zamisli) v umu" (Mancini, 2011, str. 68). "Notranje oko" je tisto, ki to likovno 

zamisel uzre (prav tam, str. 68). In vsako "notranje oko" vidi drugače. Omogočiti 

mu je potrebno le, da se mu vid zbistri, sposobnosti pogleda v širino in globino 

postanejo neizmerne. Stanje vzdrževanja kontinuitete ostrine pogleda omogoča 

vstop v polje sicer nepredvidljivih, a notranje stabilnih uvidov in spoznanj. 

Mentalna vizualizacija poteka tudi znotraj procesa (vodene) vizualizacije, ko se v 

določeni fazi v mislih formirajo vizualne predstave. 

Mentalno vizualizacijo pogosto povezujejo s pojmom kreativna ali ustvarjalna 

vizualizacija (ang. creative visualisation) (prav tam, 2011). Pojmovanje je na 

mestu, saj kot trdita Muhovič (1998a) in Pečjak (2006), vizualizacijo omogoča 

domišljija, pri ustvarjalni domišljiji v fantaziji na osnovi spoznanj kombiniramo nove 

strukture. Muhovič (1998a) pravi, da podoba, katere značilnost je, da pokaže še 

ne formulirane kombinacije ponujenih podatkov, omogoča predstavitev inovacij, ki 

izvirajo iz neobičajnega kombiniranja znakov. Iz duhovno predelanih vizualnih 

vtisov nastanejo nove oblike (Muhovič, 2002). Likovno vizualnega ne zgolj kopira 

in imitira, temveč ga interpretira, išče smiselne miselne in materialne analogije k 

spoznavnim kategorijam. Ustvarja takšne likovne simbole in znake, ki bodo 

"sposobni nositi celovito duhovno vsebino" (Butina, 2003, str. 16). Vsebine, ki jih 

neposredno ne moremo videti, se v procesu vizualizacije artikulirajo (Muhovič, 

2012). V procesu abstrakcije um iz konteksta izloči njemu tisti trenutek 

pomembna, bistvena področja, posamezne prizore, določene dele fizičnega 

predmeta ali dogajanja. S pomočjo domišljije in ustvarjalnosti izbrane dele sestavi 

v neko popolnoma novo celoto, mentalno sliko, ki se v količini podatkov razlikuje 

od originala (Arnheim, 1969). Podobno je tudi z oblikovanjem predstav v procesu 

vodene vizualizacije. Ne nastanejo slučajno, neodvisno od tistega, ki prizor 

vizualizira. Slednji je kreator, soustvarjalec podobe. V intuitivni odprtosti igrivo, 

lahkotno, a zavestno in s prisotnostjo oblikuje, gnete material, ki mu prihaja 
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nasproti,  mu je na voljo in ga na nek način provocira. De Bonno (1999) trdi, da 

provokacija pomaga priti do ideje. 

Bizjakova (1996), ena tistih, ki pojem vizualizacija razširja na kreativno 

vizualizacijo, le-to opredeljuje kot ustvarjalno videnje, s pomočjo katerega 

spoznavamo svoj notranji svet. Za notranja videnja pa sta, poudarja (Bizjak, 1997; 

Bizjak, 1996) poleg domišljije potrebna še sproščeno stanje zavesti in pozornost. 

Podobno trdi Liebmann (1994), da se lahko podobe, ki v procesu vizualizacije 

nastanejo, nanašajo na globlje, nezavedne plati naše osebnosti in nas lahko 

popolnoma prevzamejo, zaradi česar je lahko učinek vizualizacije zelo močan. V 

procesu vizualizacije, pravi Vogelnikova (1996), se na nek način ločimo od 

stvarnega okolja, se poglobimo vase in vstopimo v duhovno vizualnost predstav in 

zamišljanja podob. Vstopimo v svet podob, kjer lahko doživljamo situacije in 

dogodke na popolnoma drugačen način. Lahko pridemo v stik z deli naše 

osebnosti, ki se jih ponavadi ne zavedamo, možno je, da s pomočjo vizualizacije 

prepoznamo svoje skrite moči ter nezavedne potrebe in probleme, ki jih zaradi 

prepoznanja ozavestimo in v nekaterih primerih v mislih in predstavah celo 

razrešimo, pri čemer pa Vogelnikova (prav tam) poudarja, da je interpretacija 

podob in razrešitev situacij povsem osebna in individualna. Vogelnikova (prav tam) 

še dodaja, da so lahko tudi vizualizacije, pri katerih ne pride do globljih doživetij, 

ravno tako pomembne izkušnje.  

Za ustvarjalno vizualizacijo Gawainova (1996) pravi, da le-ta ni nič novega in 

nenavadnega, saj jo uporabljamo ves čas, le da procesi večkrat potekajo na 

podzavestni ravni. Da določeni procesi razmišljanja in ob tem oblikovanje slikovnih 

predstav potekajo pod nivojem zavesti, ugotavljata tudi Arnheim (1969) in Daum 

(1998). Podobe, ki nastanejo kot posledica teoretičnih pojmov, so v osnovi zelo 

abstraktne, a podobe, izzvane z zelo konkretnimi pojmi, so lahko tudi zelo jasne in 

konkretne (prav tam). Tej trditvi se približujeta tudi Gavez (1997), ki o vizualizaciji 

govori kot o sposobnosti konkretnega predstavljanja podob, kot da bi z očmi 

gledali svet okoli sebe, ter Gawainova (1996), ki poudarja, da takrat, kadar 

vizualizacijo uporabimo zavestno (z usmerjenim načinom mišljenja), ustvarimo 

jasnejšo podobo. Takrat se njena moč izrazi v večjih razsežnostih. Z njeno 

pomočjo lahko celo dosegamo v življenju zastavljene cilje. Trojar Jan in Orel 

(2004) trdita, da s pomočjo vizualizacije ustvarjene podobe vplivajo na našo 
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podzavest in lahko vplivajo na spremembe našega vedenja, mišljenja, čustvovanja 

in tudi fiziološkega stanja. 

 

Vizualizacijo (mentalno vizualizacijo) v današnjem času množično uporabljajo 

predvsem pri raznih aktivnostih za osebnostni razvoj. Gavez (1997) navaja, da 

uspešno tudi kot dopolnilo pri zdravljenju najrazličnejših bolezni, npr. psihičnih, 

degenerativnih, funkcionalnih, infekcijskih, rakavih, avtoimunskih itd. ter tudi v 

preventivne namene. Ena prvih, ki sta vizualizacijo pričela uporabljati v alternativni 

zdravstveni onkologiji, sta Carl in Stephanie Simonton. Slednji je z njeno pomočjo 

ozdravel od raka. Pri tem gre poudariti pomen močne volje in pozitivnih predstav, 

ki spodbudijo proces samoozdravljenja. Vizualizacija je uporabna za obvadovanje 

stresa (Peters in Woodham, 1998). Je tudi del metode avtogenega treninga. 

Pri vizualizaciji gre za zavestno dejavnost, saj se podob, ki jih oblikujemo v mislih, 

zavedamo (Brofman, 2009). Vizualiziramo lahko pravzaprav vse, kar si želimo. 

Gawainova (1996) trdi, da je to velikega pomena, saj lahko tako vplivamo na svoje 

življenje, ga kreiramo. Gavez (1997) navaja, da so ugotovili, da telo predstavo na 

nek način vprogramira vase, nakar nevrološki sistemi telesa shranjene informacije 

po potrebi sproščajo in ustrezno reagirajo. Vizualizacijo kot osrednji element 

uporabljajo npr. pri Silvovi metodi zdravljenja, kjer s spodbujanjem razvoja 

duhovnih potencialov, s sprostitvijo, z meditacijo, avtosugestijo in z raznimi drugimi 

specifičnimi tehnikami, ki krepijo kreativnost in obračajo pozornosti naših čutov 

navznoter, posamezniku pomagajo pri reševanju osebnostnih težav, kar ima za 

posledico zdravilne učinke. 

Podobno Slavinski (1999) v svojem svojevrstnem pogledu na vizualizacijo le-to 

navaja predvsem v kontekstu razreševanja različnih osebnostnih situacij in 

problemov. S pomočjo vizualizacije, trdi (prav tam), lahko uresničimo želje. 

Vizualizacija mu pomeni orodje za dosego različnih večjih ali manjših ciljev. 

Njegova teorija temelji na dejstvu, da obstaja psihično magnetna privlačnost med 

našimi mislimi oziroma podobo, ki jo vizualiziramo v naših mislih, in objektivnim 

materialnim predmetom. Kar se nahaja v naših mislih, ima težnjo po materializaciji. 

Bolj kot bo slika v naših mislih jasna in dosledna, brez sanjarjenja, ne nedoločena 

in zamegljena, dostopnejši je cilj, ki smo si ga zastavili. Z močjo jasno zastavljenih 

misli pričnemo vplivati na razplet dogodkov v željeni smeri. Slavinski (prav tam) pa 

poudarja, da morajo biti ideje, želje ali cilji dostopni, da se lahko udejanjijo, in je 
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zatorej nesmiselno vizualizirati nekaj, kar je realno gledano nemogoče doseči. 

Realizirati je namreč možno le stvari, ki so znotraj našega dosega. Pričeti je 

potrebno z majhnimi stvarmi in se približevati večjim. Trdi, da s postopnim 

širjenjem meja področja dostopnosti prej nemogoče stvari postanejo uresničljive. V 

kontekstu doseganja ciljev Slavinski (prav tam) navaja, da je za uspešnost 

vizualizacije potrebno vložiti tudi določen napor volje. Po njegovem mnenju z 

večkratnim zamišljanjem iste psihične slike, z dobro izostreno imaginacijo 

povečamo energetsko napetost in ob določeni doseženi koncentraciji izzovemo 

prehod vizualiziranega objekta ali situacije z miselnega na fizični, materialni nivo. 

Za sprostitvene metode je značilno, da se ukvarjajo z emocionalnim svetom. 

Zaradi tesne povezanosti emocij z vegetativnim živčnim sistemom prihaja do 

številnih bolj ali manj očitnih, z laboratorijskimi metodami dokazljivih telesnih 

sprememb. Uravnoveša se mišični tonus, poraba kisika in metabolizma pade, 

srčni utrip se upočasni, krvni pritisk se normalizira, spremenita se frekvenca in 

globina dihanja, telo je manj občutljivo za bolečino in toploto, posnetki EEG kažejo 

značilnosti dremajoče, v spanje se potapljajoče osebe, čeprav le-ta ne spi, 

prevladovanje alfa-aktivnosti, organizem se orientira od ergotropne proti trofotropni 

naravnanosti, kar pomaga pri obrambi pred stresom itd. (Milčinski, 1978). 

Nekatere v uradno medicino povsem utirjene in sprejete psihoterapevtske metode, 

kot npr. Jungova metoda ali pa avtogeni trening, se usmerjajo tudi v meditacijo 

(prav tam). Beseda meditacija izvira iz latinske besede meditari (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2014) in pomeni notranje zrenje, potopitev vase, 

dosežena z izredno zbranostjo, notranji dvogovor, intuitivno iskanje svojega bistva. 

Ta elementarna doživetja omogočijo prehod na kompleksnejša doživetja raznih 

predmetov in nato na zrenja raznih abstraktnih pojmov v konkretni podobi 

(Milčinski, 1978). 

 

Na osnovi svojih praktičnih izkušenj Bizjakova (1996) ugotavlja pozitivni pomen 

vizualizacije (vizualnih predstav) v šoli. Trdi, da jo lahko uporabljamo pri vseh 

predmetih, v srednji šoli med humanističnimi predmeti najbolj pri pouku likovne 

vzgoje. Pomen vizualizacije pri skupinskem likovnem delu poudarja tudi 

Vogelnikova (1996). Na tem področju znanstvene raziskave še niso bile narejene.  

Akcijski radij vizualizacije v znanosti in izobraževanju je poskušal določiti Muhovič 

(1998b), vendar poudarja (prav tam), da zaradi njegove še vedno dokaj slabe 
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raziskanosti fenomen v celoti ni poznan. Muhovič (prav tam) izpostavlja pomen 

potrebe po načrtnejši raziskavi, operacionalizaciji in vključevanju vizualizacije kot 

orodja v produkciji in posredovanju informacij v raziskovalne in pedagoške 

procese. Vizualizacija nudi mnoge operativne možnosti, ki se jih splača odkriti in 

preizkusiti. Ima pa tudi določene omejitve. Muhovič (prav tam, str.112) še dodaja: 

"Vizualizacija zadene na mejo svoje smiselnosti povsod tam, kjer postane 

šablona in larpurlatizem, kjer se ukloni estetizaciji informacijsko 

nepomembnih podatkov oziroma promocij t. i. informacijskih smeti, in logično 

takrat, ko je njen produkt strukturno in kognitivno manj nazoren in manj 

razumljiv kot struktura vsebine, ki naj bi jo ponazoril."  

Lahko pa je tudi predmet zlorab in manipulacij. 

 

1.1.2 Pogoji za uspešno izvedbo (vodene) vizualizacije 
 

Pri vizualizaciji, kjer ob poslušanju branega besedila z zaprtimi očmi v mislih 

zavestno oblikujemo podobo, lahko dosežemo različne globine in širine njenega 

delovanja. Tovrstno vizualizacijo, torej vodeno vizualizacijo, je možno uporabiti 

tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu z namenom sprostitvenega učinka ali pa 

kot metodo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, tako npr. pri pouku likovne 

umetnosti za spodbudo likovne artikulacije. Da je vizualizacija uspešna in z njeno 

pomočjo cilji učne ure doseženi, mora učitelj, ki vizualizacijo vodi, kot tudi učenci, 

dijaki poznati in upoštevati njene osnovne lastnosti.  

Poglejmo primer načina uporabe (vodene) vizualizacije pri poučevanju predmeta 

likovna umetnost nekoliko natančneje. Osnovo predstavlja vnaprej skrbno 

didaktično in likovno-teoretično zastavljeno besedilo (zgodba). Ključno je, da je v 

vsebino zgodbe, ki jasno odraža (likovni) motiv, vtkan likovni problem. Ta na prvi 

mah ni prepoznaven, skozi vizualiziranje, oblikovanje podobe v mislih ga učenci, 

dijaki spontano ponotranjajo, spoznavajo ter najpozneje med likovnim 

artikuliranjem in likovnim izražanjem oziroma ob zaključku ure ob pogovoru pri 

analizi likovnih del ozaveščajo. Cilj (vodene) vizualizacije je spodbuditi močno 

osebno doživetje motiva in ob tem prepoznavanje likovnega problema. Pred 

pričetkom je potrebno učence, dijake, če tovrstnega načina poučevanja ne 

poznajo, s postopkom seznaniti. Na kratko in jasno je potrebno predstaviti korake 

poteka (vodene) vizualizacije (sproščanje, vizualiziranje, likovno izražanje). Za tem 
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sledi izvedba (vodene) vizualizacije, kar pomeni, da je učencem, dijakom podano 

navodilo, da zaprejo oči in se umirijo, prenehajo z govorjenjem. Sledi sproščanje 

telesa in uma. Po korakih sproščajo celo telo, od vrha glave do prstov na nogah. 

Spodbuja se jih k umirjenemu, počasnemu dihanju, k sproščanju z izdihom. 

Sproščeno stanje nudi možnost globljih zaznav notranjega dogajanja. V trenutku 

umiritev uma, odmika od zunanjih dražljajev k notranjosti sledi pripovedovanje, 

branje zgodbe (vnaprej skrbno didaktično in likovno-teoretično pripravljenega 

besedila, ki na prikrit način vsebuje likovni problem). Učenci, dijaki zgodbo 

poslušajo in si jo v mislih predstavljajo. Za tem sledi likovno prakticiranje, likovno 

izražanje (likovna artikulacija) vizualiziranega in na zaključku vrednotenje 

nastalega. Mancini (2011, str. 107): 

"Ko z ustvarjalnim mišljenjem oz. imaginacijo ustvarimo neko likovno zamisel 

in to likovno zamisel v obliki mentalne podobe ali slike zremo v umu, je 

naslednji korak, da to našo osebno mentalno sliko končno prenesemo v 

čutnonazorno stvarnost, jo realiziramo v materiji, napravimo vidno tudi 

drugim ljudem." 

Mancini (2011, str. 68) pravi, da gre pri likovni artikulaciji za "proces členitve in 

prenosa vsebin (likovne zamisli) iz pojmovnosti v čutnost, iz mentalne ravni na 

raven fizične stvarnosti". Mancini (prav tam, str. 70) še pravi: 

"Likovna artikulacija je sposobnost ustvarjalca oz. proces, preko katerega 

svojo likovno zamisel uresniči in izrazi v fizični stvarnosti. V resnici še 

nejasna predstava oz. meglena slika likovne zamisli se v procesu likovne 

artikulacije, ki pomeni ustvarjalčevo produktivno delo, počasi in postopoma 

členi, konkretizira v čutno nazorni materiji." 

Pokaže se v končnem produktu, nazorni podobi, rezultatu vizualizacije in je tudi 

vizualizacija sama kot taka (prav tam). Je "podoba, nabita s sporočilom, ki nam 

olajša razumevanje in doživljanje neke vsebine oz. koncepta" (Mancini, 2011, str. 

68).  

 

Kot spodbudo za (vodeno) vizualizacijo je možno uporabljati različne pristope. 

Vidne predstave lahko sprožimo s pomočjo zgodbe, poezije, glasbe, vonjev itd. Z 

izbranimi temami in načini lahko različno globoko posežemo v osebnost človeka in 

tako dosežemo različne ravni izkušenj. Za mlajše otroke so primernejše vsebine 

za spodbujanje nastajanja domišljijskih podob, vizualizacija ima predvsem igralni 
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in doživljajski namen, pri starejših otrocih in predvsem pri odraslih osebah je z 

vizualizacijo možno poseči v resnejše, globlje osebnostne in življenjske teme 

(Daum, 1998; Liebmann, 1994). 

 

Liebmann (prav tam) poudarja, da (vodena) vizualizacija ni primerna za vsakogar. 

Smiselno jo je izvajati z ljudmi, ki so sposobni koncentracije, so lahko dalj časa v 

tišini in so zmožni zbranega poslušanja. Že posameznik, ki med vizualizacijo 

vzbuja pozornost, bo poleg tega, da bo po vsej verjetnosti sam pri vizualiziranju 

neuspešen, lahko predstavljal problem in oviro za uspešnost izvedbe vizualizacije 

celotne skupine. Podobno pravi Slavinski (1999), da je uspešnost izvedene 

vizualizacije odvisna od tega, koliko jasno, natančno in živo bo oblikovana podoba, 

za kar pa je potrebna določena stopnja miselne koncentracije. Poudarja (prav tam) 

tudi, da mora biti oseba, ki vizualizira določeno vsebino, sposobna emocionalno se 

vživeti v to, kar vizualizira. V situacijo in v proizvod imaginacije (psihično sliko), v 

podobo mora vložiti določeno stopnjo energije, saj bo brez te vse delo zastonj.  

Tovrstni pristop dela dijakom ni zelo poznan, v osnovnošolskem devetletnem 

izobraževanju se z njim redki srečajo. In ker je poznavanje osnov (vodene)  

vizualizacije tudi pogoj za uspeh, mora pred njeno izvedbo učitelj nameniti kar 

nekaj pozornosti seznanjanju dijakov z njenimi značilnostmi. Vključitev (vodene) 

vizualizacije v vzgojno-izobraževalni proces učitelju predstavlja velik izziv. Skupine 

v razredih so velike, mladostniki so pogosto nemirni, polni energije in čustveno 

napeti. Kako umiriti in harmonizirati takšno skupino, kako ustvariti tišino, ki je pogoj 

za koncentracijo, intuitivno odprtost, poglobljeno vizualiziranje? Potrebni sta zelo 

jasna usmerjenost in odločnost učitelja, slednji mora verjeti v smisel svojega 

početja, ter hkrati njegova mehkoba, srčnost in umirjenost. Med procesom 

vizualiziranja je možno priti do globokih nezavednih plasti osebnosti, v katerih se 

razkrijeta odprtost in ranljivost. Tisti (dijak), ki zgodbo vizualizira, se mora počutiti 

varno, učitelju mora zaupati. Pomembno pa je, da tudi učitelj zaupa dijaku oziroma 

vsem dijakom.  

Liebmann (1994) pravi, da na uspešnost vizualizacije vpliva tudi stopnja 

sproščenosti udeležencev. Večji kot sta sproščenost in občutenje svobode, večja 

je kreativnost. Liebman (prav tam) poudarja, da (vodena) vizualizacija ni primerna 

za ljudi, ki se niso pripravljeni oziroma se niso sposobni sprostiti. Uspešnost 

vizualizacije je vprašljiva, če skupina ni zbrana, umirjena in uglašena.  
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Izkušnje so pokazale, da v določenih primerih pomaga daljša uvodna priprava, 

včasih pa je pametno nekaj uvodnih srečanj nameniti učenju načinov sproščanja in 

uglaševanju skupine. (Vodene) vizualizacije se je zagotovo možno do določene 

mere navaditi, jo usvojiti in sprejeti. Marsikomu bo takšen način dela zelo ustrezal, 

nekoga pa tudi potem, ko ga bo usvojil, še vedno ne bo pritegnil. Razlike med 

posamezniki je potrebno upoštevati. Za sproščenost, ki je ključnega pomena za 

kvalitetno izvedeno (vodeno) vizualizacijo, je potrebno poskrbeti pred pričetkom 

izvedbe vizualizacije. Sproščanje je pravzaprav prvi korak procesa (vodene) 

vizualizacije, priprava pogojev za uspešno oblikovanje podob v mislih.  

Osnovne korake poteka (vodene) vizualizacije predstavlja Liebmann (prav tam). 

Predlaga (prav tam), da se pred pričetkom namestimo v udoben položaj (sedimo, 

lahko tudi stojimo ali ležimo), priporočljivo je, da imamo na sebi udobna oblačila. 

Pričnemo s procesom sproščanja. Huth in Huth (1992) priporočata umirjeno 

trebušno dihanje, saj pripomore k tesnejšemu stiku s samim s seboj. Sproščanje 

mora potekati počasi (Dhority). Med sproščanjem naj bi se skupina tudi uskladila 

in povezala (Zagorc, 1994; Waller, 1993). Liebman (1994) pravi, da se proces 

vizualizacije prične, ko skupina doseže sproščeno stanje. Bralec prebere besedilo. 

Poslušalci zaprtih oči, v tišini besedilu sledijo in si ga v mislih predstavljajo, ga 

vizualizirajo. Zelo pomembno je, da udeležence v procesu vizualizacije vedno spet 

privedemo na točko, iz katere smo vizualizacijo začeli, zato je nujno potrebno 

narediti povratek iz notranjega sveta v realno stanje, v zavedanje prostora okoli 

sebe. S tem omogočimo nemoten povratek v realno življenje, sicer se lahko zgodi, 

da imajo posamezniki z zaznavanjem realnih, resničnih dražljajev težave, ki lahko 

trajajo kar nekaj časa. Po poslušanju (oziroma branju) teksta načeloma sledi 

likovno prakticiranje, likovno poustvarjanje videnega, doživetega. To je večinoma 

čas mirne zbranosti, ko še vedno poteka sprejemanje in predelovanje izkušenj. 

Vogelnikova (1996) opozarja, da je potrebno na koncu procesa, lahko že takoj po 

izvedbi (vodene) vizualizacije, nekaj časa nameniti razgovoru. Morda se pri kom 

pojavi želja po izpovedi svojega doživljanja, vtisov, razrešitvi problemov, konfliktov, 

ki so nastali med vizualizacijo. Vodja skupine mora biti pripravljen nuditi določeno 

duhovno podporo.  
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1.1.2.1 Pomen glasnega interpretativnega branja 
 

(Vodena) vizualizacija lahko temelji na branju in poslušanju besedila. Interpretacija 

branega besedila je za uspešnost izvedbe (vodene) vizualizacije in oblikovanje 

vizualnih predstav velikega pomena. Kako naj učitelj besedilo bere oziroma kako 

naj ga učencem, dijakom posreduje? 

 

Podbevškova (1995; 1998), ki se je analize značilnosti glasnega interpretativnega 

branja lotila zelo poglobljeno, poudarja (prav tam), da je govor učiteljevo 

pomembno in osnovno sredstvo sporazumevanja z učenci. Oblika pedagoškega 

govora je učiteljevo glasno branje. Interpretativno ali doživeto branje je posebna 

oblika glasnega branja.  

Glasno interpretativno branje lahko učitelj uspešno uporablja tudi pri predmetu 

likovna umetnost. Npr. kot motivacijsko spodbudo za likovno prakticiranje, ko 

učenci, dijaki vnaprej pripravljenemu in branemu besedilu miže sledijo, ga v mislih 

vizualizirajo (si ga vizualno predstavljajo) ter po zaključku vizualiziranja tudi likovno 

upodobijo, izrazijo. Pri tem je podajanje vsebine besedila oziroma način 

interpretacije besedila zelo pomemben. Učitelj želi doseči, da učenci, dijaki motiv 

čim bolj slikovito doživijo ter posledično prepoznajo likovni problem (v kolikor je 

"vpleten" v besedilo), so uspešnejši v likovni artikulaciji in likovnem izražanju. 

"Galerijo notranjosti je treba odpreti, da se bo videlo, kar je znotraj, kakor da je 

zunaj" (Didek, 1982, str. 250). 

Dijakom način pouka s pomočjo (vodene) vizualizacije in ob tem z oblikovanjem 

mentalnih predstav (predstav v mislih) ni poznan. Predpostavljamo lahko, da je 

zato za osvojitev tovrstnega načina dela potrebno postopek večkrat ponoviti. 

Podobno pravi Podbevškova (1998), da so učenci navajeni predvsem zapisovanja 

ali sočasnega branja ob glasnem branju nekoga drugega. Kulturo aktivnega 

poslušanja si je potrebno razviti, aktivnega poslušanja se je potrebno navaditi (Plut 

– Pregelj, 1990; Podbevšek, 1998). Aktivno poslušanje "zahteva posebno 

poslušalsko zbranost, ki združuje tako informativno kot doživljajsko poslušanje" 

(Podbevšek, 1995, str. 20).  

Ali bodo učenci pri pouku likovne umetnosti preko poslušanja branega teksta motiv 

doživeli, je med drugim zelo odvisno tudi od učitelja, ki besedilo bere. Učitelj, 

poudarja Podbevškova (1998), se mora zavedati zahtevnosti doseganja 
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doživljanja ob poslušanju in pomena priprave na glasno interpretativno branje. 

Podbevškova (prav tam) svetuje, da se priprava na glasno branje začne z 

večkratnim tihim branjem, pri katerem pa naj ne bi bil poudarek na idejno-

vsebinskih sestavinah besedila, temveč naj bi bilo branje usmerjeno na proces 

pretvarjanje pisnega jezika v govorjenega. Zavedati se je treba, da ima vsako 

zapisano besedilo poleg svoje jezikovne strukture tudi svojo govorno strukturo. 

Oboje pa dopušča več načinov intepretacij.  

Z glasnim interpretativnim branjem učitelj "učencem predstavlja lastno doživetje in 

svoje slišanje besedila" (prav tam, str. 20). Tudi tega se mora učitelj zavedati.  

Za učinkovito interpretativno branje in aktivno poslušanje je pomembno, da je 

izreka (dikcija, artikulacija) razločna (čista, jasna), glasnost branja primerna (ne 

pretiha, ne preglasna, izgovarjanje besed z ostrimi mejami med glasovi je moteče) 

in bralna hitrost (tempo) ustrezna (ne prehitra in ne prepočasna). Pomembno je, 

da učitelj (bralec) glasnost branja z občutkom prilagodi številu učencev 

(poslušalcev), vsebini besedila in prostoru (razredu) ter da najde glasnost branja, 

primerno svojemu bralnemu nastopu (Podbevšek, 1995; Podbevšek, 1998). 

Učenci, dijaki so specifična, lahko rečemo zahtevna skupina. Zelo hitro se lahko 

odzovejo na morebitne "napake" pri branju besedila, kar vpliva na dinamiko 

skupine. Koncentracija lahko popusti, posamezniki pričnejo z nepotrebnim 

govorjenjem, motiviranost za delo pade, usklajenost skupine se podre, učitelj 

prične zgubljati kontrolo nad skupino. Lahko se zgodi, da če glasno interpretativno 

branje poteka v okviru (vodene) vizualizacije, le-ta ne more biti izpeljana do konca. 

Premori (pavze) v govornem toku so potrebni, saj poslušalcu pomagajo pri 

razbiranju pomenskih enot. Lahko tudi kaj dramatizirajo, izpostavljajo, kažejo 

obliko besedila ali čustvo. Tišina oziroma posebne vrste premor je primeren pred 

začetkom interpretativnega branja, saj z njim bralec tako zase kot za poslušalstvo 

naredi nekakšen predtakt oziroma uvod v zbranost. Pri interpretativnem branju se 

lahko za intonacije in premore odločamo precej svobodno, potrebno pa je vselej 

izhajati iz pomenov, ki jih nudi besedilo. Primerljive učinke kot s premorom je moč 

doseči tudi s spreminjanjem tempa. S precizno izreko bralec poslušalcem nudi 

razumljivost ter predvsem ustvarja za kreiranje vidnega dela impresije pomembno 

zvočno podlago (Podbevšek, 1998). 

Ko učitelj ob tihem branju razmisli o govornih prvinah, ki bi jih bilo pri 

interpretativnem branju smiselno uporabiti, sledi glasno branje besedila, pri 
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katerem vse prej zamišljeno upošteva. Šele z glasnim branjem in ob zavestnem 

poslušanju svojega glasu se podrobneje zave jakosti, barve, izgovora, registra, 

hitrosti ... Glas je energija, ki poveže vse govorne prvine v celoto. Besedilu vdihne 

živost in interpretaciji poda oseben, enkraten pečat, saj se v njem odslikavajo 

govorčeva anatomija, značaj, duševnost, mišljenje ... (prav tam). 

Glasno branje je navadno namenjeno prisotnim poslušalcem. Ti se na bralčevo 

sporočanje verbalno ali neverbalno odzivajo. Ker je bralec psihofizično vezan na 

besedilo, se lahko le delno prilagaja temu odzivu (manj kot v prostem govoru). 

Kljub temu pa je odziv naslovnika pomemben del bralno-poslušalske komunikacije 

(prav tam).  

Za uspešnost glasnega branja so pomembne tudi "ugodne okoliščine, v katerih ni 

šumov. Po teoriji spoznavanja so šum vse motnje, ki onemogočajo uspešno 

oddajanje in sprejemanje sporočila" (prav tam, str. 19).  Nastanejo lahko pri bralcu 

zaradi že omenjenega pretihega, prehitrega, prepočasnega, nerazločnega branja, 

krajevno obarvanega naglaševanja in stavčne fonetike, pretirane mimike in gestike 

itd. (prav tam). Da se proces branja ne sme odvijati prehitro, poudarja tudi 

Liebmann (1994). Če je kot spodbuda za oblikovanje vizualnih predstav pri 

(vodeni) vizualizaciji uporabljena zgodba, je pomembno, da je pripovedovana 

počasi oziroma v takšnem tempu, da ima poslušalec dovolj časa za formiranje 

lastne podobe, polne različnih detajlov. Pri prehitrem pripovedovanju morda 

namen (vodene) vizualizacije ne bo dosežen, poslušalec bo najverjetneje podobo 

oblikoval površno, ne bo šel v globino. Verjetno se po zaključku (vodene) 

vizualizacije likovnega ustvarjanje ne bo lotil z navdušenjem. Podbevškova (1998) 

še dodaja, da lahko do šumov, motenj prihaja tudi pri poslušalcu zaradi slabega 

počutja, raztresenosti, slabega sluha, vnaprejšnjega negativnega odnosa do 

bralca ali tematike branega besedila itd., motnje pa so lahko tudi v okolju zaradi 

hrupa z ulice, klepetanja, slabega zraka, mraza, vročine, gneče, tehničnih motenj v 

ozvočenju itd. 

 

1.1.3 Informacija kot produkt vizualizacije 
 
Pojem informacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 471) 

razložen kot tisto, "kar se o določeni stvari pove, sporoči". Je določeno obvestilo, 

pojasnilo, predstava, razlaga (Verbinc, 1971). Nastane oziroma jo dobimo, ko se 
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zgodi nek pojav, ki ni bil vnaprej pričakovan ali njegov izid ne vnaprej znan. Da 

smo neko informacijo dobili, pomeni, da smo izvedeli nekaj, česar do tedaj nismo 

vedeli, ali smo o nečem, o čemer smo prej vedeli malo, zdaj zvedeli več oziroma 

smo nekaj zvedeli na nov način (Muhovič, 1998b). "Latinska beseda in-forma-re, 

v-obliko-spraviti, oblikovati nazorno pove, za kaj pri informaciji gre" (prav tam, str. 

85). Informacija tako dejansko nastane z oblikovanjem ali preoblikovanjem 

nečesa, oblikuje se v procesu spreminjanja nekega že danega reda ali iz 

ustvarjanja reda iz nereda. Ravno razlika med redom in neredom oziroma 

ustvarjanjem novega nosi informacijo (prav tam). Butina (1990, str. 14) pravi, da 

"informacije ni, informacija nastane". 

"Element, na katerem informacija temelji, je fakt (lat. factum = dejanje, dogodek), 

dejstvo, se pravi to, kar se dogodi. Fakt sam na sebi ni informacija, je dogodek ali 

podatek o dogodku. Informacija pa je poseben način odnosov med fakti, še 

točneje, informacija je fakt v kontekstu ozir. inkontekstualizacija faktov" (Muhovič 

1998b, str. 85). Po Weinerju (prav tam, str. 85; povz. po Viner, 1973) gre pri 

informaciji za strukturo odnosov med materialno in energetsko pogojenimi dražljaji. 

K razlagi se priključujejo Gibsonova (prav tam, str. 85) opažanja: 

"... da energija fizikalnega dražljaja variira vzdolž preprostih dimenzij, da pa 

se informacija, ki na takih dražljajih temelji, spreminja vzdolž mnogih 

kompleksnih dimenzij, ki niso vse fizikalno merljive; opažanje in izkoriščanje 

teh dimenzij je odvisno od sposobnosti individua, da odkriva invariante v 

organizaciji fizikalnih energetskih vzorcev, na katere v običajnem življenju 

sploh ni pozoren". 

Muhovič (prav tam, str. 85) pravi, da je informacija "dojetje določenega tipa 

invariantnih povezav med dejstvi ali podatki". Ker pa teh invariantnih povezav v 

direktni obliki ni, jih je potrebno še (iz)najti (prav tam). Muhovič (prav tam, str. 85) 

pride do pomembnega sklepa, da "je informacija produkt ustvarjalnosti". V množici 

vskladiščenega, že spominsko osvojenega znanja posameznik išče nove strategije 

operiranja s podatki ter s tem dobiva nove poglede na stvari, prihaja do novih 

rešitev, do katerih se ne bi mogel dokopati po stari poti, pri čemer je možnost 

ustvarjalnih načinov in metod izkoriščanja podatkov izrednega pomena. Ko enkrat 

informacijo osvoji in jo uskladišči v spomin, ta spremeni svojo funkcijo, postane 

podatek, iz hevrističnega področja preide v epistemično in je kot gradivo na voljo v 

produkciji informacij višjega reda (prav tam). Odnos med informacijo in podatkom 
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Muhovič (prav tam, str. 85) opisuje "kot odnos med (gradivom) materialom in 

formo (obliko)". Podatek je v spomin uskladiščena vsebina, informacija pa 

posebna oblika odnosov med podatki  oziroma "vzpostavitev posebne oblike 

odnosov med njimi" (prav tam, str. 85). 

 

Z vlogo slik v človekovi kogniciji in vlogo vizualizacije v produkciji in posredovanju 

(znanstvenih) informacij, pravi Muhovič (1998a), so se ukvarjali mnogi avtorji. 

Njihov namen je bil vizualizacijo temeljito raziskati, sistematično analizirati in 

opredeliti. 

S posredovanjem informacij se srečuje pedagog v izobraževalnem procesu, ko 

prejemnika (učenca) nagovarja h kvaliteti, ne kvantiteti informacij in mu s tem kaže 

pot do temeljev znanja. Muhovič (prav tam) poudarja, da na srečo izobraževanje 

ne posreduje le že znanih in uporabljenih izkustvenih vzorcev in skrbno skladišči v 

preteklosti pridobljena dejstva. Če bi bilo tako, bi se gotovo pokazal problem pri 

spoprijemanju z novim, saj bi se vsiljevali stari, šablonski načini prakticiranja. 

Izobraževanje med drugim nudi tudi način, kako postopati s tako pridobljenim 

izkustvom. In dalje Muhovič (prav tam, str. 86) pravi, da je ena najpomembnejših 

nalog izobraževanja "posploševanje pogojev pretekle uspešnosti in refleksija 

principov, ki regulirajo uspešno ravnanje s konceptualiziranim izkustvom stroke." 

Pomembno vlogo pri tem igra kreativnost. Ker v določeni problemski situaciji vseh 

potrebnih informacij nimamo na voljo oziroma jih ne moremo preprosto kar nekje 

poiskati, nam kreativnost odpre pot do njih. Pri tem je pomembno usmerjanje 

pozornosti k tistim že danim informacijam, iz katerih lahko dobimo čim več novih, 

takšnih, ki jih v določenem trenutku potrebujemo. Izobraževanje navaja iz že 

pridobljenih informacij izpeljati tiste, ki so potrebne v soočenju z nikoli povsem 

predvidljivo problemsko realnostjo določene stroke, in usmerja v pravilno 

prepoznavanje in odkrivanje tistih informacij, ki to izpeljavo omogočajo. Za to pa je 

potrebno znati logično hierarhizirati preteklo izkustvo, ločevati bistveno od 

nebistvenega, ustvarjalno povezovati podatke, obvladovati informacijske 

korelativnosti, znati osvetljevati dogajanja z različnih strani, skratka potrebno je biti 

fleksibilen v postopanju z izkustvom stroke (prav tam). 

 

O pretvorbi danih podatkov s pomočjo vizualnih oziroma likovnih znakov v 

informacije v okviru pojma vizualizacija govori Muhovič (2014). Tovrstna pretvorba 
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podatkov se zgodi tudi v primeru vodene vizualizacije, ko v mislih nastale vizualne 

podobe s pomočjo likovne artikulacije pretvorimo v likovno podobo. Muhovič (prav 

tam) omenja predvsem informacije kot končni produkt vizualizacije, fizično vidne 

vizualne realizacije. Za slednje pravi (prav tam), da so nosilke informacij in so tudi 

informacije same.  

O pojavu informacij lahko govorimo tudi že v samem procesu vizualizacije. 

Formirajo se kot ideja v mislih in se za tem pokažejo v likovnem delu skozi 

raznolike likovne znake. Intenzivno in jasno oblikovanje informacij nastaja npr. v 

procesu vodene vizualizacije, ko prek spodbujanja domišljije zavestno oblikujemo 

vizualne predstave. S pomočjo likovne artikulacije se odrazijo v likovni podobi v 

okviru vizualnih zakonitosti.  

Kot že rečeno, Muhovič (prav tam, str. 815) pod terminom vizualizacija "označuje 

vse konceptualne, tehnične in kreativne vidike pretvarjanja danih podatkov v 

informacije, ki jih posredujejo vizualni oz. likovni znaki". Podobno pravi Mancini 

(2011, str. 44), da je vizualizacija "katerakoli metoda za ustvarjanje slik ali podob s 

ciljem posredovati neko sporočilo. Vizualizacija kot končni produkt je katerakoli 

slikovna informacija". In dalje pomen oblikovanja informacij razširi (prav tam, str. 

45) z izjavo, da "vizualizacije uporabljamo za posredovanje informacij, ki jih ni 

mogoče dovolj učinkovito ali dovolj hitro, jasno, zapomnljivo, nazorno podati v 

besedni obliki". Slednje je potrebno upoštevati tudi pri zasnovi oblike (vsebine) 

besedila, uporabljenega pri vodeni vizualizaciji. Poiskati je potrebno ustrezne 

besedne oblike, ki jih je moč pretvoriti v slikovne oziroma likovne podobe – 

informacije, in hkrati tudi takšne, ki vizualne predstave spodbujajo. Podobno 

razmišlja Daum (1998, str. 69):  

"Vizualizacija je zavestna uporaba prenašanja informacij s pomočjo vidnih 

podob. Je osnovni princip poučevanja in učenja. Brez vidnih podob ni 

spoznanja in znanja, pa če gre za lastna spoznanja ali pa za tista, ki nam jih 

posredujejo drugi. Vizualizacija ima torej pomembno vlogo pri vseh oblikah 

prenašanja informacij." 
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1.1.3.1 Oblikovanje besedila (zgodbe pripovedi) z likovno problemsko 
osnovo 
 
Pojem likovno problemski pouk se pri poučevanju likovne umetnosti zelo pogosto 

uporablja, a zelo jasne definicije v literaturi, kaj pouk z likovno problemsko 

zasnovo oziroma likovni problem pravzaprav je, ni zaslediti. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 326) je izraz problem med 

drugim razložen kot nekaj, "kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano 

in je potrebno pojasniti ali rešiti". Je potrebno odkriti, razčleniti ..., v problem se je 

potrebno poglobiti ... (prav tam). V podobnem konceptu je smiselno razumeti 

(likovni) problem v okviru učnega procesa pri pouku likovne umetnosti. Za (s strani 

učitelja oblikovan) likovni problem je značilno, da vključuje kombinacijo izbranih 

likovno-teoretičnih pojmov, postavljenih v določene (načrtno izbrane) odnose in 

tako v likovno problemsko situacijo. Je enkraten, v drugi kombinaciji izbranih 

likovno-teoretičnih pojmov bi predstavljal in pomenil nekaj (morda popolnoma) 

drugega, drug problem.  

V razreševanju likovnega problema mora učenec upoštevati specifičnost 

(tipičnost) soodvisnosti in korelacij likovnih pojmov in jim najti ustrezno likovno 

rešitev. Učencu likovna rešitev torej ni kar dana oziroma do nje ne pride 

enosmerno preko (z učiteljeve strani) posredovanega likovnega pojma, ki bi ga 

lahko le rutinsko likovno izrazil. Likovna rešitev zahteva kompleksnejši pristop.  

Pri reševanju problemov presegamo preprosto uporabo prej naučenega (Woolfolk, 

2002). 

 

Tacolova (2003, str. 11) poudarja, da je problemska zasnova pouka oziroma 

problemska zasnova likovne naloge in njena realizacija "najuspešnejši metodični 

pogoj za doživljanje in aktiviranje emocionalnih, psihomotoričnih in spoznavnih 

funkcij ob samostojni likovni dejavnosti učencev". Pogoj za kvalitetno zastavljeno 

učno uro na likovno problemski osnovi je učiteljevo ustrezno poznavanje likovnih 

pojmov (Frelih, 2000). Tacolova (2003) v okviru obravnave problemske zasnove 

pouka govori (prav tam), da mora biti učitelj pri načrtovanju pouka ustvarjalen. 

Učni proces naj bi zasnoval problemsko, slednji naj bi temeljil na "poučevanju in 

učenju s pomočjo izkušenj, doživljanja, seznanjanja z likovnimi materiali in orodji 

ter povezovanja vsega tega z znanjem o likovnih pojmih (izkušenjsko učenje)" 
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(prav tam, str. 11). S takšnim načinom dela učitelj učencem omogoča razvijanje 

likovnih zmožnosti, elementarnih znanj in spretnosti ter socialni, emocionalni in 

estetski razvoj (prav tam). 

Tacolova (prav tam) za načrtovanje učnega procesa predlaga tri izhodišča. 

Izhodišče za zasnovo likovnega problema je lahko likovni pojem, likovni motiv ali 

pa likovna tehnika. 

 

Besedilo, ki ga lahko uporabimo pri vodeni vizualizaciji pri pouku likovne umetnosti 

z namenom doseganja zastavljenih ciljev učne ure, je npr. zgodba, ki temelji na 

jasno prepoznavnem motivu (npr. drevo ali pa gozd ...). Učitelj učencem npr. 

pripoveduje: "V mislih si zdaj predstavljamo drevo ..., kakšno je ...,"  in dalje, 

"kakšne korenine ima ..." Ali pa: "V mislih si zdaj predstavljamo gozd ..., odpravimo 

se na sprehod ..., hodimo po gozdu ..., dihamo svež zrak ..., hodimo počasi in si 

gozd ogledujemo ..." Zgodba vključuje besedne oblike, ki se navezujejo na čutila, 

pomagajo k intenzivnejšemu doživljanju. Ključno za doseganje zastavljenih učnih 

ciljev z vodeno vizualizacijo pa je, da je v zgodbo vtkan likovni problem. Od 

likovnega problema je odvisno, kakšna bo zgodba, o čem (in kako) bo govorila. V 

zgodbi naj bi bile uporabljene besede, ki bodo ustvarile, spodbudile določeno 

asociativno povezavo konkretnega besednega jezika z likovno-teoretičnimi pojmi, 

naj bi bile odskočna deska v polje likovnega jezika. Možnosti načrtovanja 

poučevanja likovnih pojmov in oblikovanja zgodb je več. Za razmisliti pa je seveda 

tudi, kako predstaviti različne druge likovne probleme. 

Poglejmo konkreten primer. Za izhodišče vzemimo npr. likovni problem "Risanje 

površin z osnovnimi risalnimi izrazili". Pomembni likovno-teoretični izrazi v ciljih 

likovne naloge so osnovna risalna likovna izrazila (točka in črta) ter površine. Za 

(likovni) motiv smo uporabili npr. "Drevo". Drevo v svoji vizualni podobi spominja 

na preplet različnih črtnih možnosti ter površin. Skozi zgodbo se ustvarjajo 

asociativne povezave kot npr. tanke veje – tanke črte, debele veje – debele črte 

itd., ko pripovedujemo "kakšne veje ima drevo ..., tanke, elegantne, morda močne, 

debele ..., so na vejah listi ..., drevo opazujemo z vso našo pozornostjo ..., 

natančno, pazljivo ..., uživamo v podobi, ki smo jo ustvarili v mislih ..." ali pa 

povezave, ko besedilo usmerja npr. v opazovanje lubja drevesa, hkrati usmerja 

tudi v raziskovanje površine v likovnem smislu. "V mislih s pogledom potujemo po 

deblu drevesa ..., kakšno lubje ima ..., gladko ali hrapavo ..., komaj zaznavno na 
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otip ali grobo ..., je lubje drevesa ostro, razgibano ali nežno, komaj opazno ..., zelo 

pozorno si ga ogledujemo ..., je svetlo ali temno ..., kakšne barve je ..., začutimo 

njegov vonj ... in morda hlad ali toploto ..." Besede "koliko daleč in globoko se 

razraščajo ..., so močne ali šibke ..., ravne ali zvite ...," usmerjajo v razmišljanje in 

iskanje možnosti glede vrednosti črt  ter njihovih spremenljivk, podprte pa so z 

besednim opisom, ki usmerja v ostale čutne občutke, predstave in vživljanja (vonj, 

tip, sluh). 

Likovni problem, ki je v tem primeru v ozadju vsebine zgodbe (likovnega motiva), 

je njena podlaga, temelj in izhodišče, njen smerokaz. Zgodba ga v procesu 

usmerjenega vizualiziranja, oblikovanja podob v mislih – ko učitelj bere dijakom 

vnaprej skrbno didaktično in likovno-teoretično zastavljeno besedilo (zgodbo) – 

razkrije. Naplavi ga na površje. Poslušalec (učenec) ob močnem osebnem 

doživetju motiva likovni problem spontano ponotranji, spozna ter med likovnim 

artikuliranjem in likovnim izražanjem oziroma ob zaključku ure pri analizi likovnih 

del ozavesti.  

Z (vodeno) vizualizacijo želi učitelj pri učencih spodbuditi močno osebno doživetje 

motiva in ob tem posledično prepoznavanje likovnega problema. Končni cilj 

uporabe besedila v procesu vodene vizualizacije ni vizualizacija besedila v mislih, 

slednja naj bi bila le vmesni korak na poti do končnega cilja, do učinkovitega 

likovnega oblikovanja. 

Oblikovanje besedila (zgodbe) z likovno problemsko osnovo od učitelja zahteva 

veliko kreativnosti. Zgodbo mora načrtovati celostno.  

 

1.2 PROCES VIZUALIZACIJE 
 

V naslednjem poglavju je predstavljen proces vizualizacije oziroma procesi, ki 

pripeljejo do končne vizualizacije. Izhodišče razlage je način predstavitve procesa 

vizualizacije, ki ga je uporabil Mancini (2011). Sam pravi (prav tam), da je izhajal iz 

stopenj v likovni produkciji, kakor jih je prikazal Milan Butina. Občasno je 

izpostavljena (vodena) vizualizacija. 
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1.2.1 Zaznavanje 
 

"(Vidno) zaznavanje je sposobnost, ki omogoča interakcijo z okoljem, nam prinaša 

v zavest podatke in omogoča, da (vidno) komuniciramo" (Mancini, 2011, str. 68). S 

pomočjo zaznavanja sprejemamo dražljaje iz okolja. Zaznavanje omogoča 

povezavo z okoljem. Če ni zaznavanja, ni vsebin, materiala ..., ki ga lahko 

vizualiziramo (prav tam). Mancini (prav tam) se pri obravnavi procesov 

vizualizacije osredotoča na vidne dražljaje. Tudi sicer velja, da človek največ 

informacij iz okolja pridobiva z vidom, ravno zaradi tega so se znanstveniki tudi 

največ ukvarjali s fiziološkimi procesi nastanka občutka vida in vidnimi zaznavami 

(Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2012). Pri (vodeni) vizualizaciji, ki temelji 

na poslušanju besedila, so nosilci informacij slušni dražljaji. Poslušalec jih v močni 

zbranosti ujame ter poveže v neko novo univerzalno celoto, ki se odrazi skozi 

miselno podobo. Kompare idr. (prav tam, str. 619 pišejo:  

"S fiziološkega vidika poteka proces občutenja in zaznavanja takole: Čutni 

organi sprejmejo in usmerijo ustrezne dražljaje (iz okolja ali notranjosti 

telesa) do čutnic, ki dražljaje pretvorijo v živčno vzburjenje. Vzburjenje potuje 

po senzornih živčnih vlaknih do senzornih središč v možganski skorji. V 

primarnih senzornih središčih nastanejo občutki, v asociacijskih središčih pa 

se občutki povežejo med seboj in z informacijami iz spomina v smiselne 

zaznave."  

Kako bomo zaznavali, je odvisno od značilnosti dražljajev, do katerih pridemo 

preko čutnih organov, in pa tudi od socialnih in psiholoških dejavnikov, npr. od 

predhodnih izkušenj, znanja, čustev, motivacije, vrednot, stališč, osebnostnih 

lastnosti, kulturne pripadnosti, procesov v skupini. Našteti dejavniki vplivajo na to, 

da iste dražljaje zaznavamo na različne načine. Predhodne izkušnje vplivajo na 

oblikovanje zaznavne naravnanosti (pripravljenosti, da dražljaje zaznamo na 

določen način). Kaj bomo zaznali in kako hitro bomo nekaj zaznali je odvisno od 

izkušenj in znanja ter motivacije (npr. od posameznikovih potreb, želja, ciljev, 

vrednot, interesov). V stanju močnih čustev in afektov se obseg zaznavanja 

ponavadi zmanjša (prav tam). "Pozornost vpliva na to, kaj bomo zaznavali" (prav 

tam, str. 67). Rezultati raziskav (Simons in Chabris, 1999) kažejo, da dražljajev, na 

katere nismo pozorni, verjetno ne bomo zaznali. Podobno trdi Mancini (2011), ko 

pravi, da naš zaznavni aparat dražljaje spontano rangira po pomembnosti, gre za 
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t. i. usmerjeno zaznavanje, selekcionira ga naša pozornost. Zavedati se je 

potrebno dejstva, da "tisto, kar mislimo o svetu, ni tisto, kar svet je, temveč tisto, 

kar smo v svetu sposobni miselno uzreti. Človekova spoznanja in sodbe o svetu 

so odvisne od načina zaznavanja" (Muhovič, 1989b, str. 90; povz. po Bronowsky, 

1980). Da obstajajo razlike v načinu zaznavanja, se lepo pokaže npr. v likovnih 

delih, ki nastanejo kot rezultat (vodene) vizualizacije. Učencem je posredovano 

isto besedilo, na enak način, ob istem času. Raznolikost likovnih del priča o 

različnem zaznavanju (slušnih) dražljajev in formiranju različnih miselnih podob. 

Zavedati pa se je seveda potrebno, da so individualne razlike odvisne tudi od 

drugih dejavnikov. 

Tvorba smiselne zaznave je kompleksen proces, pri katerem ne gre le za pasivno 

beleženje informacij s čutnimi organi. Najprej se zgodi občutenje, zatem 

zaznavanje. V fazi občutenja sprejemamo in pretvarjamo dražljaje, v fazi 

zaznavanja pa organiziramo (ločujemo objekte med seboj in od ozadja) ter 

interpretiramo (prepoznavamo oziroma identificiramo objekt) občutke (Kompare 

idr., 2012). Moderna psihologija na čelu z gestaltizmom ugotavlja, da je 

zaznavanje veliko več kot le preprosto zrcaljenje dražljajev. Naš zaznavni aparat 

nenehno teži k vzpostavljanju reda v zmedi dražljajev. K urejenosti in stabilnosti 

(Mancini, 2011). Zaznavna organizacija poteka po principu razločevanja med 

likom in podlago (med obliko in ozadjem) (Kompare idr., 2012; Mancini, 2011). 

Kompare idr. (2012, str. 69) razlagajo:  

"Lik je tisti del čutnega polja, ki ga zaznavamo jasno in razločno, kot nekaj 

celovitega, čemur pripada rob. Lik je v središču pozornosti in zdi se, da leži 

pred podlago. Nasprotno je podlaga bolj nejasna, slabo organizirana in 

nedoločena. Nima prave oblike in leži za likom, nanjo nismo pozorni."  

Kaj bomo zaznali kot lik, kaj kot podlago, je zelo odvisno od izkušenj, znanja, 

motivacije ... (prav tam). 

 

Likovni teoretik Arnheim (1969), ki je preučeval predvsem vizualne zaznave, pravi, 

da preko dražljajskega materiala dojemamo strukturalne lastnosti in odnose ter na 

osnovi tega zaznavamo oblike. Izhajajoč iz dejstva je (prav tam) (vidno) 

zaznavanje imenoval vsakdanje vizualno mišljenje oziroma nazorno mišljenje. 

"Zaznavanje je podlaga nastanka nazornih pojmov" (Mancini, 2012, str. 70). Za 

nazorni pojem Muhovič (2015, str. 526) pravi, da je "posebna pojmovna 
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modaliteta, ki nastopa v človeški percepciji", na področju vizualne percepcije ga je 

Rudolf Arnheim temeljito opredelil. 

Pri zaznavanju oblik, zvokov itd. ne gre le za pasivno reagiranje na dražljaje, 

temveč je odnos do njih aktiven. Muhovič (prav tam) navaja, da v procesu 

zaznavanja vidni aparat dražljajem priredi šablone dokaj enostavnih 

organizatoričnih oblik. (Lahko predpostavimo, da se podobni procesi dogajajo tudi 

v kontekstu drugih čutnih organov, kot je  npr. sluh. Dražljaji se namreč slej ko prej 

pretvorijo v vidne, miselne predstave.) Te šablone je Arnheim imenoval nazorni 

pojmi in nosijo status zaznavnih kategorij (Muhovič, 1998b). "Nazorni pojmi so 

zaznavne posplošitve invariantnih odnosov v dražljajskem materialu, ki 

funkcionirajo kot strukturalni modeli za dojemanje in artikulacijo stabilnih 

perceptivnih celot" (Muhovič, 2015, str. 527). Ali: "V čisto praktičnem pogledu so 

nazorni pojmi strukturni skupni imenovalci določenega razreda vidnih in 

prostorskih fenomenov. Njihova naloga je identifikacija teh pojavov v konkretnosti 

dražljajskega materiala" (prav tam). "Zaznavanje oblik je torej bistveno vezano na 

dojetje invariantnih strukturalnih odnosov med dražljaji, saj je šele z njimi mogoče 

zaznati tako integralnost kot differentio specifico zaznavnih fenomenov" (prav 

tam). 

Nazorni pojmi imajo tri bistvene značilnosti. "Temeljna značilnost nazornih pojmov 

je v tem, da so po eni strani tesno povezani z določenimi lastnostmi čutnih 

(vizualnih) zaznav, po drugi strani pa so hkrati iz njih abstrahirani, tako da 

ohranjajo samo njihovo invariantno (vizualno) strukturo" (Muhovič, 1998b, str. str. 

95). Značilno zanje je, da hkrati segajo v čutno zaznavanje in v smer abstraktnega 

mišljenja. Ravno ta vmesni položaj jim omogoča ustvarjati most med čutnim 

zaznavanjem in abstraktnim mišljenjem (prav tam). Tako v fazi zaznavanja, ko je 

potrebno čutne podatke zaznati in razumeti (prav tam), "kot takrat, ko je - kakor 

npr. v likovni ustvarjalnosti - potrebno abstraktne miselne vsebine čutno, tj. 

znakovno artikulirati" (Muhovič, 2015, str. 527). "Druga značilnost nazornih pojmov 

je v tem, da je razpolaganje z njimi, kot pravi Arnheim, spontano, pridobljeno v 

naravni vizualni praksi in za svoje funkcioniranje ne zahteva reflektiranega 

razumevanja" (Muhovič, 1998b, str. 95). Tretja, kreativno najpomembnejša 

značilnost nazornih pojmov pa je, da imajo potencial vidnih oblik, ki se jih da 

realizirati na različne načine in zato tudi zelo fleksibilno uporabljati (prav tam). "Na 
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primer: iz nazornega pojma drevo lahko izvedemo metaforo drevo življenja, ki jo 

uporabljajo biologi" (prav tam, str. 95).  

Arnheimove nazorne pojme je v letih med 1980-1984 podrobneje proučeval 

teoretik Milan Butina. Identificiral je dve osnovni, a v temelju različni si vrsti teh 

pojmov. Poimenoval jih je podobotvore in oblikotvorne nazorne pojme. Pri 

podobotvornih pojmih gre za identifikacijo in artikulacijo podob, pri oblikotvornih pa 

za identifikacijo in artikulacijo oblike teh podob. Podobotvorni nazorni pojmi sodijo 

k podobotvornemu sloju mišljenja, oblikotvorni nazorni pojmi pa k oblikotvornemu 

sloju mišljenja (Muhovič, 2015). Več o nazornih pojmih pozneje. 

 

Človekova spoznanja in sodbe o svetu so odvisne od načina zaznavanja, med 

katerimi pa je čut vida izjemno pomemben, saj nam posreduje okoli 80 do 90 

odstotkov vseh informacij. V (naravoslovni) znanosti čut vida v polnosti prevladuje 

(prav tam). Ima čudovito sposobnost "notranjega zrenja podob, ki utemeljuje svet 

simbolizma in s tem vsake teorije" (prav tam, str. 91). Bistvo notranjega zrenja je 

mogoče pojasniti z vpogledom v notranje zakonitosti procesov zaznavanja (prav 

tam, str. 91). Gestalt psiholog Koffka (prav tam, str. 91; povz. po Koffka, 1935), 

razlaga te zakonitosti tako:  

"Pod navzkrižnim ognjem dražljajev, ki trčijo na očesno mrežnico, ustvarja 

živčni sistem organizacijske procese tako, da je dobljeni izid v danih 

razmerah optimalen. Zaznave težijo k ravnotežju in simetriji. Ali drugače: 

ravnotežje in simetrija sta značilnosti zaznavanja in se uresničita, kadar to 

dopuščajo zunanje razmere. Sta tudi poglavitni značilnosti zakonov, ki 

vladajo materiji, od atomov do zapletenih organskih spojin. Težnja po 

urejenosti in ravnovesju je zato človekova biološka in psihološka potreba. Že 

način občutenja okolja ima v sebi nekaj, kar bi lahko označili kot estetski 

dejavnik v zaznavanju." 

To estetsko komponento, lastno zaznavanju, pravi Muhovič (prav tam), velikokrat 

močno izpostavljajo znanstveniki. Svoje teorije opisujejo kot lepe. V tej lepoti in 

skladnosti vidijo celo posebno verifikacijo teorij. Po Poincaréju (prav tam, str. 91, 

povz. po Rieser, 1979) "lepota izvira iz skladnosti med deli, ki jo intelekt – 

umetnika in znanstvenika – lahko uzre; zelo velikokrat s pomočjo imaginacije". 

Potemtakem ni zgrešeno skleniti, "da je eden od osrednjih problemov znanosti 

njena odvisnost od sposobnosti imaginacije" (prav tam, str. 91). 
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1.2.2 Mišljenje – predstave 
 

Preden vstopimo v proces mišljenja in predstav v kontekstu vizualizacije, je 

potrebno opredeliti proces pomnjenja, spomina. Kot pravi Mancini (2011), ima 

mišljenje poleg z zaznavami opravka tudi s spominom. Pomnjenje oziroma spomin 

je korak v procesu vizualizacije. "Pomnjenje je proces usvajanja, ohranjanja in 

obnavljanja informacij" (Kompare idr., 2012). Mancini (2011) spomin opredeljuje 

kot sposobnost, ki omogoča shranjevanje zaznanih dražljajev. Da informacijo 

ohranimo za dalj časa, mora iti skozi tri vrste spomina, trenutni, kratkotrajni in 

dolgotrajni (Kompare idr., 2011). Besedno semantični spomin shranjuje pojme, 

vizualni oziroma predstavni pa vidne dražljaje. Na osnovi spomina tvorimo 

mentalne kopije zaznav, t. i. predstave (Mancini, 2011).  

V kontekstu (vodene) vizualizacije je smiselno izpostaviti Russelovo (1993, str. 85) 

trditev: "Vidne predstave si ponavadi zapomnimo bolje kot besede." Učenje s 

pomočjo vizualizacije, pri kateri gre za oblikovanje predstav na osnovi vnaprej 

pripravljenega besedila, ima lahko torej velik pomen. Izrazite predstave močneje 

prikličejo spomin. In k temu še dodajmo Mancinijevo (2011, str. 74) izjavo: "Bolje si 

zapomnimo tiste besede (npr. metafore, analogije, opise ...), ki nam vzbudijo 

izrazite predstave." Dobro načrtovano besedilo k dobremu predstavljanju in 

pomnjenju prispeva še svoj delež. Dodati je smiselno Russelovo (1993, str. 88-89) 

ugotovitev:  

"Spomin ni podoben posodi, ki se nenehno polni, temveč bolj drevesu, ki 

poganja veje, na katere se ti spomini obešajo. Vse, kar si zapomnite, so nove 

veje, na katere, se lahko obesijo novi spomini. Tako kapaciteta spomina 

raste, čim več veste, tem več lahko izveste."  

Spomin ima pri procesu učenja pomembno vlogo. 

 

Pri mišljenju v najširšem pomenu besede se odvijajo različni spoznavni procesi, 

npr. spominjanje, presojanje, predstavljanje, sanjarjenje, sklepanje, odločanje, 

načrtovanje, ocenjevanje (Kompare idr., 2012; Pečjak, 2001). "V ožjem pomenu 

pa je mišljenje odkrivanje novih odnosov med izkušnjami" (Pečjak, 2001, str. 56). 

Podobno trdi Mancini (2011, str. 70): "Mišljenje je širše vzeto vsaka duševna 

(mentalna) aktivnost, natančneje pa pomeni sposobnost reševanja problemov s 

simboličnimi sredstvi." 
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Mišljenje se deli na divergentno (npr. ko razvijamo številne zamisli, postavljamo 

nove hipoteze, iščemo oddaljene povezave in uporabljamo znano na nove načine) 

in konvergentno (npr. ko se osredotočamo na eno zamisel, rešitev temelji na 

logičnem mišljenju in predhodnem znanju). Glede na odnos do stvarnosti se 

mišljenje deli na realistično in domišljijsko. Pri realističnem kombiniramo stvarna 

dejstva (npr. ko rešujemo problem), pri domišljijskem pa smo bolj pod vplivom 

čustev in želja (npr. ko sanjarimo ali pri umetniški ustvarjalnosti). Ločimo tudi 

konkretno mišljenje (vključuje predvsem procese zaznav, predstav in konkretnih 

pojmov), ki se v procesu razvoja človeka najprej pojavi, ter abstraktno mišljenje 

(uporaba abstraktnih pojmov), ki se razvije šele kasneje (Kompare idr., 2012). 

Kompare idr. (prav tam) navajajo, da poleg navedenih vrst mišljenja razlikujemo še 

deduktivno mišljenje (iz splošnega sklepamo na posebno in posamično) in 

induktivno mišljenje (iz posamičnega sklepamo na splošno oziroma iz številnih 

informacij in opazovanj ustvarjamo posplošitve). 

Frelih (2012) navaja, da mišljenje ni vezano le na naravo, temveč je precej 

kompleksnejše, misli lahko tudi lastne znake, simbole. Prevajanje informacij iz 

prejete oblike v alternativne oblike ter osvetljevanje in kompleksificiranje izkustva 

je za človeško mišljenje bistvenega pomena (Muhovič, 1989b). "Osnova za to 

rekodiranje informacij so znaki, ki so materialne narave" (prav tam, str. 87). Pri 

procesu znakovne artikulacije misli ne gre za mehaničen proces, temveč za 

ustvarjalno preoblikovanje, za členitev, organizacije, reorganizacije v prostoru in 

času. Skozi to materialno, prostorsko in časovno členitev, ki jo nadzoruje misel, 

slednja tudi sama sebe ustrezno artikulira. Razčleni se v logično povezane 

funkcionalne dele, s čimer se stabilizira in precizira, predvsem pa operacionalizira 

in verificira (prav tam). V ustvarjalnem procesu (vodene) vizualizacije pod vplivom 

besednih spodbud nastajajo nepričakovane, kompleksne, nenavadne likovne 

zamisli. So odraz intenzivnih miselnih procesov, abstraktnega mišljenja, močne 

domišljije ... 

 

"Posameznik obnavlja senzorne izkušnje v obliki podob, ki jim pravimo predstave" 

(Pečjak, 1977, str. 243). Možgani na osnovi zunanje informacije ustvarijo podobo 

zaznavanja, slednja se shrani v spominu, kasneje pa jo je možno priklicati (Daum, 

1998). Psihologi imajo o predstavah zelo različne nazore (prav tam). V psihološki 

literaturi so pogosto opredeljene kot kopije zaznav (Pečjak, 2006). "(Vidne) 
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predstave so spominske kopije (vidnih) zaznav, so misli v slikah" (Mancini, 2011, 

str. 68). Pečjak (2006, str. 75) navaja dve definiciji predstav: "1. Predstava je 

element izkušnje, ki nastane centralno in ima vse lastnosti občutkov. 2. Predstava 

je izkušnja, ki obnavlja prejšnjo zaznavo v odsotnosti prvotnega dražljaja." Pri 

predstavah gre za doživljanje v nas samih, v naši zavesti. Na nek način z 

notranjim očesom zremo podobo v sebi. Nastane lahko brez ali pa z zunanjim 

dražljajem, kot npr. v primeru besedne spodbude pri (vodeni) vizualizaciji. Z veliko 

verjetnostjo lahko trdimo, da so v primeru načrtne spodbude predstave 

slikovitejše, jasnejše, močnejše. 

Glede na senzorno modaliteto delimo predstave predvsem na slušne in vidne 

(redkeje so kinestetične, vonjalne, temperaturne idr.) Za ljudi, ki imajo izrazite 

predstave določene vrste, je značilno, da imajo močne tudi predstave drugih vrst  

(prav tam). V primeru (vodene) vizualizacije so spodbujene vidne predstave. 

Pričakujemo pa, da se ob tem odvijajo tudi druge, npr. vonjalne, temperaturne, 

kinestetične, zvočne ..., odvisno od besednih spodbud (vsebine besedila). Daum 

(Damasio, 1995; cit. po Daum, 1998, str. 68) trdi:  

"Večina besed notranjega govora obstoja v obliki zvočnih ali vidnih podob, še 

preden nekaj povemo ali napišemo. Če se ne bi te besede kasneje 

spremenile v vidne podobe, pa čeprav samo bežne, ne bi bile nič od tega, 

kar lahko vemo." 

Predstave, navaja Pečjak (prav tam), lahko delimo tudi glede na izkušnje, in sicer 

na spominske in domišljijske. Spominske so bolj ali manj vezane na pretekle 

izkušnje, pri domišljijskih (npr. pravljična bitja, palček, velikan, zmaj s tremi 

glavami) pa kombiniramo različne senzorne izkušnje, ki nimajo realne povezave s 

stvarnostjo. Domišljijske predstave so močne predvsem pri vizualnih umetnikih, 

pomagajo jim načrtovati tisto, kar ustvarjajo. Rezlultat likovne artikulacije je 

namreč odvisen od tega, kaj se je pred tem dogajalo v možganih. Pečjak (prav 

tam) poudarja, da je med spominskimi in domišljijskimi predstavami težko potegniti 

ostro mejo. Pri nobeni predstavi ne gre za dobesedno kopijo zaznav in tudi 

nobena predstava ni povsem neodvisna od prejšnjih izkušenj.  

Najpomembnejše skupine med predstavami so: eidetske slike, paslike, spominske 

predstave, sinestezije, kognitivni zemljevidi, hipnogoške in hipnoponične 

predstave, ustvarjalne predstave, dnevne sanje, nočne sanje, iluzije in halucinacije 

(prav tam). 
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Predstave se med sabo razlikujejo tudi glede na stopnjo jasnosti in razločnosti. 

Prve tovrstne poskuse je izvedel Galton že leta 1883. Preizkušanci so se morali 

spomniti dogodka iz preteklosti. Rezultati raziskave so pokazali velike razlike. 

Nekateri so imeli predstave zelo jasne, drugi pa sploh ne. Najbolj jasne predstave 

so imeli umetniki (morda je tako zaradi mišljenja s podobami), najbolj šibke pa 

znanstveniki (lahko da zaradi diskurzivnega načina mišljenja) (prav tam). 

Najnovejše raziskave pa so pokazale, da ima vsak človek, ne glede na to, ali se 

tega zaveda ali ne, določeno stopnjo predstavljivosti (predvsem vizualno in pa 

slušno) (Russell, 1993). Vizualna predstavljivost je prisotna že v primeru, ko se 

npr. želimo spomniti nečesa za nazaj, skušamo si predstavljati nekaj, česar se 

nismo zavedali. Če pa se v predstavljanje podamo zavestno, torej zavestno 

oblikujemo predstavo ob določeni zunanji spodbudi (npr. ob poslušanju branega 

besedila), je njegova jasnost še toliko bolj izrazita. Slednje pa je potrebno povedati 

tudi nekoliko drugače, z druge plati. Jasnost predstave namreč ne pomeni 

množice podatkov, temveč jasnost prepoznave bistvenih prvin, strukture dražljaja, 

na osnovi katere dobimo vpogled v bistvo podanega. Npr. v procesu (vodene) 

vizualizacije na osnovi besednih spodbud učenci oblikujejo predstave. Iz množice 

posredovanih podatkov, besed se izlušči bistveno, izlušči se likovni problem. 

Premišljeno je vtkan v besedilo. Je konstrukt, ogrodje besedila. Naplavi se na 

površje. Učenci ga ponotranjijo, sčasoma tekom likovne artikulacije in likovnega 

prakticiranja pa ozavestijo.  

Predstave (z izjemo halucinacij in eidetskih predstav) so v primerjavami z 

zaznavami manj stabilne, razločne in jasne (Pečjak, 2006). Arnheim (1969) piše, 

da so slednje ugotavljali že psihologi (Titchener), ko so ob pojavu nepredmetnega 

slikarstva in kiparstva v 20. stoletju raziskovali povezavo med predstavljanjem in 

abstrakcijo. Ugotovili so, da so podobe, ki nastajajo v predstavi kot posledica 

vizualiziranja določenih pojmov, pravzaprav podobne impresionističnim slikam. 

Impresionisti, ki podob niso naslikali do podrobnosti natančno, so le-te nakazali le 

z nekaj potezami, njihov namen ni bil ustvariti kopij realistično jasnih podob. Ni jih 

zanimal predmetni videz, ampak temeljni pogoji vidnega in nove možnosti 

konstruiranja (Muhovič, 1990). Nadalje piše Arnheim (1969), je veljalo splošno 

mnenje, da je tisto, kar je upodobljeno nejasno, nepopolno in brez podrobnosti, 

nedoločeno, a z raziskavami je bilo ugotovljeno ravno obratno. Ugotovili so, da 

nepopolne mentalne slike ne pomenijo razdrobljenega, pomanjkljivega 
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poimenovanja stvarnosti, temveč omogočajo ločevanje mentalnega pojma od 

fizične podobe predmeta. S tem so podprli dejstvo, da bistvo procesa mišljenja ni v 

doslednosti pomnjenja. Pojem lahko dosledno definiramo z osredotočanjem na 

glavne, dinamične oblike. Vsebine mentalnih slik in fizično upodobljenih podob 

nastajajo pod vplivom abstraktnih pojmov. Zreducirane so na čiste oblike ali smeri, 

tako da nič ali komajda še spominjajo na določen predmet. Podobe se 

brezobličnosti ne osvobodijo z jasnim, podrobnim izrisovanjem, temveč z 

organiziranostjo struktur likovnih prvin. Liki lahko kljub nejasnosti v obrisih, 

površinah in barvah prebudijo in ozavestijo prepoznavanje sklopov sil, ki delujejo 

skozi uporabljene likovne prvine. Zelo dosledna ilustracija mentalne slike 

pozornost bolj odvrača od bistvenega kot pripomore k njeni zaznavi in s tem ovira 

proces abstraktnega mišljenja. Zreduciranje predmetov na nekaj bistvenih smeri 

ali oblik omogoča prehod v čisto abstraktno področje, kjer ni več govora o fizičnem 

svetu. Svetlosti, linije in oblike pomenijo čiste, absolutne vrednosti, s katerimi je 

moč oblikovati raznovrstne odnose in posledično nove videze oblik, teles in 

prostorov (Muhovič, 1990). Z impresionisti je začelo veljati načelo, da je slika 

proizvod duha in ne sediment fizične stvarnosti. Na razumevanju, da se mentalna 

podoba razlikuje od fizične stvarnosti, se je zasnovala in temelji znanost o moderni 

umetnosti (Arnheim, 1969). 

Za predstave Pečjak (2006, str. 76) med drugim pravi, da "so miselne strukture, s 

katerimi izpeljujemo miselne operacije. So pa tudi produkt posebne oblike 

mišljenja, ki mu pravimo domišljija". Rezultat te so npr. podobe palčka, žive 

morske deklice (prav tam). "Glavne miselne strukture so pojmi in predstave" (prav 

tam, str. 77). Po mnenju Pavia (prav tam; povz. po Pavia, 1971) so informacije v 

dolgoročnem spominskem sistemu shranjene na dva načina, besednosemantično 

in predstavno. Človek pogosto načinov mišljenja ne ločuje, misli na oba načina 

hkrati. Besednosemantične misli so tesno vezane na govor, predstavne pa so 

pravzaprav misli v slikah (Mancini, 2011). 

  

"Predstavno mišljenje je mišljenje v slikah in je ključno pri vizualizaciji. Temelji na 

nazornih pojmih, ki so zaznavna kategorija, posplošene bistvene lastnosti vidno 

zaznanih dražljajev, v zavesti latentno prisotni esencialni elementi, ki omogočajo 

osmislitev, razumevanje dražljajev" (Mancini, 2011, str. 70). Nazorni pojmi so kot 

most med čutnostjo in abstraktnimi pojmi. To niso pojmi besednosemantičnega 



33	

tipa, temveč so posplošene podobe, katerih narava je takšna, da z njimi lahkotno 

in učinkovito operiramo. So pojmi, ki nastanejo neposredno iz kontinuiranega stika 

z določenimi vidnimi dražljaji (prav tam).  

Pri predstavljanju gre torej za ustvarjanje miselne podobe (Russel, 1993). Vidna 

predstava je slikovna misel, predstavljanje pa slikovno mišljenje, prvi podobno 

(Mancini, 2011). "Vizualiziranje neke podobe na mentalnem nivoju pa je 

osredotočeno, usmerjeno predstavljanje, ko nam uspe um fiksirati na izbrani 

podobi in mu ne pustimo, da bi se oprijel kakšne druge misli" (prav tam, str. 77). 

"Vidne predstave so osnovni nosilec mentalnih vizualizacij in tudi osnovna 

surovina procesom vizualiziranja" (prav tam, str. 77). Vizualizacija sili v odkrivanje 

smiselnih načinov abstrahiranja glavnih lastnosti našega okolja in njihovega 

izražanja s preprostimi zakoni. Človek je dnevno zasut z množico informacij. 

Zaradi omejenosti pri predelovanju prejetih informacij le-te prevaja v alternativne 

oblike, tuje in nove pojave skuša opisati z bolj enostavnimi in znanimi. Pri tem 

poteka proces mišljenja (Muhovič, 1998b). Enako pravi Butina (2003), da se pri 

tem odvija proces mišljenja, v katerem se dane vsebine predstav povezujejo v 

pojmovne zveze, razumevanje pa je pokazatelj uspešnosti procesa, ki se kaže 

skozi likovno artikulacijo na likovnih delih.  Z njim predstave dobijo pomen (Fairlie, 

2004). Pri procesu vizualizacije vizualiziramo pojme. Lahko vizualiziramo zelo 

konkretne ali pa zelo abstraktne vsebine (Mancini, 2011). Mejo med funkcionalnim 

in estetskim pomenom vizualnih predstav je raziskoval Gaviria (2008). 

 

1.2.3 Imaginacija 
 

V Slovarju tujk (Verbinc, 1971) je imaginacija razložena kot predstavljanje, 

predstavna zmožnost, ustvarjalna domiselnost, umišljenost, dozdevnost, domislek. 

Beseda imaginacija izhaja iz latinske besede imaginatio, imago, kar pomeni slika. 

Imaginarno je tisto, kar obstoja le v mislih, domišljiji oziroma izvira iz domišljije, je 

izmišljeno, navidezno, neresnično. Pojem imaginacija je v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (2014) razložen kot domišljija, fantazija, imaginaren pa kot nekaj, 

kar v resničnosti ne obstaja, je izmišljeno, namišljeno. Podobno piše Pečjak 

(1977), da sta sinonimni besedi imaginaciji fantazija in domišljija. 

Pečjak (prav tam) opozarja, da pojem imaginacija ni omejen le na predstavne 

doživljaje. Po Woodworthu (prav tam; povz. po Woodworth, 1940) je pod izrazom 
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imaginacija mišljen tudi proces, ki prinese določene iznajdbe, po Hilgardu (prav 

tam, str. 363; povz. po Hilgard, 1953) "je imaginacija vrsta mišljenja, ki daje 

umetniške produkte". Imaginacijo Muhovič (2015, str. 817) definira kot "modaliteto 

psihičnega operiranja z izkustvom, ki se praviloma pojavlja v obliki posplošenih 

vidnih  podob". In še dodaja (prav tam, str. 817):  

"Te podobe so – kljub včasih kar naivni preprostosti – neke vrste formalni 

modeli, logična jedra, ki zaradi svoje strukturalne izrazitosti omogočajo, da se 

čutna izkustva in empirični podatki kristalizirajo okoli njih in zaustavijo tok 

čutnih vtisov in empiričnih faktov v zaznavi stabilnih oblik izkustva." 

 

Znanost se s premoščanjem prepada med svetom čutne konkretnosti in empirije in 

svetom abstraktnega mišljenja in pojmovnosti nenehno ukvarja. Njena uspešnost 

je odvisna od učinkovitosti vzpenjanja z ravni empirije na konceptualno raven in z 

nje spet sestopanja v konkretno problemsko situacijo. Pri ustaljenih, rutinskih 

primerih se poslužuje že preizkušenih, konceptualnih in operacionalnih sredstev, 

kar ji ne predstavlja večjih težav (Muhovič, 1998b). V primeru novih odkritij pa 

mora med empirijo in pojmovnostjo poiskati nove načine komunikacije, "ko je torej 

mnogim novim empiričnim izkustvom treba poiskati nove oblike integracij na 

konceptualnem planu" (prav tam, str. 88). Komunikacija med empirijo in 

pojmovnostjo (intelektualnim izkustvom) v znanosti poteka na posreden način, 

velikokrat s pomočjo metafor, temelječih na podobah oziroma slikah, ki jih 

omogoča imaginacija. To trditev podpirajo tudi kognitivni psihologi, ki trdijo, da so 

temelj kognicije slike in ne občutki ali pojmi, ter likovni teoretiki, ki so dokazali, da 

so slike tiste, ki predstavljajo povezavo med čutno-nazornostjo in abstraktnim 

mišljenjem (prav tam). Imaginacija je tista, ki je "za produkcijo znanstvenih 

spoznanj konstruktiven dejavnik" (prav tam, str. 90). Slike, ki nastanejo z 

imaginacijo, niso fotografije videza pojavov in tudi ne podobe predstav nečesa že 

videnega (prav tam). Podobno piše Butina (1997), da je posebnost imaginacije v 

tem, da ne oblikuje podob, ki bi odslikavale le nekaj že poznanega, temveč 

spodbuja k nastanku nečesa na novo zamišljenega, kar je prisotno le v teh 

podobah. Imaginacija označuje ideje in predstave, ki jih nismo izkusili, ter 

označuje tudi tisto, kar je nemogoče, nestvarno, v nasprotju s tem, kar je mogoče 

doživeti (npr. fantastične podobe raznih pravljičnih junakov) (Pečjak, 1977). V 

mislih si je potemtakem mogoče predstavljati karkoli. Z dobro besedno spodbudo 
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kot motivacijo za ustvarjanje vizualnih predstav lahko učitelj tudi v procesu 

(vodene) vizualizacije pri predmetu likovna umetnost pri učencih doseže, da se 

prepustijo domišljiji. Zanjo pa je značilno, kot poudarja Pečjak (prav tam, str. 363), 

da posamezniku omogoči, da "iz izkušenj tvori nove kombinacije, ki v svoji celostni 

obliki še niso bile doživete in narejene". Imaginacija je izrazita ustvarjalna 

sposobnost uma in možganov. Od nje je odvisno tako umetniško kot znanstveno 

ustvarjanje novih spoznanj (prav tam). Muhovič (1998b) navaja, da se pri 

sintetiziranju nekega splošnega izkustva v zgoščen izraz tako znanstveniki kot 

umetniki poslužujejo metafor (prispodob) in metonimij (zamenjav). Imaginacija ima 

pri tem nepogrešljivo organizatorično vlogo in podobe, ki jih prinaša, izrazito 

metaforično, metonimično oziroma modelno naravo. Imaginacijske podobe imajo 

"kljub primarni vizualni konkretnosti dejansko nekaj posplošenega, abstraktnega. 

Po eni strani so zakoreninjene v vizualni izkušnji, po drugi strani pa so iz nje 

abstrahirane" (1989b, str. 92). So "nekakšne nazorno-abstraktne dvoživke, ki prav 

zaradi te dvožive narave lahko posredujejo med nazornostjo in mislijo" (prav tam, 

str. 92). 

"Imaginacija je sposobnost ustvarjalnega mišljenja, in sicer kreiranja novih izvirnih 

podob s pomočjo nazornih pojmov" (Mancini, 2011, str. 68). Osnova imaginativnih 

modelov, ki posreduje med čisto čutno nazornostjo in mislijo (čisto pojmovnostjo, 

abstraktnim mišljenjem), je torej nazorni pojem. Nazorni pojmi omogočajo, da se 

čutno-nazorna dogajanja dvignejo na miselni nivo, in hkrati, da čisto abstraktne 

misli sestopijo v čutno konkretnost (Arnheim, 1965). To pa je za vizualizacijo, kot 

pravi Muhovič (1998b), še posebej odločilno. Milan Butina (1984) je ugotovil, da so 

nazorni pojmi agens oziroma element imaginacije. Pojavljajo se v podobotvorni in 

oblikotvorni obliki. Mancini (2011, str. 70) Butinovo ugotovitev povzema in dodaja: 

"Nazorne pojme ločimo na dve veji: podobotvorne, npr. obraz, drevo, avto ..., kjer 

nas zanima, kaj je na sliki, in bolj splošne oblikotvorne, kot npr. oblika, barva ..., 

kjer se sprašujemo po tem, kako je nekaj naslikano." Podobotvorni nazorni pojmi 

služijo nastajanju posplošenih podob, na katere se lahko vežejo abstraktna 

spoznanja, oblikotvorni nazorni pojmi pa znakovnemu artikuliranju imaginativnih in 

konceptualnih modelov (Muhovič, 1998b). 

 

 



36	

1.2.3.1 Podobotvorni in oblikotvorni nazorni pojmi  
 

Človek je povezan z vizualnim in prostorskim okoljem, kar se kaže kot zaznava 

predmetov in pojavov v njem. Samoumevno se zdi, da vidi ljudi, hiše, drevesa, 

pokrajino ... (Muhovič, 1998b). Prepoznava tudi druge čutne dražljaje, zvoke in 

glasove ... Muhovič (prav tam) izpostavlja vprašanje, kako človeški možgani 

pridejo do te samoumevne danosti, brez katere si življenja ni mogoče 

predstavljati? Biolog H. von Ditfurth (prav tam; povz. po Krueger, 1976) pravi, da 

nas obdajajo dražljaji (energije), ki preko naših čutil podatke o okolju posredujejo 

možganskim centrom, kjer pride do obdelave in povezave čutnih dražljajev 

(podatkov) v smiselno predstavo zaznanega. Po kemiku in biologu Carstenu 

Breshu (prav tam; povz. po Bresh, 1979) naši možgani nenehno obdelujejo čutne 

podatke okolja, jih analizirajo, iz njih ločujejo značilne lastnosti sveta in te sortirajo. 

Ker čutni organi filtrirajo informacije o zunanjem svetu, se te zreducirajo na zares 

pomembne. Vzorce dražljajev možganom pošiljajo v zelo poenostavljeni obliki. 

Predelava dražljajev pa ni omejena samo na predelavo dražljajev iz zunanjega 

sveta, upošteva tudi druge, v možganih že od prej shranjene informacije. Muhovič 

(prav tam, 93) navaja:  

"Možganska skorja je z zmožnostjo spomina premagala oviro časa in 

povezala sedanjost s preteklostjo in celo prihodnostjo. Njena temeljna 

lastnost je namreč v tem, da lahko v njej nastajajo področja, ki jih je mogoče 

urediti v vzorce povezane živčne aktivnosti (nevronske mreže). Ta področja 

nevronskih povezav so do določene mere plastična in jih je mogoče urediti v 

formo – jih, skratka, in-formirati." 

Ta poenostavljeni opis pove, da ob zaznavanju pojavov in predmetov ne prihaja le 

do pasivnega odzivanja na njihove dražljaje, pač pa tudi do abstrahiranja in 

selekcije bistvenega (prav tam). Rudolf Arnheim pravi (prav tam, str. 93): 

"Zaznavanje oblik vsebuje začetke oblikovanja pojmov, saj so njegov rezultat 

dejansko zaznavne posplošitve." Muhovič (prav tam, str. 93) nadalje razlaga, da v 

tem smislu vizualno zaznavanje naravno prehaja v mišljenje in s tem "ustvarja 

most med resničnostjo in abstraktnim mišljenjem". Ta most so pravzaprav te 

zaznavne posplošitve same, ki jih Arnheim imenuje nazorni pojmi (prav tam). Za 

nazornejši prikaz Muhovič (prav tam) uporabi primer besede drevo. Ob besedi 

drevo se v zavesti pojavi miselna podoba, ki vsebuje posplošene vizualne lastnosti 
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vseh do tega trenutka videnih dreves. Ne gre za vizualno predstavo, v primeru 

predstave bi imeli pred očmi podobo nekega posamičnega predmeta ali pojava. 

Predstava bi nastala npr. ob besedni zvezi drevo pred domačo hišo. V tem 

primeru bi torej šlo za določeno drevo, katerega osnovna vizualna struktura bi bila 

sicer še vedno enaka kot pri vseh drevesih. Muhovič (prav tam, str. 93):  

"Beseda kot jezikovni znak prikliče predstave, če je usmerjena na nek 

določen predmet misli, sicer pa prikliče tisto, kar imenujemo nazorni vizualni 

pojem, se pravi neko splošno (invariantno) vizualno strukturo, ki jo vsebujejo 

podobe vseh nam že znanih predmetov ali pojavov iste vrste. V našem 

primeru beseda drevo prikliče v spomin invariantni strukturni vzorec videzov 

vseh dreves, katerega konkretna oblika je elementarni vizualno-prostorski 

strukturni model drevesa: drevo = deblo + veje + listi."  

V našem vizualnem spominu se nahajajo nazorni pojmi za vse nam poznane vidne 

predmete in pojave, "saj bi teh predmetov in pojavov sicer ne mogli prepoznati, ker 

bi jih preprosto ne znali izločiti iz prostorskega kontinuuma in jih doživeti kot celote 

z lastnim ustrojem, funkcijo in pomenom" (prav tam, str. 94; povz. po Arnheim, 

1966). 

 

Podobno kot besedo drevo je možno raziskati tudi druge besede, označevalke 

vidnih predmetov in pojavov (npr. obraz, stol, jabolko ...). Tudi v zvezi z njimi bi se 

vsakokrat zgodilo enako, zavestno bi videli njihove nazorne pojme, tj. njihove 

karakteristične vizualno-prostorske strukturirane sheme oziroma modele, ki jih je 

na osnovi večkratne in raznovrstne izkušnje z njihovimi videzi vizualni sistem 

spontano izluščil (Muhovič, 1998b). Nazorni pojmi tipa drevo so podobotvorni 

nazorni vizualni pojmi, ker omogočajo oblikovanje podob: "In sicer tako v 

zaznavanju, kjer delujejo kot modeli za referencialno ovrednotenje dražljajskih 

vzorcev, kot v znakovni artikulaciji podob, kjer rabijo kot nazorni prototipi za 

realizacijo teh podob" (prav tam, str. 97). Bistvo podobotvornih nazornih pojmov je 

vizualna podobnost s pojavom ali predmetom v stvarnosti, "se pravi analogija po 

videzu" (prav tam, str. 97). "V resnici so podobotvorni nazorni pojmi minimalni 

skupni imenovalci te analogije" (prav tam, str. 97). 

Butina (prav tam, 1998b) poudarja, da poleg nazornih pojmov, ki nastanejo 

neposredno iz čutnega izkustva, obstajajo tudi še bolj posplošeni nazorni pojmi. 

Če vzamemo za izhodišče nazorne pojme tipa drevo, obraz ..., ugotovimo, "da 
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imajo vsa drevesa in obrazi še druge skupne lastnosti, ki so še bolj abstraktne in 

splošne, kot je struktura videza, na primer obliko" (prav tam, str. 97). Oblika je zelo 

splošen pojem in ni vezana samo na obraze in drevesa, temveč tudi na vse druge 

pojave in predmete v prostoru. Celo vsaka še tako abstraktna misel dobi obliko 

oziroma formo, da jo zavest lahko dojame (prav tam). "Takšni pojmi povezujejo 

čisto abstraktno raven mišljenja z nazornimi pojmi in omogočajo, da se abstraktna 

misel oprime najprimernejšega nazornega pojma" (prav tam, str. 97). Že na prvi 

pogled je očitno, da sta si nazorna pojma drevo in oblika različna. Nazorni pojmi 

tipa drevo jasno kažejo na podobe, ki izhajajo iz doživljanja stvarnosti. Omogočajo 

nastajanje podob, se pravi imaginacije in so zato podobotvorni nazorni pojmi. 

Nazorni pojmi tipa oblika (npr. linija, barva ipd.) pa niso tako določni, so bolj 

splošni in abstraktni (prav tam). "So posplošitve vizualno-prostorskih lastnosti 

fizične pojavnosti" (prav tam, str. 97). Svinčnik in avtomobil po videzu in kot 

predmeta nimata nič skupnega, če pa sta npr. enake barve, imata določen skupni 

imenovalec. Zavedanje tega dejstva omogoča sposobnost razstavljanja celovitega 

konteksta vizualne realnosti na njegove konstitutivne prvine ter sposobnost 

opazovanja in proučevanja teh prvin ločeno od podob in videzov, iz katerih so bile 

izločene (prav tam). "V vizualnem zaznavanju so vse te prvine povzete v 

celovitosti doživljanja, zaradi česar se jih ne zavedamo. Mišljenje pa jih iz te 

naravne celote izloči, abstrahira, in to povzroči, da se teh diskretnih aspektov ali 

pogojev vizualne zaznave zavemo" (prav tam, str. 98). Proces analize nudi 

človeku jasno razkritje posebnosti diskretnih aspektov vizualnega sveta, sicer 

potopljenih v celovitosti doživljanja, in zavedanje, da z analizo izluščenih aspektov 

oziroma elementov vizualne realnosti v lastnem ustvarjalnem dejanju ni potrebno 

vedno obvezno združevati na enak način, kot so že bili združeni, temveč da je 

možno svobodno odkrivati tudi nove možnosti povezav (prav tam). "Naloga te 

modalitete nazornih pojmov je v tem, da dajejo vsebinam obliko, da torej urejajo 

vsebinam lastne formalne odnose" (prav tam, str. 98). Muhovič (prav tam, str. 98) 

poudarja:  

"V miselni in pojmovni svet se torej (vidna) prostorska stvarnost steka po 

dveh poteh, od katerih ena privede do strukturnih modelov podob predmetov 

in pojavov ter po nadaljnjem abstrahiranju do abstraktnih pojmov predmetov 

in pojavov, druga pa do nazornih oblikotvornih kategorij in prek njih do 

abstraktnih pojmov likovno zraznih prvin." 
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Muhovič (prav tam, str. 99) povzema:  

"Nazorni pojmi so po svojem statusu na eni strani v čisti čutni nazornosti in 

na drugi v čisti pojmovnosti. To jim omogoča posredniško vlogo med čutno 

nazornostjo in abstraktnim mišljenjem. Po eni strani omogočajo dvig čutno-

nazornih dogajanj na miselno raven, po drugi – za vizualizacijo še posebno 

odločilni – pa sestop abstraktnih misli v čutno konkretnost. Kako poteka 

sestop?" 

Za podobotvorne nazorne pojme je značilno, da omogočajo nastajanje 

imaginacije. Prispevajo namreč k temu, da se miselno spoznanje oprime dovolj 

posplošenih, v našem izkustvu že obstoječih podob. (Muhovič, 1998b) "Glavna 

ustvarjalna metoda podobotvornega sloja mišljenja je analogija, kakor se pojavlja v 

metafori in metonimiji" (Muhovič, 2015, str. 818). Podobno za analogijo pravi 

Mancini (2011, str. 70), da je "osnovna ustvarjalna strategija imaginacije, preko 

katere ustvarjalec najde ustrezen motiv ustrezne oblike, s katerim lahko optimalno 

na vizualen način posreduje svoje sporočilo". "Metafore in metonimije so 

ustvarjalna orodja, ustvarjalne modalitete analogije" (prav tam, str. 68). Beseda 

metafora izvira iz grške besede metapherein in pomeni prenesti (Verbinc, 1971, 

str. 448). "Je govorna figura, v kateri uporabimo nek izraz ali frazo tako, da z njo 

označimo nekaj, za kar sicer ni dobesedno primerna, z namenom, da bi pokazali 

na podobnost med dvema fenomenoma oziroma pomenoma, npr. kamnito srce, 

žareča barva, slikovita pokrajina" (Muhovič 1998b, str. 99). Beseda metonimija 

izvira iz grške besede meto, ki pomeni oznako za spremembo, in onoma, ki 

pomeni ime (prav tam). "Je govorna figura, v kateri eno besedo zamenjamo z 

drugo zaradi neke dejanske zveze med označenimi predmeti ali pojavi, npr. berem 

Platona, se pravi njegove spise" (prav tam, str. 99). "Oba postopka omogočata, da 

z že pridobljenimi izkustvi izrazimo nova, še ne izražena. Njun miselni tok gre torej 

od že znanega k novemu" (Muhovič, 2015, str. 818). Pri tem pa je pomembna 

predvsem tista njuna funkcija, ki čisto abstraktnim miselnim spoznanjem omogoča, 

da postanejo čutno dostopna na nek zelo inovativen, nazoren in poetičen način. 

Jasno je, da se povezovanje nazornih pojmov in abstraktnih miselnih pojmov v 

podobotvorni plasti mišljenja ne opravlja s prenašanjem njihovih formalnih 

lastnosti, temveč vsebin in pomenov (npr. reka ni lena, barva ne žari kot ogenj, 

srce ni iz kamna) (prav tam). 
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Naloga oblikotvornega sloja mišljenja je v tem, da vsebinam daje obliko (Muhovič, 

2015). Poišče jim primerno vizualno-prostorsko zamenjavo (Muhovič, 1998b). 

Oblikotvorni likovni pojmi (npr. točka, linija, svetlo-temno, barva) so po eni strani v 

tesni povezavi z določenimi lastnostmi čutnih zaznav, hkrati pa so iz njih 

abstrahirani, tako, da še vedno "ohranjajo njihovo vizualno strukturo" (Muhovič, 

2015, str. 818). Ta struktura jih povezuje z določenimi splošnimi in posamičnimi 

pojavnimi in predmetnimi vsebinami (Muhovič, 1998b). Muhovič (2015, str. 818) 

pravi:  "Oblikotvorni nazorni pojmi, podobno kot podobotvorni, povezujejo čisto 

abstraktne miselne pojme z njihovi čutnimi ekvivalenti. Razlika je le v tem, da tukaj 

nimamo opraviti z vsebinskimi analogijami, marveč s formalnimi ekvivalenti 

odnosov." "Oblikotvorni sloj mišljenja je s tega stališča temeljni sloj vizualizacije, 

ker daje vsebini mišljenja njeno formo" (prav tam, str. 818). Vsaka vsebina 

zahteva sebi lastno obliko (formo), ne pa katerekoli (forme). Vsebina je tista, ki 

določi izbor vizualizacijskih načinov in sredstev (prav tam). Abstraktna spoznanja 

"se oprimejo podob, ki so posplošene vsebine izkustev in jih je mogoče izraziti na 

različne formalne načine" (prav tam, str. 818). Ta proces opravi oblikotvorno 

mišljenje (prav tam). Oblikotvorno mišljenje "je zato pravi semiotični sloj in kot tako 

omogoči realizacijo vsebine v snovi. Oblikotvorni pojmi imajo svoje minimalne 

semantične vrednosti, ki omogočajo povezavo s podobotvornimi pojmi" (prav tam, 

str. 818). Npr. rdeča barva na človeka deluje izrazito stimulativno psihofiziološko. 

Zaradi te svoje lastnosti je uporabna tudi pri izražanju vsebin, ki imajo podobno 

stimulativno težnjo. Simbolizira lahko npr. ljubezen, upor, revolucijo. To je ena 

izmed možnih, najpogostejših poti. Ni pa edina, poudarja Muhovič (prav tam). 

Možen je tudi način, ki podobotvorni sloj izpušča. Abstraktno miselno spoznanje 

se v tem primeru neposredno kaže v oblikotvornih nazornih pojmih, česar dokaz je 

moderna abstraktna (nepredmetna) umetnost (prav tam). "Za vizualizacijo je 

pomembno dejstvo, da prehajanje abstraktnega miselnega spoznanja v slikovni 

izraz zgolj preko podobotvornega sloja ne privede do preoblikovanja vidne oz. 

podatkovne stvarnosti, ampak le do njunega ilustriranja, ki je praviloma brez 

dodane vrednosti" (prav tam, str. 819). 

 

Kot je že bilo napisano, predstavljajo podobotvorni in oblikotvorni pojmi operativni 

temelj vizualizacije. Podobotvorni služijo nastanku posplošenih podob, na te se 

lahko veže abstraktno spoznanje, oblikotvorni pa znakovni artikulaciji 
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konceptualnih in imaginativnih modelov (Muhovič, 2015). Muhovič (prav tam, str. 

819) nadalje pravi, da je posledica tega, da "so vse vizualizacijske strategije 

funkcije podobotvornih in oblikotvornih analogij med signifikatom in signifikantom, 

pri čemer podobotvorne analogije temeljijo na analogiji po podobnosti (podoba), 

oblikotvorne pa na analogiji po obliki (formalna ekvivalenca odnosov)". 

Muhovič (1998b) je pomen vizualnih predstav (vizualizacije) ilustriral predvsem z 

nastankom številnih podobotvornih in oblikotvornih analogij, vezanih na 

naravoslovje (fotoposnetki mikro in makro dimenzij, rekonstrukcije prerezov, 

predstavitev astronomskih pojavov, razvojnih faz v biologiji, modeli strukturnih 

kemijskih formul ipd.), a pravi (prav tam), da zaradi ne dovolj dobre raziskanosti 

fenomena z opisom ni zaobjel celotnega področja delovanja. 

"Prvi in osnovni vir vizualizacije je videz predmetov in pojavov, tj. njihove podobe. 

Vse, kar ima svojo podobo, je mogoče upodabljati, vse, kar nima svoje podobe, je 

v okviru podobotvornih analogij treba napraviti upodobljivo" (prav tam, str. 819). 

Muhovič (prav tam) med podobotvorne vizualizacijske strategije umešča odslikave 

in simulacije videza, rekonstrukcije videza in vizualne metafore. "Oblikotvorne 

analogije temeljijo, kot pove že njihovo poimenovanje, na analogiji po obliki, tj. na 

strukturni evivalenci odnosov med elementi označevanega (misel, izkustvo) in 

označenega (vizualizirani prikaz oz. model)" (prav tam, str. 821). Muhovič (prav 

tam) med konkretne oblike oblikotvornih analogij umešča vizualne metonimije, 

strukturne konstrukcije, prostorske formalne modele, shematične prikaze, miselne 

vzorce in čiste vizualne simbole. 

 

1.2.3.2 Oblikovanje vizualnih predstav v okviru besednega jezika 
 

Oblikovanje vizualnih predstav v okviru besednega jezika je na osnovi analize 

odnosa med besednim jezikom in bralcem temeljito raziskal Iser (2001). 

Predpostavljamo, da ugotovitve, do katerih je prišel (prav tam), (večinoma) veljajo 

tudi za odnos med z glasnim branjem posredovanim besedilom (posreduje ga npr. 

učitelj) in poslušalcem (besedilo posluša npr. učenec, je v vlogi pasivnega 

poslušalca). Na njegovih ugotovitvah temelji sledeče poglavje. 

 

Oblikovanje vizualnih predstav v mislih lahko, kot smo že omenili, spodbudimo na 

različne načine. Pri vodeni vizualizaciji npr. z vnaprej skrbno pripravljenim 
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besedilom, ki ga učitelj posreduje (bere) učencem. Ti ga z zaprtimi očmi spremljajo 

in v mislih tvorijo (vizualizirajo) vizualne predstave. 

V komunikaciji v okviru besednega jezika predstave vedno nastajajo (prav tam). 

Kakšne in koliko jasne, intenzivne predstave bo v procesu vodene vizualizacije 

učenec oblikoval v mislih, je odvisno tudi od vrste posredovanega besedila, 

besedilo je tisto, ki usmerja njegovo domišljijo, in pa od njegove individualne 

interpretacije. Iser (prav tam) pravi, da interpretacija besedila nima absolutne 

vrednosti, za vsakega prejemnika besedila je značilno individualno, svojstveno 

razumevanje besedila. Podobno Muhovič (2002) pravi, da se v podobi, ki pomeni 

osrednjo kategorijo predstave, pokažejo še ne formulirane kombinacije ponujenih 

podatkov. Podoba omogoča predstavitev inovacij, ki izvirajo iz neobičajnega 

kombiniranja znakov. 

 

"Kar jezik pripoveduje, je preseženo s tem, kar razkriva, in to, kar razkriva, 

predstavlja njegov pravi smisel" (Iser, str. 223). Podobno trdita Arnheim (1969), ki 

pravi, da besede pridobijo svoj pomen le skozi tistega, ki jih sprejme, dojame, in 

Fairlie (2004), ki navaja (prav tam), da slike pri doumevanju smisla jezika igrajo 

pomembno vlogo in da jezik, ločen od podob, nima pomena, izgubi svoj pomen. 

Smisel besedila se oblikuje v domišljiji na podlagi nenehnega spreminjanja in 

vzajemnega prilagajanja v besedilu danih predpostavk. Besedilo dobi smisel, ko 

se pretvori v podobo, šele takrat zaživi (Iser, 2001).  

Zelo pomembno je, da učitelj besedilo, ki ga namerava v procesu vodene 

vizualizacije učencem posredovati z glasnim branjem, načrtuje premišljeno. Od 

tega, kako bo učenec razumel besedilo, je odvisno, kako bo dojel njegov smisel in 

oblikoval podobo. Pri formiranju slednjega pa je pomembna tudi učenčeva 

ustvarjalna domišljija. Na voljo mu je kar velika mere svobode. Razlike v 

dojemanju smisla besedila in v načinu oblikovanja podob se jasno pokažejo v 

pestrosti likovnih rešitev. Iser (prav tam) pravi, da se subjekti zaznavanja v 

zaznavanju identičnega predmeta razlikujejo, razlike v oblikovanju predstav so 

lahko celo še izrazitejše kot pri zaznavanju v vsakdanjem življenju.  

 

V kontekstu oblikovanja vizualnih predstav v okviru besednega jezika je potrebno 

izpostaviti razliko med zaznavanjem in predstavljanjem. Zaznava in predstavna 

podoba si nista različni le po tem, da je prva vezana na fizično prisoten, druga pa 
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na odsoten objekt. V naši predstavi vidimo nekaj, kar v predmetu, ki je dan v 

zaznavi, ne moremo videti. Pomembno je poudariti tudi to, da nam je pri zaznavni 

podobi dana celota, med sprejemanjem besedila pa le posamezni deli, ki jih 

moramo v celoto, podobo šele  sestaviti (pav tam). Proces se ne odvija le po 

principu sestavljanja in seštevanja, saj "vsaka faseta namreč vedno vsebuje 

napotila na druge, se z njimi poveže, tako da jo ti drugi vidiki prekrivajo, omejujejo 

in spremenijo" (prav tam, str. 217). 

Ko učitelj v vodeni vizualizaciji z glasnim branjem učencem posreduje besedilo, 

zgodbo, ji ti sledijo in v mislih oblikujejo predstave, ki se tekom nadaljevanja branja 

spreminjajo. Saj se, kot navaja Iser (prav tam), skozi dejanja dojemanja, ki se 

zgodijo kot posledica spreminjajočega se gledišča, besedilo prenaša v zavest 

poslušalca, ta pa združi, kar je bilo ločeno s premikajočim se glediščem.  

Zaradi dialektike anticipacije in povratnega navezovanja pride do oblikovanja 

sinteze, iz katere je moč prepoznati odnose med znaki. Te sinteze so posebne 

narave. Niso last niti natisnjenega besedila niti prejemnikove domišljije. Enako 

imajo tudi projekcije, ki te sinteze sestavljajo, dvojno naravo. Izhajajo iz tistega, ki 

besedilo posreduje (npr. bralca), pa so zato zagotovo njegove, hkrati pa so 

usmerjene s strani znakov, ki se v tistega, ki jih sprejema, npr. posluša, projicirajo. 

V tej projekciji je zelo težko določiti mejo med znaki in prejemnikovo domišljijo, ko 

druga nadomesti prvo. Sinteze potekajo pod nivojem zavedanja (prav tam). Iser 

(prav tam) te sinteze imenuje pasivne sinteze, saj so oblikovane dokaj neodvisno 

od opazovalne naravnanosti. Glavni element pasivnih sintez je podoba. 

 

Pri oblikovanju vizualnih predstav v okviru besednega jezika je potrebno izpostaviti 

tudi časovno razsežnost prejemanja besedila. "Imaginarni predmeti, ki jih 

proizvajajo predstave, oblikujejo niz, katerega zaporedje stalno odkriva protislovja 

in kontraste med različnimi imaginarnimi predmeti" (prav tam, str. 231).Trditev 

dopolnjuje Iser (prav tam, str. 232; povz. po Husserl, 1968) s Husserlovimi 

besedami:  

"Obstaja torej splošna zakonitost, da vsaki dani predstavi samodejno sledi 

neprekinjen niz predstav, v katerem vsaka teh predstav reproducira vsebino 

svoje predhodnice, vendar tako, da novo predstavo vselej poveže z 

momentom preteklosti. Tako se tu domišljija na poseben način izkaže za 
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produktivno. Gre za edini primer, ko ustvarja resnično nov moment 

predstave, namreč moment časa." 

Vsaka predstava, ki nastane na novo, se umesti na predhodno, jo potisne v 

preteklost in jo prisili v neizogibno spremembo, ključno za nastanek nove 

predstave. Težko oziroma celo nemogoče je ločiti posamezne faze tega procesa 

in jim dodeliti smisel besedila. Smisel je dejansko raztegnjen čez celotni tok 

predstavljanja (prav tam). Ima časovni značaj, "katerega posebnost je v tem, da s 

premikajočim se glediščem pogojena časovna artikulacija besedila v preteklost, 

sedanjost in prihodnost nima za posledico zbledevajočega spomina in arbitrarnosti 

pričakovanj, temveč sintezo vseh časovnih faz"  (prav tam, str. 232).  

 

Časovni značaj smisla, pravi Iser (prav tam), ima še določeno drugo tipičnost. Če 

se smisel vselej oblikuje vzdolž časovne osi, pa sam čas ne more delovati kot 

referenčni okvir, iz česar sledi logični sklep, da je za vsako konkretizacijo smisla 

značilna visoka stopnja individualizacije. Ker smiselni horizont prvega branja vpliva 

na drugo branje, drugo branje ne more imeti enakega učinka kot prvo. Večkratno 

branje istega besedila ne more biti povsem identično, na kar najverjetneje vpliva 

bralčevo osebno spreminjanje okoliščin, pa tudi besedilo samo omogoča takšna 

odstopanja. Med procesom branja, poslušanja izginja razcep med subjektom in 

objektom. 

Postavlja se vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi učencem v procesu vizualizacije z 

glasnim branjem določeno besedilo večkrat posredovali. Verjetno bi ga temeljiteje 

usvojili, si ga zapomnili, hkrati pa bi morda postali manj dovzetni, otopeli za 

subtilne izkušnje, ki jih sicer vodena vizualizacija spodbuja.  

 

1.3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV (KOGNITIVNI 
RAZVOJ) 
 

Kot razvojno obdobje je bilo mladostništvo opredeljeno šele na prehodu iz 19. v 20 

stoletje. Razlog temu je iskati v dejstvu, da se je šele v tem obdobju, na osnovi 

določenih socialno-ekonomskih pogojev, oblikovala starostna skupina, ki se je 

razlikovala tako od otrok kot od odraslih (Zupančič, 2009). Lerner (prav tam, 1992; 

povz. po Zupančič, 2009, str. 511) navaja, da je mladostništvo ali s tujko 
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adolescenca (lat. adolescere, dozorevati) razvojno obdobje, ki se pojavi po koncu 

otroštva, torej s predpuberteto in puberteto (v 11. – 12. letu starosti), ko prihaja do 

pospešenega telesnega razvoja ter tudi do psiholoških sprememb, in traja do 

začetka zgodnje odraslosti, sega v zgodnja dvajseta leta (v 22. – 24. leto starosti). 

Spodnjo, še bolj pa zgornjo mejo mladostništva je težko objektivno določiti, zaradi 

česar se med nekaterimi avtorji glede kronološke opredelitve mladostništva 

pojavljajo določene razlike (Zupančič, 2009). Zupančičeva (1990, 1997; povz. po 

prav tam, str. 512) navaja delitev mladostništva na zgodnje mladostništvo (do 

približno 14. leta starosti), srednje mladostništvo (do približno 17. ali 18. leta) ter 

pozno mladostništvo (do približno 22. ali 24. leta).  

Populacija, vključena v našo raziskavo, so dijaki prvega letnika srednje šole, stari 

15 oziroma 16 let. Spadajo v obdobje srednjega mladostništva.  

 

Razpon občutenj mladostnikov je širok. Mladostniki so lahko negotovi in dvomijo 

vase, so osamljeni, žalostni, anksiozni, skrbi jih glede prihodnosti. Lahko pa so 

tudi radostni, veseli, vznemirjeni in polni pozitivnih pričakovanj, radovedni in 

pustolovsko usmerjeni, občutijo se sposobni uspešno obvadovati nove izzive 

(Cogner, 1991; povz. po Zupančič, 2009, str. 521). 

Eden prvih in pomembnih psihologov, ki so se ukvarjali s proučevanjem obdobja 

mladostništva v zahodni kulturi, je bil E. Erikson. Prepričan je bil, da je 

najpomembnejša naloga mladostništva razvoj identitete (jaza) (Kompare, 

Stražiščar, Dogša, Vec in Cuk, 2012; Zupančič in Svetina, 2009). Damon, (1983; 

povz. po Zupančič, 2009, str. 571) razlaga:  

"Erikson (1968) je identiteto opredelil kot posameznikov način organiziranja 

vseh preteklih in sedanjih identifikacij, značilnosti, želja in usmeritev, za 

katere posameznik verjame, da najbolje predstavljajo njega samega. 

Identiteta vključuje tako razumevanje sebe (spoznavni vidik) kot tudi druge 

sestavine, npr. čustvene (pozitivna in negativna čustva), posameznikovo 

težnjo, da se spreminja v določeni smeri, in njegovo usmeritev do drugih ljudi 

in dogodkov v njegovem življenju."  

Obdobje adolescence lahko mladostnikom predstavlja izjemno težko obdobje, "saj 

se zahteva po razjasnitvi, kaj bodo počeli v življenju, pojavlja istočasno z velikimi 

fizičnimi spremembami in pomembnimi spremembami v pričakovanju družbe do 

odraščajočega mladostnika. Vse te spremembe mora mladostnik z vsemi svojimi 
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dotedanjimi izkušnjami povezati v trden občutek jaza (identitete)" (Kompare idr. 

2012, str. 219). Mladostnik išče, kaj je tisto, kar je pri njem posebno in enkratno. 

Raziskuje, kdo je in kaj zmore. Ugotavlja, kakšno vlogo naj bi odigral v življenju, 

zaradi česar tudi preizkuša različne vloge. Uspešna razrešitev vprašanj, ki si jih 

postavlja, vodi v jasno oblikovano identiteto. V primeru identitetne zmede 

mladostnik ne ve, kdo je in kje je njegovo mesto v družbi. Lahko usvoji 

nesprejemljive vloge, ki se kažejo v deviantnosti, odvisnosti od drog, težavah pri 

vzpostavljanju medosebnih odnosov (prav tam; Zupančič, 2009; Zupančič, 2013). 

Kompare idr. (2012, str. 219) pravijo:  

"Nekateri mladostniki, ki se bojijo izgubiti lastno identiteto, so zelo nestrpni in 

kruti do vseh drugačnih od sebe, saj jih drugačnost ogroža v njihovem 

prepričanju, kdo so. Identitetna zmeda se lahko kaže v negativni identiteti. 

Tak mladostnik, ki dela vse prav nasprotno, kot od njega pričakujejo 

vzgojitelji (negativna identiteta), da bi tako dokazal svojo neodvisnost, 

pozablja, da je prav tako odvisen od njih. Brez njih, kot svojega nasprotja, 

izgubi lastno identiteto. Pomembno je oblikovati identiteto v skladu s svojimi 

željami, vrednotami, teperamentom, sposobnostmi. Vse prvine svoje 

identitete  moramo doživljati kot lastne, pristne, ne pa kot umetne, zaigrane 

ali tuje." 

Razvojni psihologi v okviru proučevanja področij človekovega psihičnega razvoja 

raziskujejo kognitivni ali spoznavni, čustveni ali socialni, telesni in motorični 

(gibalni) razvoj ter razvoj občutenja in zaznavanja (prav tam). Spoznavni procesi 

(predvsem način reševanja dejanskega in zamišljenega razkoraka med svojimi 

vrednotami, prepričanji, novimi in potencialnimi izkušnjami) imajo v razvoju 

identitete pomembno vlogo (Zupančič, 2009). Zupančič in Svetina (2009, str. 525) 

navajata:  

"V mladostništvu prihaja do pomembnih kakovostnih in količinskih sprememb 

v spoznavnih sposobnostih posameznikov, v njihovem logičnem mišljenju, 

kapaciteti obdelave informacij, v razumevanju predmetnega in socialnega 

okolja. Količinske spremembe v mišljenju se odražajo v mladostnikovi 

naraščajoči kompetentnosti pri reševanju intelektualnih problemov, v njegovi 

hitrosti in moči mišljenja, kakovostne pa se izražajo kot spremembe v načinu 

mišljenja."  
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Mladostniki so, neodvisno od konkretne zaznave ali predstave določene 

problemske situacije, sposobni razmišljati, kaj bi bilo lahko resnično. Sposobni so 

predstavljanja neskončnega števila raznoraznih možnih rešitev. Lahko hipotetično 

sklepajo, razmišljajo o svojih mislih, oblikujejo sistem vrednot in lastne življenjske 

teorije, načrtujejo svojo prihodnost. Sposobni so analiziranja življenjskih, filozofskih 

in moralnih problemov (Cogner, 1991; Zupančič, 1997; povz. po prav tam, str. 

525). Vse te značilnosti mladostnikovega spoznavanja se kažejo tudi na področju 

njegovega čustvovanja, v odnosu do samega sebe, s sovrstniki, starši, drugimi 

ljudmi (prav tam). 

 

Od posameznikov iz srednjega in poznega obdobja otroštva so mladostniki 

sposobnejši na večini področij miselnega delovanja, na besednem, spominskem 

(več imajo splošnega znanja), prostorskem (idr.) področju (prav tam). Zupančič in 

Svetina (prav tam, str. 525) pa nadalje še navajata, da logično sklepanje 

mladostnikov "postaja vse bolj učinkovito in abstraktno".  

Miselne sposobnosti posameznikov se v obdobju mladostništva hitro povečujejo. 

Predvsem razvoj t. i. fluidnih sposobnosti je tisti, ki je še posebej izrazit (prav tam). 

Odvisen je od "miselne fleksibilnost, prilagodljivosti in hitrosti procesiranja 

informacij (npr. hitrost zaznavanja, razumevanje odnosov med predmeti v 

prostoru, psihomotorično usklajevanje, delovni spomin)" (prav tam, str. 526). 

Počasneje in dalj časa se razvijajo kristalizirane sposobnosti  (npr. splošna 

informiranost, besedno razumevanje in fluentnost). Na njih bolj kot miselna 

prilagodljivost vpliva pridobljeno znanje (prav tam). 

Kar se tiče razvoja splošnih intelektualnih sposobnosti, se v obdobju mladostništva 

zgodijo zadnje hitre spremembe v miselnih sposobnostih. Začenjajo se okrog 

dvanajstega leta starosti (oziroma v času med enajstim in štirinajstim letom) s t. i. 

intelektualnim skokom (prav tam). "Intelektualni skok pomeni razmeroma hiter 

količinski porast miselnih sposobnosti v določeni starosti" (prav tam, str. 526). "Te 

hitre spremembe se na najbolj temeljni ravni odražajo v povečanju in trajanju 

namerne pozornosti, sposobnosti inhibicije pozornosti na nerelevantne podatke, v 

kapaciteti delovnega spomina in omogočajo posamezniku učinkovito miselno 

kombiniranje podatkov v ustrezne miselne predstave" (Demetriou, Efklides in 

Platsidou, 1993; povz. po Zupančič in Svetina, 2009, str. 526). Do intelektualnih 

skokov prihaja tudi v obdobju otroštva, a je, vsaj količinsko, tisti v obdobju 
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mladostništva najbolj očiten. Vrh doseže med petnajstim in šestnajstim letom 

starosti (Zupančič in Svetina, 2009). 

 

Način posameznikovega mišljenja, navajata Piaget in B. Inhelder (Piaget in 

Inhelder, 1986; povz. po prav tam, str. 531), se začne nekje med enajstim in 

dvanajstim letom starosti spreminjati v smeri abstraktnega mišljenja. Od 

konkretnih miselnih operacij prične odraščajoči prehajati k formalnologičnim (Berk, 

1998; Gross, 1993; povz. po prav tam, str. 531). "Za formalnologične operacije je 

značilno prevladovanje logičnega (formalnih, splošnih odnosov med stvarmi, pojmi 

in pojavi) nad konkretnim in izkustvenim (npr. sklepanje o določenih odnosih med 

konkretnimi stvarmi)" (prav tam, str. 531). "Formalnologične operacije so miselne 

operacije, pri katerih posameznik operira z abstraktnimi pojmi in pri sklepanju 

upošteva pravila propozicionalne logike" (prav tam, str. 531). Na stopnji 

formalnologičnih operacij so miselne sposobnosti kakovostno celovitejše, zaradi 

česar omogočajo preseganje fizične danosti in osredotočanje na konkretno 

nepredstavljive, splošne in abstraktne odnose med predmeti, dogodki in idejami. 

Mladostnik ne razmišlja le o tem, o čemer sodi, da dejansko v realnosti obstaja, 

temveč tudi o tistem, kar bi lahko bilo, predpostavlja možno. Temeljne značilnosti 

formalnologičnega mišljenja so: razumevanje načela ohranjanja ter logike 

razredov in logike odnosov, razumevanje pojmov in odnosov drugega reda (pojmi 

o pojmih, odnosi med odnosi), hipotetično deduktivno mišljenje, kombinatorično 

mišljenje, skupina logičnih operacij INRK (prav tam). 

Na stopnji formalnologičnih operacij je možno logični odnos ohranjanja, logiko 

razredov in odnosov uporabiti na konkretno nepredstavljivih, abstraktnih področjih 

(npr. razumevanje ohranjanja energije in ohranjanja količine po spremembi oblike,  

razvrščanje konkretno nepredstavljivih predmetov in pojmov po več razsežnostih 

hkrati itd.). Za hipotetično deduktivno mišljenje je značilno reševanje problemov z 

vnaprej predpostavljenimi možnimi odgovori, resničnost katerih je potrebno 

naknadno s sistematičnim preverjanjem še dokazati (prav tam). 

Za propozicionalno mišljenje "je značilno logično sklepanje o besednih izjavah ne 

glede na njihovo dejansko resničnost"  in "sklep določajo logični odnosi med 

elementi sklepanja in ne vsebina (empirična resničnost) teh elementov. Sklepanje 

postane neodvisno od vsebine, posameznik jasno loči med empirično veljavnostjo 

in logično nujnostjo sklepanja" (prav tam, str. 536). Na osnovi razumevanja 
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logičnih odnosov med zapisi in besednimi izjavami v simbolni obliki so 

posamezniki zmožni izpeljave logično nujnega sklepa, ki ga lahko prenesejo tudi 

na konkretne primere (prav tam). Zupančič in Svetina (prav tam) navajata, da je 

pogoj za logično premišljevanja o mišljenju in sklepanje o sklepanju razumevanje 

pojmov in odnosov drugega reda. "Če se v mišljenju pojavi konflikt med 

empiričnimi in logičnimi elementi sklepanja, so se mladostniki in odrasli na 

formalnologični stopnji sposobni osredotočiti le na logični vidik sklepa in zanemariti 

empirično resničnost premis" (Moshman in Franks, 1986; Rice, 1998; povz. po 

prav tam, str. 536). Labinowitz (1989; povz. po prav tam, str. 537) razlaga:  

"Na konkretnologični stopnji spoznavnega razvoja posamezniki razumejo 

posamezne logične odnose med predmeti, jih razvrščajo v razrede po več 

kot enem kriteriju sočasno, jih urejajo po velikosti (odnosi vrstnega reda), 

razumejo posamezne pojme in izvajajo logične operacije s predmeti, ki jih 

zaznavajo, se z njimi ukvarjajo ali si jih v predstavah lahko vsaj konkretno 

predstavljajo, šele na formalnologični stopnji pa lahko razmišljajo o konkretno 

nepredstavljivih možnostih, o razredih (oblikujejo razrede med razredi), 

odnosih (odkrivajo odnose med odnosi), tvorijo pojme o pojmih in razmišljajo 

o lastnem miselnem procesu (metakognicija), tj. razvijejo simbolno mišljenje 

drugega reda. Zanje je značilna mentalna dejavnost s predstavami, razredi, 

odnosi, pojmi, idejami in ne le mentalna dejavnost s predmeti (ali 

predstavami konkretnih predmetov)."  

"Formalna logika, s pomočjo katere je Piaget analiziral procese mladostnikovega 

mišljenja, vsebuje dva temeljna niza logičnega razvrščanja, kombinatorični sistem 

operacij in skupino operacij INRK" (Muuss, 1988; cit. po prav tam, str. 540). 

Sposobnost kombinatoričnega mišljenja posamezniku omogoča uspešno 

sistematično tvorjenje vseh možnih kombinacij (prav tam). "Drugi niz 

formalnologičnega razvrščanja, ki se razvije kot sestavni del propozicionalnega 

mišljenja, je sestavljen iz štirih logičnih transformacij: identitete (I), negacije (N), 

recipročnosti (R) in korelacije (K). Imenujemo jih skupina logičnih operacij INRK" 

(Inhelder in Piaget, 1958; Piaget in Inhelder, 1986; Muuss, 1988; cit. po prav tam, 

str. 540). 

Zupančič in Svetina (prav tam) navajata, da razvoj formalnologičnega mišljenja 

med posamezniki v populaciji ni povsem enoten. Nanj vplivajo inteligentnost, 

socialno okolje, izobrazba, specifične izkušnje itd.  



50	

1.4 VLOGA UČNIH METOD PRI RAZVOJU INDIVIDUALIZACIJE  
 

V sledečem poglavju je predstavljena umestitev pojma vizualizacije oziroma 

vodene vizualizacije na področje učnih metod. Predstavljeno je njeno mesto na 

področju učnih metod. 

 

Ko otrok vstopi v mladostništvo, doseže pravo pojmovno mišljenje in prične vidni 

svet gledati na način odraslih (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). Njegov 

likovni razvoj se s tem zaključuje in želja po likovnem izražanju ponavadi usiha 

(Butina, 1997). Razvije se razum, zaradi česar likovna dejavnost sloni predvsem 

na izkušnjah in znanju, a manj na ekspresivnosti in originalnosti, kreativne 

sposobnosti upadejo (Frelih, 2006; Karlavaris, 1988; Kraguljac in Karlavaris, 

1970). 

Mladostnik je pogosto dovzeten za vplive slabih kulturnih klišejev, zaradi česar 

njegovi likovni izdelki izgubljajo spontanost in čar (Butina, 1997; Frelih, 2006). 

Vendar slednje, poudarja Berce-Golobova (1993), ne pomeni izgube likovno 

izraznih sposobnosti, njegova spontanost je le potisnjena v podzavest. Obdobje je 

razvojno pomembno, saj po drugi strani v ospredje stopajo mladostnikove 

individualne težnje, ki so podlaga za oblikovanje individualnega likovnega izraza 

(Karlavaris, 1978). Po Jungu (Milčinski, 1978) se v procesu individualizacije 

človekovo bistvo osvobodi lupine, ki jo predstavlja persona na eni in sugestivne 

sile izvenzavestnih podob na drugi strani. Posledično se formira posameznik, 

individuum, osebnost. Individualizacija je pot, ki pelje k odrešenju, ki je doseženo s 

spoznanjem in izpolnjenjem lastne osebnosti in je bilo od nekdaj cilj vsem 

duhovnim prizadevanjem. 

 

Kako uspešno bo mladostnik oblikoval individualni stil, je zelo odvisno tudi od 

ustreznega pristopa k poučevanju ter od uporabljenih učnih metod (Karlavaris, 

1988; Karlavaris in Kraguljac, 1981; Marentič Požarnik, 2014), čemur pa učitelji še 

vedno posvečajo premalo pozornosti. Učni proces naj bi učitelj organiziral s 

sodobnimi metodami (Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007). 

Likovno izražanje naj bi pripomoglo k razvoju učenčeve domišljije, imaginacije, 

likovnega mišljenja, k razumevanju vizualnega okolja, spodbudilo naj bi izražanje 
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čustev, stališč in vrednot (Tomšič Čerkez, 2012) ter tudi k razvijanju samozavesti 

in h krepitvi notranje stabilnosti (Kliček, 2001). O pomenu pravilno izbranih učnih 

metod za učenčev vsestranski likovni razvoj govori Tacolova (1999). V likovni 

dejavnosti je angažirana celotna osebnost učenca, zaradi česar je v učnem 

procesu potrebno razvijati vse tri komponente osebnosti – intelektualno 

(spoznavno), afektivno (emocionalno-socialno) in psihomotorično (Frelih, 2006; 

Tacol, 1999). Najuspešnejši način za doseganje teh ciljev so problemsko 

zasnovane likovne naloge, izvedene z ustreznimi učnimi metodami (Tacol, 2002).  

Na izbiro učnih metod vplivajo številni dejavniki, med temi tudi razvojna stopnja 

učencev, že usvojeni likovni pojmi in pridobljene izkušnje učencev ter način 

upodabljanja likovnega motiva (Tacol, 2003). Učitelju likovne umetnosti so na voljo 

številne uporabne učne metode (Zupančič, 2006). 

 

Tacolova (2003) navaja naslednje splošne likovne metode: besedno (verbalno) 

metodo, dokumentacijsko metodo, ponazoritveno (demonstracijsko) metodo, 

metodo praktičnega dela ter posebne (specifične) metode. Učitelj pri pouku 

načeloma uporablja več metod. Pri besedni (verbalni) metodi gre za prenos 

informacij med vsemi prisotnimi v učnem procesu s pomočjo govorne 

komunikacije. Poleg prenosa informacij, ki poteka od učitelja (izvira) do učenca 

(prejemnika) ali obratno, ima metoda tudi spoznavno funkcijo. Spodbuja lahko 

razvoj interesa, emocionalnosti in motivacije za likovno dejavnost. Besedno 

(verfbalno) metodo Tacolova (prav tam) deli na metodo razlage (monologno 

metodo) in metodo pogovora (dialogno metodo). Obe metodi sta zelo uporabni, saj 

omogočata velik prenos informacij v zelo kratkem času. Tacolova (prav tam) 

poudarja, da je dokumentacijska metoda, ki jo deli na besedilno (tekstovno) 

metodo in metodo dela s slikovnim materialom, nepogrešljiva pri spoznavanju 

likovnih pojmov, motivov in likovnih tehnik, saj z njeno pomočjo pridobivamo 

znanje z združevanjem informacij, pridobljenih iz različnih medijev. Gre za 

informacije slušne, tipne, vizualne in audiovizualne narave. Pri ponazoritveni 

(demonstracijski) metodi učitelj kaže (demonstrira) učna sredstva in postopke 

ravnanja z likovnimi materiali in orodji, kar pri učencih spodbudi zaznave s čutili ter 

različne miselne dejavnosti. Za uspešno izveden pouk je pomembna povezanost 

ponazoritvene metode z metodo pogovora in razlage. Metoda praktičnega dela 

predstavlja temelj izkušenjskemu učenju. Učenci skozi likovno dejavnost, kjer so 
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čustveno, miselno in ustvarjalno aktivni, dosegajo nova spoznanja in odkritja na 

področju izraznih sredstev in oblikovalnih načel. 

 
1.4.1 Vloga posebnih (specifičnih) likovnih metod pri razvoju 
individualizacije 
 

Tacolova (2003) poleg splošnih predstavlja tudi specifične likovne metode, za 

katere predlaga, da jih učitelj pri pouku kombinira s splošnimi likovnimi metodami.  

Izbiro in uporabo specifičnih likovnih metod narekujejo posebnosti problemskega 

pouka likovne vzgoje. Za uspešno uporabo specifičnih likovnih metod mora učitelj 

dobro poznati posebnosti likovnega jezika, razlike v zmožnostih likovnega 

izražanja, načine dojemanja likovnih pojmov ter posebnosti likovnega jezika, 

razlike v zmožnostih likovnega izražanja, načinih dojemanja likovnih pojmov ter 

posebnostih ravnanja z likovnimi materiali, učenčevih interesih in nagnjenjih (prav 

tam). 

Specifične likovne metode prispevajo k večji fleksibilnosti in dinamičnosti 

poučevanja in učenja. Pri učencih spodbujajo likovno senzibilnost, usmerjajo jih k 

izvirnim rešitvam problemsko zasnovanih likovnih nalog ter jih spodbujajo k 

samostojnemu načinu likovnega izražanja in k razvoju individualnih likovnih 

zmožnosti. Učenci so intenzivneje usmerjeni v opazovanje, močneje si razvijajo 

predstavljivost, domišljijo, likovno mišljenje in ustvarjalnost. Poglabljajo znanje s 

področja razumevanja likovnega jezika, likovnih prvin in oblikovalnih principov, 

spretnejši postajajo v rokovanju z likovnimi materiali in orodji ter v prepoznavanju 

likovnih vrednot (prav tam). 

Tacolova (prav tam) poudarja, da specifične likovne metode v pouk aktivno 

vključujejo tako učitelja kot učence, s tem da imajo slednji večjo vlogo kot po 

navadi, s svojo dejavnostjo, samostojnostjo in odgovornostjo v vseh učnih etapah 

sooblikujejo učni proces. Učni proces, sloneč na prepletanju specifičnih metod s 

splošnimi metodami, spodbuja pri učencih kompleksnost likovnega izražanja, 

boljše razumevanje likovnega jezika, spontan način likovnega izražanja, 

ustvarjalnost, individualen način izražanja, večje, poglobljeno pridobivanje izkušenj 

glede ravnanja z likovnimi materiali in orodji.   

V okviru posebnih likovnih metod Tacolova (prav tam) navaja metodo širjenja in 

udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti, metodo estetske komunikacije, 
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metodo transponiranja in alternative, metodo kompleksnosti in prepletanja, metodo 

zavedanja lastne senzibilnosti ter metodo samostojnega dojemanja in usvajanja 

likovne tehnike skozi lastno izkušnjo. Na podoben način posebne likovne metode 

predstavlja tudi Berce-Golobova (1990). 

 
1.4.1.1 Vloga metode transponiranja in alternative pri razvoju 
individualizacije 

 

Mladostniki so pogosto dovzetni za vplive slabih kulturnih klišejev, zaradi česar 

njihovi likovni izdelki zgubljajo spontanost in čar. Ker pa slednje ne pomeni izgube 

likovno izraznih sposobnosti, lahko učitelj ob ustrezni izbiri učnih metod spodbuja 

likovni individualni razvoj mladostnika. 

 

V okviru specifičnih učnih metod posebno z metodo transponiranja in alternative (s 

specifičnim načinom predstavitve likovnih pojmov, likovnega motiva in ravnanja z 

likovnimi materiali in orodji ter vzporedno s specifičnim načinom predstavitve 

likovnega problema) učitelj učence odvrne od tega, da bi podobe upodabljali po 

ustaljenih vzorcih, in jih izrazito podpira v procesu individualizacije ter jih usmerja v 

razvijanje ustvarjalnosti, najpomembnejše funkcije metode transponiranja in 

alternative (Tacol, 2003). 

Z nazornim predstavljanjem postopkov izvedbe likovne tehnike učitelj učence 

motivira za samostojno preizkušanje le-teh ter predvsem za iskanje novih likovno 

tehničnih možnosti. Učenci v svobodnem raziskovanju likovnega motiva uživajo, 

njihove ideje so izvirne in raznovrstne, navdušujejo jih lastna odkritja novih 

postopkov likovnih tehnik ter izvirna iskanja in izkazovanja znanja likovnih pojmov 

(prav tam).  

 

Metoda transponiranja in alternative pri učencih močno spodbudi domišljijo, zaradi 

česar nastajajo nove, nepričakovane, enkratne, občutljive podobe. Pomembnost 

domišljije za nastanek podob tako kot Tacolova (2003) izpostavljata tudi Arnheim 

(1969) in Muhovič (1998a). Slednji (Muhovič, 2002, str. 200) pravi, da lahko 

domišljija likovnemu prakticiranju prostor delovanja "raztegne do meja 

nemogočega". Na osnovi izkušenj, trdi Pečjak (1975), nastajajo nove kombinacije, 
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ki kot take še niso bile doživete in narejene. Gre za odkrivanje novih vizualnih 

oblik, v katerih se odražajo osebnostne lastnosti.  

Domišljija je posebno močna pri mlajših otrocih, v starosti od 13. do 15. leta usiha, 

po petnajstem letu pa ponovno poraste. V splošnem pa njeno intenziteto in 

originalnost pogojuje svobodno, spontano likovno izražanje in upoštevanje vizij in 

idej, kar pa je moč doseči le pri sproščenih učencih, torej v učnem procesu, ki tak 

način delovanja spodbuja (Tacol, 1999). Na osnovi raziskav (Gavez, 1997) je bilo 

ugotovljeno, da se pri globoki sproščenosti v možganih zmanjša število valov beta 

in poveča število valov alfa. V takšnem stanju smo bolj dovzetni za zavedanje 

samega sebe, učenje je hitrejše, kreativnost je povečana, razumevanje je veliko 

lažje in globlje. Podobno Duh (2004, str. 33) za spontano in svobodno ustvarjanje 

poudarja pomen fizične in psihične sproščenosti kot pogoj, da otrok (mladostnik) 

spregovori "za sebe in o sebi in o življenju nasploh".  

 

Sproščeno ustvarjalno vzdušje in likovno prakticiranje je moč doseči z metodo 

transponiranja in alternative, s pomočjo vizualnih predstav, kjer učenci pod 

učiteljevim vodstvom v sproščenem vzdušju (v tišini, zaprtih oči, da se lažje 

zberejo, ponotranjijo, so bolj pozorni) ob poslušanju zgodbe doživijo motiv, si ga v 

mislih predstavljajo in ga nato likovno upodobijo. Vživetje v tekst obudi predstavo 

(Zabel, 2010). "Človek mora včasih celo zapreti oči, da more globlje videti" 

(Trstenjak, 1981, str. 105).  

Vizualizacija pri učencih povečuje kreativnost (Gavez, 1997), saj znotraj lastnih 

predstav intuitivno iščejo ustvarjalne rešitve, skozi katere se odražajo osebnostne 

lastnosti in likovni (estetski) čut. Podoben opis uporabe vizualnih predstav je 

zaslediti pri Liebmannu (1994). Ker vizualizacija globinsko sprošča, omogoča 

doseganje izredne umirjenosti in zbranosti, tesnega stika s samim sabo ter 

spodbuja samozaupanje, pri čemer pa seveda odigra pomembno vlogo tudi vrsta 

podobe (Srebot in Menih, 1993; Trojar Jan in Orel, 2004). Takšna praksa je 

mladostnikom zelo dobrodošla, saj jim pomaga obvladovati za adolescenco 

značilne povečane čustvene napetosti (Maksimović, 1991). 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI 
RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
2.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Z obdobjem mladostništva, ko otrok doseže pravo pojmovno mišljenje, začne vidni 

svet gledati na način, ki je človeški vrsti lasten (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2011). Likovni razvoj se zaključuje, potreba po likovnem izražanju ponavadi zamre 

(Butina, 1997), kreativne sposobnosti upadejo, likovna dejavnost sloni predvsem 

na izkušnjah in znanju, saj se razvije razum, a manj na ekspresivnosti in 

originalnosti, značilna je težnja po realističnem upodabljanju (Frelih, 2006; 

Karlavaris, 1988; Kraguljac in Karlavaris, 1970). Mladostnik največkrat prevzema 

slabe kulturne klišeje (Butina, 1997; Frelih, 2006). Spontanost je potisnjena v 

podzavest, kar pa sicer še ne pomeni izgube likovnoizraznih sposobnosti (Berce-

Golob, 1993). Obdobje je razvojno pomembno, saj po drugi strani v ospredje 

stopajo individualne težnje, ki so podlaga za oblikovanje individualnega likovnega 

izraza (Karlavaris, 1978). Kako uspešno pa bo mladostnik oblikoval individualni 

stil, je zelo odvisno tudi od učnih metod (Karlavaris, 1988; Karlavaris in Kraguljac, 

1981), čemur pa učitelji še vedno posvečajo premalo pozornosti. Učni proces naj 

bi učitelj organiziral s sodobnimi metodami (Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 

2007). Metoda, ki učence izredno odvrača od upodabljanja podob po ustaljenih 

vzorcih in jih izrazito podpira v procesu individualizacije ter jih usmerja v razvijanje 

ustvarjalnosti, je metoda transponiranja in alternative, pri kateri učitelj z močno 

spodbudo domišljije doseže, da učenci pridejo do lastnih idej in likovnih rešitev 

(Tacol, 2003). Kot metodo transponiranja in alternative je bilo smiselno preizkusiti 

in v pouk vključiti vizualizacijo, pri kateri učenci na osnovi izbranih besednih 

spodbud z zaprtimi očmi v mislih zavestno oblikujejo vizualne predstave. Znotraj 

teh intuitivno iščejo izvirne rešitve, skozi katere odražajo svoje osebnostne 

lastnosti in likovno-estetski čut. Vizualizacija mladostnike zaradi svojega 

specifičnega značaja tudi globinsko sprošča, kar jih pripelje v umirjeno in zbrano 

stanje, poglobljen stik s samim sabo ter večanje samozaupanja (Trojar Jan in Orel, 
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2004). Predpogoj za sproščenost sta ustrezna zgodba, saj imajo besede izredno 

moč (Kante, 2001; R. Furman, 2013), in vrsta podobe (Trojar Jan in Orel, 2004). 

Takšna praksa je mladostnikom zelo dobrodošla, saj jim pomaga obvladovati za 

adolescenco značilne povečane čustvene napetosti (Maksimović, 1991). 

 
2.1.2 Cilji raziskovanja  
 
Cilj raziskave je ugotoviti vpliv vizualnih predstav na izvirnost, fleksibilnost in 

občutljivost dijakov pri likovnem izražanju in primerjati odnos dijakov do likovnega 

izražanja brez vizualnih predstav in s pomočjo vizualnih predstav. Zanimal nas je 

vpliv vizualnih predstav (vizualizacije) na izvirnost načina upodobitve motiva in 

izbire motiva, na fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne tehnike ter občutljivost 

za likovni problem. 

 

2.1.3 Raziskovalne hipoteze  
 

2.1.3.1 Splošna hipoteza raziskovanja 
 

Hg: Dijaki, ki so nalogo s področja risanja realizirali s pomočjo vizualnih predstav, 

bodo uspešnejši od dijakov, ki so likovno nalogo s področja risanja izvedli na 

tradicionalen način, pa tudi njihov odnos do likovnega izražanja bo bolj pozitiven. 
 
2.1.3.2 Specifične hipoteze raziskovanja 
 

H1: Prednosti likovnih nalog dijakov, ki so risali s pomočjo vizualnih predstav, v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki so risali na tradicionalen način, se bodo 

pokazale v izvirnem načinu upodobitve motiva. 

H2: Prednosti likovnih nalog dijakov, ki so risali s pomočjo vizualnih predstav, v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki so risali na tradicionalen način, se bodo 

pokazale v izvirni izbiri motiva. 

H3: Prednosti likovnih nalog dijakov, ki so risali s pomočjo vizualnih predstav, v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki so risali na tradicionalen način, se bodo 

pokazale v fleksibilnosti izkoriščanja možnosti likovne tehnike. 
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H4: Prednosti likovnih nalog dijakov, ki so risali s pomočjo vizualnih predstav, v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki so risali na tradicionalen način, se bodo 

pokazale v občutljivosti za likovni problem. 

H5: Prednosti likovnih nalog dijakov, ki so risali s pomočjo vizualnih predstav, v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki so risali na tradicionalen način, se bodo 

pokazale v bolj pozitivnem odnosu dijakov do likovnega izražanja. 

 

2.2 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 

2.2.1 Opis raziskovalnih metod  
 

Raziskovalni pristop je kvantitativen in kvalitativen. Za dosego ciljev in z njimi 

povezanih zastavljenih hipotez je bila uporabljena empirična deskriptivna in 

kavzalno eksperimentalna kvantitativna metoda raziskave z elementi 

kvalitativnega raziskovanja, ki so vključevali kvalitativno analizo likovnih del 

dijakov, nastalih brez pomoči vizualnih predstav in s pomočjo vizualnih predstav, 

in kvalitativno analizo odgovorov dijakov na odprta anketna vprašanja.  

Eksperimentalni faktor je imel dve modaliteti: tradicionalni način izvajanja likovnih 

nalog v prvih letnikih srednje šole in izvajanje likovnih nalog s pomočjo vizualnih 

predstav v prvih letnikih srednje šole. Da bi lahko preverili uspešnost eksperimenta 

z različnih vidikov, je bilo opravljeno testiranje učencev pred začetkom 

eksperimentalnega dela (preverjanje začetnega stanja) in ob koncu (preverjanje 

učinkov eksperimentalnega faktorja ob koncu eksperimentalne raziskave). V vseh 

oddelkih so bile izvajane naslednje naloge s področja risanja: za preverjanje 

začetnega stanja (inicialnega stanja) – "Risanje kompozicije s poudarkom na 

raznolikostih risalnih izrazil in njihovih odnosov" (Priloga 1) ter za preverjanje 

uspešnosti eksperimenta – "Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili" (Priloga 

2 in Priloga 3) in "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in 

sence" (Priloga 4 in Priloga 5). 
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2.2.2 Opis vzorca 
 
V raziskavo je bil vključen vzorec približno 240 dijakov prvih letnikov srednje šole: 

štirje oddelki za eksperimentalno skupino (ES) in štirje oddelki za kontrolno 

skupino (KS). V raziskavi sem sodelovala kot učiteljica likovnega snovanja. 

Skupno je bilo v raziskavo vključenih 51 (21,3 %) fantov, od tega 25 (10,4 %) v ES 

in 26 (10,8 %) v KS, in 189 (78,8 %) deklet, od tega 95 (39,6 %) v ES in 94 (39,2 

%) v KS. Med kontrolno in eksperimentalno skupino po spolu ni bilo statistično 

pomembnih razlik (χ2 = 0,0158, p = 0,8999). 

 

Tabela 1: Opisna statistika za splošni učni uspeh ob zaključku OŠ (USPEH) in 

oceno iz likovne vzgoje ob zaključku OŠ (OCENA LV) ter test razlik med obema 

skupinama 

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

USPEH 4,0 3,0 4,0 1 4,0 3,0 4,0 1 7873,50 0,8394 

OCENA LV 5,0 4,0 5,0 1 5,0 4,0 5,0 1 7804,50 0,8394 

 

Legenda za Tabelo 1: 

Me = mediana 

Q1 = prvi kvartil 

Q3 = tretji kvartil 

IKR = interkvartilni razmik 

M - W U = Mann Whitney test  

p = stopnja statistične pomembnosti 

 

Rezultat Mann-Whitneyevega testa (Tabela 1) je pokazal, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike glede splošnega učnega uspeha in glede ocene iz 

likovne vzgoje ob zaključku OŠ med eksperimentalno (ES) in kontrolno (KS) 

skupino (p>0,05). Skupini sta torej glede splošnega učnega uspeha in ocene iz 

likovne vzgoje ob zaključku OŠ primerljivi, kar je dobrodošlo za nadaljnjo 
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raziskavo. Razlika bi pomenila nehomogenost skupin že v samem izhodišču, kar v 

primeru teh spremenljivk ni zaželeno. 

 

2.2.3 Opis uporabljenih instrumentov in spremenljivk 
 
Instrumente za preverjanje učinkovitosti eksperimenta smo uporabili pred, med 

eksperimentom in po eksperimentu. Uporabljeni so bili naslednji instrumenti: 

- ocenjevalna shema za merjenje likovne izvirnosti, fleksibilnosti in občutljivosti 

dijakov (Priloga 6) po opravljeni prvi likovni nalogi (začetno stanje) ter po 

opravljeni drugi in tretji likovni nalogi (po eksperimentu). Seznam spremenljivk 

ocenjevalne sheme: 

 - izviren način upodobitve motiva pri prvi likovni nalogi – NAČIN 1; 

 - izviren način upodobitve motiva pri drugi likovni nalogi – NAČIN 2; 

 - izviren način upodobitve motiva pri tretji likovni nalogi – NAČIN 3; 

 - izvirna izbira motiva pri prvi likovni nalogi – IZBIRA 1; 

 - izvirna izbira motiva pri drugi likovni nalogi – IZBIRA 2; 

 - izvirna izbira motiva pri tretji likovni nalogi – IZBIRA 3; 

 - fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne tehnike pri prvi likovni nalogi – 

 FLEKSIB 1; 

 - fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne tehnike pri drugi likovni nalogi –- 

 FLEKSIB 2; 

  - fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne tehnike pri tretji likovni nalogi – 

 FLEKSIB 3; 

 - občutljivost za likovni problem pri prvi likovni nalogi – OBČUTLJIV 1; 

  - občutljivost za likovni problem pri drugi likovni nalogi –- OBČUTLJIV 2; 

 - občutljivost za likovni problem pri tretji likovni nalogi – OBČUTLJIV 3; 

 - ocena likovnega dela pri prvi likovni nalogi – SPLOŠNA 1; 

  - ocena likovnega dela pri drugi likovni nalogi –- SPLOŠNA 2; 

  - ocena likovnega dela pri drugi in tretji likovni nalogi –- SPLOŠNA 3, 

- ocenjevalna lestvica za merjenje odnosa dijakov do likovnega izražanja (Priloga 

7) med opravljanjem druge in tretje likovne naloge (med eksperimentom). Seznam 

spremenljivk ocenjevalne lestvice  za merjenje odnosa dijakov do likovnega 

izražanja: 

 - ES – skupina 1; 
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   - KS – skupina 2; 

 - pozitiven odnos – 1; 

 - nevtralen odnos –- 2; 

 - negativen odnos – 3, 

- vprašalnik o mnenju dijakov o pouku likovnega snovanja po zaključku 

eksperimenta (Priloga 8). Seznam spremenljivk vprašalnika o mnenju dijakov o 

pouku likovnega snovanja: 

 - nenavaden/običajen – NENAVAD;  

 - vzbuja samozaupanje/jemlje samozaupanje – SAMOZAUP;  

 - spodbuja razmišljanje/zavira razmišljanje – RAZMIŠLJA;  

  -spodbuja izražanje čustev/zavira izražanje čustev –- IZRAZČUST; 

 - spodbuja domišljijo/zavira domišljijo – DOMIŠLJI;  

 - sproščujoč/utesnjujoč – SPROŠČUJ;  

 - motivira za delo/ne motivira za delo – MOTIVIRA;  

 - prijeten/neprijeten – PRIJETEN;  

 - nezahteven/zahteven – NEZAHTEV;  

 - lahkoten/naporen – LAHKOTEN; 

 - jasno usmerja mojo dejavnost/nejasno usmerja mojo dejavnost – 

 USMERJA; 

 - zanimiv/nezanimiv – ZANIMIV;  

 - spodbuja zbranost/ne spodbuja zbranosti –- ZBRANOST;  

 - krepi intuicijo/zavira intuicijo – INTUICIJ;  

 - ustvarjalen/neustvarjalen – USTVARJAL;  

 - osebno mi je blizu/ne dotakne se me – BLIZU;  

 - prijazen/neprijazen – PRIJAZEN;  

 - življenjski/neživljenjski – ŽIVLJENJSKI; 

 - dopuščamoje svobodno izražanje/omejujemoje svobodno izražanje – 

 SVOBOD; 

 - smiseln/nesmiseln – SMISELN; 

 - način dela mi je všeč/način dela mi ni všeč –- VŠEČ;  

 - razumljiv/nerazumljiv – RAZUMLJIV;  

 - razgiban/nerazgiban – RAZGIBAN;  

 - privlačen/odbijajoč – PRIVLAČEN;  

 - sodoben/zastarel – SODOBEN. 
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Za preverjanje učinkovitosti eksperimenta so uporabljeni instrumenti poleg 

osnovnih podatkov o učencih (spol, splošni učni uspeh – USPEH, uspešnost v 

učnem procesu likovne vzgoje – OCENA LV) merili likovno izvirnost, fleksibilnost 

in občutljivost dijakov ter odnos dijakov do likovnega izražanja. 
- Likovno izvirnost, fleksibilnost in občutljivost dijakov smo po opravljeni likovni 

nalogi za preverjanje inicialnega stanja ter po opravljenih likovnih nalogah brez 

pomoči vizualnih predstav (tradicionalni način pouka) in po opravljenih likovnih 

nalogah s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) neodvisno ocenjevali trije 

ocenjevalci z ocenami od 1 do 5 na osnovi za raziskavo posebej oblikovane 

razčlenjevalne ocenjevalne sheme (Priloga 6). Trije ocenjevalci smo ocenjevali 

zaradi večje zanesljivosti ocenjevanja. 
Ujemanje med ocenjevalci smo ocenili s pomočjo intraklasnega korelacijskega 

koeficienta (ICC) za vsak kazalec likovne uspešnosti posebej, ločeno za vsako 

likovno nalogo (izračunani ICC in pripadajoči 95 % IZ za vse kazalce likovne 

uspešnosti za vse ocenjevalce so navedeni v Prilogi 9). 

Najnižja stopnja ujemanja med ocenjevalci se kaže pri ocenjevanju prve likovne 

naloge (Priloga 1), znotraj katere se ocenjevalci najslabše ujemajo pri ocenjevanju 

izvirnosti izbire motiva (način, likovna naloga: 1), vrednost ICC je 0,2654, najbolj 

pa pri splošni oceni, (splošna, likovna naloga: 1), vrednost ICC je 0,3775. Pri 

ocenjevanju druge (Priloga 2 in Priloga 3) in tretje likovne naloge (Priloga 4 in 

Priloga 5) je bilo ujemanje med ocenjevalci v primerjavi s prvo likovno nalogo 

boljše. Najmanj sicer pri ocenjevanju izvirnosti izbire motiva pri drugi likovni nalogi 

(izbira, likovna naloga: 2), ICC  je 0,3171, najbolj pa pri splošni oceni druge likovne 

naloge (splošna, likovna naloga: 2), ICC je 0,5703. V splošnem se je torej stopnja 

ujemanja med ocenjevalci skozi čas izboljšala, tudi razlike v stopnji ujemanja 

glede na posamezne spremenljivke znotraj ocenjevanja druge in tretje naloge so 

se zmanjšale. To morda pomeni, da so ocenjevalci potrebovali nekaj časa, da so 

kriterije ocenjevanja usvojili in ponotranjili, kar je imelo za posledico bolj 

poenoteno ocenjevanje, med njimi je bilo vedno manj razlik. 

Najnižja stopnja ujemanja med ocenjevalci glede na posamezne kazalce likovne 

uspešnosti je pri ocenjevanju prve likovne naloge, in sicer pri ocenjevanju 

izvirnosti načina upodobitve motiva (način, likovna naloga: 1, vrednost ICC 

0,2654), pri ocenjevanju izvirnosti izbire motiva (izbira, likovna naloga: 1, vrednost 

ICC 0,2944), ter pri ocenjevanju fleksibilnosti izkoriščanja možnosti likovne tehnike 
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(fleksib, likovna naloga: 1, vrednost ICC 0,2882). Najvišja stopnja ujemanja se 

kaže pri podajanju splošne ocene (ICC: prva likovna naloga 0,3775, druga likovna 

naloga 0,5703 in tretja likovna naloga 0,5207). Pričakovano je, da bo ujemanje 

med ocenjevalci pri splošni oceni v primerjavi z oceno specifičnega dela likovne 

naloge boljše, saj se pri splošni oceni subjektivne odločitve ocenjevalca manj 

jasno izrazijo.  

Ko smo primerjali stopnje ujemanja med posameznimi pari ocenjevalcev, smo 

ugotovili dobro ujemanje med prvim in drugim ter prvim in tretjim ocenjevalcem. 

Vrednost ICC v temu primeru ni bila nikoli nižja od  0,2952 (ujemanje prvega in 

tretjega ocenjevalca pri oceni izvirnosti izbire motiva pri drugi likovni nalogi), 

najvišja pa  je bila 0,7464 (ujemanje prvega in drugega ocenjevalca pri splošni 

oceni druge likovne naloge). Najslabše ujemanje je bilo med drugim in tretjim 

ocenjevalcem. Najslabše ujemanje se kaže pri ocenjevanju izvirnosti načina 

upodobitve motiva pri prvi likovni nalogi (ICC 0,1424), najboljše pa pri oceni 

izvirnosti načina upodobitve motiva pri drugi likovni nalogi (ICC 0,4808). Stopnja 

ujemanja se skozi čas pri vseh kombinacijah parov ocenjevalcev izboljšuje. 

(Priloga 10) 

Ker razlika med ocenjevalci ni prevelika oziroma je stopnja ujemanja med 

ocenjevalci zadovoljiva, smo lahko podatke ocenjevalcev za potrebe nadaljnje 

analize združili. Podatke ocenjevalcev smo združili tako, da smo izračunali 

povprečno oceno za vsak kazalec likovne uspešnosti.  

Ocenjevalno shemo sem prej preizkusila na vzorcu likovnih izdelkov dijakov enega 

razreda.  

- Izvirnost, fleksibilnost in občutljivost dijakov sem ugotavljala tudi s kvalitativno 

analizo likovnih izdelkov, nastalih na tradicionalen način in s pomočjo vizualnih 

predstav (vizualizacije), z analitično generalizacijo.   

- Odnos dijakov do likovnega izražanja sem med eksperimentom in ob koncu 

eksperimenta ugotavljala z opazovanjem dijakov med izvajanjem likovne naloge 

na tradicionalen način in med izvajanjem likovne naloge s pomočjo vizualnih 

predstav (vizualizacije) na osnovi ocenjevalne lestvice (Priloga 7), kjer sem njihov 

odnos vrednotila kot pozitiven, negativen ali nevtralen, ter na osnovi vprašalnika o 

mnenju dijakov o pouku likovnega snovanja (Priloga 8), ki so ga dijaki izpolnili po 

opravljenih nalogah na tradicionalen način in s pomočjo vizualnih predstav 

(vizualizacije). Vprašalnik je vključeval pretežno lestvico pomenskih razlik (dijaki 
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so pri nasprotnih parih besed ali besednih zvez označili izbran prostor) in nekaj 

anketnih vprašanj odprtega tipa. Veljavnost in zanesljivost vprašalnika smo najprej 

preverili s pilotsko raziskavo, ugotovili smo ustrezno veljavnost (prvi faktor v 

faktorski analizi je pojasnjeval 35,7 % skupne variance) in zanesljivost (prvih šest 

faktorjev je pojasnjevalo 64,7 % skupne variance). Tudi Cronbachov koeficient alfa 

(α) je bil ustrezno visok (α = 0,92). Zanesljivost vprašalnika smo preverili tudi za 

vzorec 240 dijakov, ki so bili vključeni v študijo. Tudi v tem primeru je bila 

zanesljivost vprašalnika odlična (Cronbach alfa 0,94; 95 % IZ od 0,92 do 0,95). 

 
2.2.4 Opis procesa in načina zbiranja podatkov 
 

Raziskava je potekala na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, kjer sem zaposlena. 

Izvajala se je v okviru predmeta umetnost, in sicer v spomladanskih mesecih 

šolskega leta 2014/15 v osmih prvih letnikih štiriletnega programa Zdravstvena 

nega. Štirje oddelki so bili vključeni v eksperimentalno skupino (ES) in štirje 

oddelki v kontrolno skupino (KS). Raziskava se je izvajala tri zaporedne tedne 

(dve uri na teden), v obeh skupinah (v KS in ES) hkrati. Kot učiteljica sem 

sodelovala v raziskavi skozi poučevanje umetnosti (vsebinskega sklopa likovno 

snovanje). 

V vseh oddelkih so bile izvedene tri likovne naloge s področja risanja, načrtovane 

na osnovi Kataloga znanja za srednje strokovne šole in letnega delovnega načrta. 

Vse likovne naloge so bile izvedene v tehniki laviranega tuša.  

Pouk, pri katerem se je izvajala prva likovna naloga (likovni problem: "Risanje 

kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in njihovih odnosov", 

motiv: "Nefiguralni motiv") (Priloga 1), je potekal v obeh skupinah (v KS in ES) na 

enak način. Uvodni del ure je bil namenjen spoznavanju likovne tehnike in likovnih 

pojmov. Rezultati prve likovne naloge so služili ugotavljanju začetnega 

(inicialnega) stanja. Pouk, pri katerem sta se izvajali druga likovna naloga (likovni 

problem: "Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili", motiv: "Drevo") in tretja 

likovna naloga (likovni problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter 

svetlobe in sence", motiv: "Sprehod v gozdu"), je v KS potekal na tradicionalen 

način (Priloga 2 in Priloga 4). Pri izvedbi pouka so bile uporabljene metode 

poučevanja, ki se pri pouku likovnega snovanja najpogosteje uporabljajo, torej 

splošne likovne metode, predvsem besedna (verbalna) in dokumentacijska, kakor 
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jih imenuje Tacolova (2003). Uvodni del ure je bil namenjen spoznavanju likovnih 

pojmov. V ES je bila pri pouku, pri katerem sta se izvajali druga in tretja likovna 

naloga, uporabljena posebna (specifična) likovna metoda – metoda transponiranja 

in alternative (prav tam). Pouk je potekal s pomočjo vizualnih predstav 

(vizualizacije). (Priloga 3 in Priloga 5) V uvodnem delu ure je bil poudarek na 

motivu. Dijaki so v sproščenem vzdušju, v tišini, zaprtih oči ob poslušanju zgodbe 

(Priloga 11 in Priloga 12) motiv doživeli, si ga v mislih predstavljali in ga nato 

likovno upodobili. Tišina predstavlja enega od najpomembnejših pogojev za 

uspešen potek vizualizacije. V tišini se veliko lažje poglobimo vase, sledimo 

besednemu vodenju in se predamo lastnemu doživljanju, senzibilnim zaznavam in 

kreativnosti. Zelo pomembno je, da tega procesa nihče ne zmoti, saj nas bo po 

vsej verjetnosti iz (morda) globokih zaznav premaknil na površje. Biti v tišini in dalj 

časa ne govoriti mladostnikom predstavlja velik problem. Tega niso vajeni. Za delo 

v ES so bili izbrani razredi, za katere se je med šolskim letom pokazalo, da so 

sposobni boljše koncentracije oziroma se je predvidevalo, da bodo med izvedbo 

vizualizacije lažje zdržali v tišini in da ne bo prišlo do nepotrebnega govorjenja in 

drugih zvočnih motenj. Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv pouka s pomočjo 

vizualnih predstav (vizualizacije) na likovno izražanje. Pred izvedbo raziskave je 

bilo treba zagotoviti pogoje, v katerih bi lahko vizualizacijo izvedli. Rezultati druge 

in tretje likovne naloge so služili ugotavljanju uspešnosti eksperimenta. Pouk v KS 

kot tudi v ES sem izvedla avtorica raziskave. 

Po opravljeni likovni nalogi za preverjanje inicialnega stanja, torej po prvi likovni 

nalogi (Priloga 1), ter po opravljenih likovnih nalogah brez pomoči vizualnih 

predstav (tradicionalni način pouka) in po opravljenih likovnih nalogah s pomočjo 

vizualnih predstav (vizualizacije), torej po drugi (Priloga 2 in Priloga 3) in tretji 

(Priloga 4 in Priloga 5) likovni nalogi (po zaključku eksperimenta), smo trije 

univerzitetno izobraženi likovniki (dve profesorici likovne pedagogike in akademski 

slikar, spec., z opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo) neodvisno ocenjevali 

likovno izvirnost, fleksibilnost in občutljivost dijakov z ocenami od 1 do 5 na osnovi 

ocenjevalne sheme, ki sem jo za raziskavo posebej oblikovala (Priloga 6). Vsak 

ocenjevalec je podal tudi splošno oceno posameznega likovnega dela. Pred 

pričetkom ocenjevanja so bila podana natančna navodila, tj. smernice za 

ocenjevanje (Priloga 13). Anonimnost dijakov je bila zagotovljena, likovna dela so 

bila oštevilčena. 
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Med eksperimentom, torej med izvajanjem druge in tretje likovne naloge na 

tradicionalen način (KS) in s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (ES) sem 

na osnovi opazovanja ugotavljala odnos dijakov do likovnega izražanja. V ta 

namen sem izdelala ocenjevalno lestvico (Priloga 7), s pomočjo katere sem 

označila odnos dijakov do likovnega izražanja kot pozitiven, negativen ali 

nevtralen. Dijake sem opazovala ves čas pouka, pozorna sem bila na njihovo 

motiviranost za delo, vztrajnost, kreativnost. 

V tednu po zaključku eksperimenta so dijaki obeh skupin (KS in ES) izpolnjevali 

vprašalnik (Priloga 8), na osnovi katerega so tudi sami izrazili odnos do likovnega 

izražanja, svoje mnenje glede pouka (likovnega snovanja), v okviru katerega sta 

bili izvedeni likovni nalogi s področja risanja na tradicionalen način (KS) oziroma s 

pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (ES), torej druga in tretja likovna naloga. 

V obeh skupinah (v KS in ES) je vprašalnik vključeval lestvico pomenskih razlik 

(dijaki so pri nasprotnih parih besed ali besednih zvez označili izbran prostor), v 

ES pa tudi nekaj anketnih vprašanj odprtega tipa. Pri oblikovanju anketnega 

vprašalnika sem pri lestvici pomenskih razlik zajela področje kognicije, motivacije, 

emocij, ustvarjalnosti, osebnostnega razvoja in samopodobe ter estetskega 

doživetja. Z anketnimi vprašanji odprtega tipa sem želela priti še do dodatnih, 

nepričakovanih ugotovitev glede mnenja dijakov o pouku likovnega snovanja. 

 

2.2.5 Opis obdelave podatkov  
 

2.2.5.1 Kvantitativna ali statistična analiza 
 

Ujemanje med ocenjevalci smo ocenili s pomočjo intraklasnega korelacijskega 

koeficienta (ICC). Pri izračunu ICC smo predpostavljali, da tako učenci kot 

ocenjevalci predstavljajo slučajen vzorec iz neke populacije. Izračunali smo vse 

parne koeficiente ujemanja, kot tudi hkratno ujemanje med vsemi ocenjevalci. 

Izračunali smo tudi ustrezne 95 % intervale zaupanja (IZ). 

Za številske spremenljivke smo izračunali kvartile, mediano in interkvartilni razmik 

(IKR). Za opisne spremenljivke smo izračunali delež in eksaktni 95 % binomski 

interval zaupanja za delež. 
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Razliko med skupinama (eksperimentalna in kontrolna skupina) za številske 

spremenljivke smo preverili z Mann-Whitney testom. Shapiro-Wilk test normalnosti 

je pokazal statistično pomemben odklon od normalnosti v (vsaj) eni izmed skupin. 

Razliko med skupinama za preučevane opisne spremenljivke smo preverili s 

testom χ² z Yatesovim popravkom oziroma Fisherjevim eksaktnim testom, kjer je 

bilo to ustrezno. Urejenostne spremenljivke z več kot tremi vrednostmi smo 

obravnavali kot številske spremenljivke.  

Analizirali smo tudi razlike med skupinama v času (likovne naloge). V ta namen 

smo uporabili linearni mešani model analize variance (ang. linear mixed effects 

model), kjer smo v analizo vključili čas in skupino. Kot slučajni vpliv smo v model 

vključili identifikator učenca in tako pravilno upoštevali odvisnost med meritvami. 

Ker v prvem času (prva likovna naloga) skupini še nista bili različno tretirani, smo v 

model vključili tudi interakcijo med časom in skupino. Interakcijo smo raziskali z 

analizo kontrastov. Analizo smo opravili za vsako spremenljivko posebej. Menimo, 

da kontroliranje po ostalih, morebiti motečih spremenljivkah (multivariatna analiza) 

v tem primeru ni potrebno, ker se je v univariatni analizi pokazalo, da sta bili v 

začetku raziskave skupini primerljivi po spolu ter po splošnem učnem uspehu in 

oceni iz likovne vzgoje ob zaključku osnovne šole, kar bi lahko bile morebitne 

moteče spremenljivke. Podatke o odnosu dijakov do likovnega izražanja smo 

natančneje analizirali z uporabo logistične regresije z mešanim vplivom. 

Razlike med skupinama smo prikazali grafično, uporabili smo kvantilni grafikon in 

linijski grafikon, v katerem prikazujemo povprečje.  

P-vrednost, ki je bila manjša ali enaka od 0.05 (p ≤ 0.05), je bila upoštevana kot 

statistično pomembna v vseh izračunih. 

Analiza je bila opravljena s paketom R za statistične izračune (R verzija 3.0.1). 

 

2.2.5.2 Kvalitativna analiza 
 
V postopku kvalitativne analize je bila uporabljena analitična generalizacija, katere 

osnovni koraki so kodiranje, združevanje sorodnih kod v kategorije in končna 

razlaga (Cencič, 2002). 

S pomočjo analitične generalizacije so bila analizirana likovna dela, ki so nastala v 

času eksperimenta. Torej likovna dela druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni 

problem: "Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili")  in likovna dela tretje 
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likovne  naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s 

pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), nastala na tradicionalen način 

(KS) in s pomočjo vizualnih predstav (ES) (Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4 in Priloga 

5). V obeh primerih so dijaki likovno nalogo izdelali v tehniki laviranega tuša. V prvi 

fazi kvalitativne analize je bilo opravljeno urejanje, priprava slikovnega gradiva za 

nadaljnjo obdelavo. Iz množice likovnih del posameznih likovnih nalog in skupin je 

bil izbran reprezentativni vzorec likovnih del. Na osnovi poznavanja likovne 

govorice in likovne občutljivosti je bilo izbranih oziroma izločenih približno polovica 

likovnih del. V drugi fazi je potekalo opisovanje likovnih značilnosti likovnih del 

(transkripcija vizualnega, likovnega zapisa v pisni, besedni zapis), saj, kot navaja 

Cencičeva (2002, str. 58), je v primeru slikovnih gradiv potreben "prepis 

(transkripcija) v pisno obliko". Pri opisovanju likovnih del je bila osredotočenost 

usmerjena v kvaliteto, likovni presežek, ki se kaže v likovnih delih druge (Priloga 3) 

in tretje likovne naloge (Priloga 5), nastalih v ES. Med opisovanjem likovnih del ES 

se je izvajala primerjava z likovnimi deli KS z namenom iskanja odgovora na 

vprašanje, ali se prepoznana posebna likovna kvaliteta likovnih del ES kaže tudi v 

likovnih delih KS. Zaradi večje objektivnosti smo opis naredili trije izšolani likovniki. 

V tretji fazi je sledilo kodiranje zapisanih ugotovitev. Uporabljen je bil induktivni 

pristop oziroma odprto kodiranje, kot ga navaja Vogrinc (2008). Z izbranimi kodami 

(pojmi) je bilo interpretirano besedilo. V četrti fazi je bilo izvedeno iskanje povezav, 

sorodnosti, razlik in relacij med zapisanimi kodami ter njihovo povezovanje v 

kategorije in poimenovanje kategorij. V peti fazi je bila na osnovi oblikovanih 

kategorij podana končna razlaga, glede na izhodiščna vprašanja so bile 

oblikovane sklepne ugotovitve. 

Na podoben način, s pomočjo analitične generalizacije (kodiranje, združevanje 

sorodnih kod v kategorije in končna razlaga) so bila analizirana tudi anketna 

vprašanja odprtega tipa (Priloga 8), namenjena ugotavljanju odnosa dijakov do 

likovnega izražanja, na katera so odgovarjali dijaki ES po opravljeni drugi (Priloga 

3) in tretji (Priloga 5) likovni nalogi.  
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2.3 REZULTATI KVANTITATIVNE OBDELAVE PODATKOV 
 
2.3.1 Opisna statistika in testi razlik 
 

V tem delu navajamo rezultate univariatne statistične analize. Poročamo mediano 

in interkvartilni razmik, navedena p-vrednost za primerjavo med ekperimentalno in 

kontrolno skupino pa je iz testa Mann-Whitney. Razlike med skupinama glede na 

odnos do učenja smo preverili s testom χ2 z Yatesovim popravkom. Zaradi 

velikega števila primerjav so bile p-vrednosti popravljene za večkratne primerjave 

po metodi Bonferroni-Holm. 

 

2.3.1.1 Začetno merjenje oziroma inicialno stanje 
 

Tabela 2: Opisna statistika za prvo likovno nalogo (NAČIN 1, IZBIRA 1, FLEKSIB 

1, OBČUTLJIV 1, SPLOŠNA 1)   

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

NAČIN 1 

IZBIRA 1 

FLEKSIB 1 

OBČUTLJIV 1 

SPLOŠNA 1 

3,7 

3,5 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,8 

3,7 

3,7 

3,7 

0,7 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

3469,50 

3790,50 

3406,00 

2447,50 

2545,00 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

 

Rezultat Mann-Whitneyevega testa (Tabela 2) je pokazal, da pri vseh kazalcih 

likovne uspešnosti (NAČIN 1 = izviren način upodobitve motiva, IZBIRA 1 = izvirna 

izbira motiva, FLEKSIB 1 = fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne tehnike, 

OBČUTLJIV 1 = občutljivost za likovni problem, SPLOŠNA 1 = ocena likovnega 

dela) obstajajo statistično pomembne razlike med ES in KS (p<0,0001).   

Učitelji ocenjevalci so likovne naloge ocenjevali z ocenami od 1 (najnižja) do 5 

(najvišja). Iz rezultatov je razvidno, da so bili pri prvi likovni nalogi (Priloga 1) 

uspešnejši dijaki KS. Največja razlika med skupinama se kaže pri splošni oceni 
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izdelka, v fleksibilnosti izkoriščanja možnosti likovne tehnike ter občutljivosti za 

likovni problem in ni zanemarljiva. Vrednost mediane je v vseh teh treh primerih 

(SPLOŠNA 1, FLEKSIB 1, OBČUTLJIV 1) v ES 3,3, v KS pa 4,0. V realnem 

šolskem okolju je razlika za skoraj celo oceno pomembna. Lahko pa rečemo, da 

sta sicer statistično pomembni razliki med skupinama pri izvirnosti načina 

upodobitve motiva (NAČIN 1) ter pri izvirnosti glede izbire motiva (IZBIRA 1) v 

praksi zanemarljivi. Razlika v oceni za 0.5 (IZBIRA 1) oziroma za 0.3 (NAČIN 1)  v 

praksi ni pomembna, zato lahko rečemo, da sta si skupini v teh dveh elementih 

dokaj podobni. (Slika 1 ter Priloga 14 in Priloga 15) 

 

Slika 1: Likovni deli prve likovne naloge (motiv: "Nefiguralna kompozicija", likovni 

problem: "Risanje kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 

njihovih odnosov"), nastali v ES in KS 

 

 
                                            eksperimentalna skupina (ES)                           
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                                                 kontrolna skupina (KS) 
 
 
2.3.1.2 Merjenje po opravljeni drugi in po opravljeni tretji likovni nalogi    
 
Tabela 3: Opisna statistika za drugo likovno nalogo (NAČIN 2, IZBIRA 2, FLEKSIB 

2, OBČUTLJIV 2, SPLOŠNA 2) 

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

NAČIN 2 

IZBIRA 2 

FLEKSIB 2 

OBČUTLJIV 2 

SPLOŠNA 2 

4,7  

4,3 

4,5 

4,7 

4,7 

4,3 

4,0 

4,0 

4,3 

4,3 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

0,4 

0,7 

0,7 

0,4 

0,4 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,0 

3,3 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,7 

3,7 

4,0 

3,7 

1 

0,4 

0,7 

1 

0,7 

12947,50 

12651,50 

13027,00 

12967,50 

13348,50 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 
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Tabela 4: Opisna statistika za tretjo likovno nalogo (NAČIN 3, IZBIRA 3, FLEKSIB 

3, OBČUTLJIV 3, SPLOŠNA 3) 

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

NAČIN 3 

IZBIRA 3 

FLEKSIB 3 

OBČUTLJIV 3 

SPLOŠNA 3 

4,3  

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,0 

4,0 

4,3 

4,0 

4,0 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

0,7 

0,7 

0,4 

0,7 

0,7 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,7 

3,7 

4,0 

3,7 

3,7 

0,7 

0,7 

1 

0,7 

0,7 

12828,50 

12956,00 

13091,50 

13230,00 

13447,00 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

 

Iz Tabel 3 in 4 je razvidno, da so razlike med ES in KS pri vseh kazalcih likovne 

uspešnosti (NAČIN 2, NAČIN 3 = izviren način upodobitve motiva pri drugi in tretji 

likovni nalogi, IZBIRA 2, IZBIRA 3 = izvirna izbira motiva pri drugi in tretji likovni 

nalogi, FLEKSIB 2, FLEKSIB 3 = fleksibilnost izkoriščanja možnosti likovne 

tehnike pri drugi in tretji likovni nalogi, OBČUTLJIV 2, OBČUTLJIV 3 = občutljivost 

za likovni problem pri drugi in tretji likovni nalogi, SPLOŠNA 2, SPLOŠNA 3 = 

ocena likovnega dela pri drugi in tretji likovi nalogi) močno statistično značilne 

(p<0,0001). Iz rezultatov je razvidno, da so bili pri drugi (Priloga 2 in Priloga 3) kot 

tudi pri tretji likovni nalogi (Priloga 4 in Priloga 5) pri vseh elementih merjenja 

uspešnejši dijaki ES. 

Največja razlika med skupinama se kaže pri izvirnosti glede načina upodobitve 

motiva, občutljivosti za likovni problem in splošni oceni likovnega dela pri drugi 

likovni nalogi (NAČIN 2, OBČUTLJIV 2, SPLOŠNA 2). Vrednost mediane je v vseh 

treh primerih v ES 4.7, v KS pa 3.3. Skupini se pri merjenih elementih razlikujeta 

skoraj za oceno in pol, kar v praksi, kjer se uporablja ocenjevanje z ocenami od 1 

do 5, pomeni zelo veliko razliko. Za več kot eno oceno se skupini razlikujeta tudi v 

fleksibilnosti izkoriščanja možnosti likovne tehnike pri drugi likovni nalogi 

(FLEKSIB 2). Vrednost mediane v ES je 4,5, v KS 3,3. Pomembne razlike med 

skupinama se pojavljajo tudi pri izvirnosti glede izbire motiva pri drugi likovni nalogi 

(IZBIRA 2), izvirnosti glede načina upodobitve motiva, izvirnosti glede izbire 

motiva, fleksibilnosti glede izkoriščanja možnosti likovne tehnike, občutljivosti za 
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likovni problem ter v splošni oceni likovnega dela pri tretji likovni nalogi (NAČIN 3, 

IZBIRA 3, FLEKSIB 3, OBČUTLJIV 3, SPLOŠNA 3). Vrednost mediane je pri vseh 

teh elementih v ES 4,3, v KS pa 3,3.  

Iz rezultatov (Tabela 3 in Tabela 4) je tudi razvidno, da so bili dijaki ES v splošnem 

nekoliko uspešnejši pri drugi likovni nalogi. Razlog za to je najverjetneje v večji 

zahtevnosti tretje likovne naloge. Zgradba likovne naloge je bolj strukturirana, 

vključenih je več likovnih problemov, kar pomeni večjo kompleksnost likovne 

naloge in od dijakov zahteva večjo likovno spretnost. Ker pa je bil pouk s pomočjo 

vizualizacije v določenih fazah zastavljen dokaj notranje individualno, so se skozi 

problematiko likovnih nejasnosti dijaki prebijali sami. Pri pouku v KS so lahko dijaki 

likovne nejasnosti predebatirali (pouk je slonel na razlagi, pogovoru), razlik v KS v 

uspešnosti med drugo in tretjo likovno nalogo ni bilo. Verjetno je tudi, da so v ES 

rezultati tretje likovne naloge slabši od rezultatov druge likovne naloge zato, ker se 

je pouk z vizualizacijo izvajal dva tedna zapored. Moramo razmisliti, ali so bili 

morda dijaki ES pri tretji likovni nalogi v primerjavi z drugo likovno nalogo manj 

motivirani za delo. Pouk z vizualizacijo zahteva določeno spretnost pozornosti, kar 

predstavlja tudi napor, posledica pa je lahko tudi slabša motivacija. Pouk z 

vizualizacijo je zelo specifičen, drugačen. Tudi prepogosta uporaba zelo 

drugačnega načina je lahko vprašljiva tako s stališča motivacije kot učinkovitosti. 

Morda bi se dijaki pouka z vizualizacijo ob prepogosti uporabi tudi naveličali. (Slika 

2 in Slika 3 ter Priloga 16, Priloga 17, Priloga 18 in Priloga 19) 
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Slika 2: Likovni deli druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje 

površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastali pod vplivom vizualnih predstav (ES) 

ter na tradicionalen način (KS) 

 

         
     
        eksperimentalna skupina (ES)                        kontrolna skupina (KS) 
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Slika 3: Likovni deli tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni 

problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), 

nastali pod vplivom vizualnih predstav (ES) 

 

 
 

eksperimentalna skupina (ES) 
 

 
 

kontrolna skupina (KS) 
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Razlike v uspešnosti med ES in KS v korist ES so zelo očitne (Tabela 3 in Tabela 

4). Če upoštevamo še razlike med skupinama, ki so se pokazale pri prvi likovni 

nalogi (Tabela 2), namenjeni ugotavljanju začetnega stanja, pri kateri je bila 

nekoliko uspešnejša KS, lahko rečemo, da so razlike glede na začetno stanje ob 

koncu eksperimenta med skupinama zelo velike. To trditev smo dodatno raziskali 

z analizo, v kateri smo poleg vpliva skupine raziskali še vpliv likovne naloge. 

Podatke smo analizirali z linearnim mešanim modelom analize variance (ang. 

linear mixed effects model), kjer smo v analizo vključili likovno nalogo in skupino. 

Kot slučajni vpliv smo v model vključili identifikator vsakega učenca in tako 

pravilno upoštevali odvisnost med meritvami.  

Ker v prvem času skupini še nista bili različno tretirani, smo v model vključili tudi 

interakcijo med časom in skupino. Interakcijo smo raziskali z analizo kontrastov. 

Rezultati ocenjenih modelov so prikazani v Prilogi 20, ocenjeni kontrasti za vsako 

spremenljivko pa v Tabeli 5. Grafični prikaz rezultatov je v Slikah 4, 5, 6, 7 in 8. 
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Tabela 5: Ocenjeni kontrasti (ocena) in pripadajoči 95 % intervali zaupanja 

(spodnja meja – sp., zgornja meja – zg.) ter p-vrednosti za vsako preučevano 

spremenljivko 

 
Spremenljivka  Ocena 95% IZ, sp 95% IZ, zg p-vrednost 

NAČIN LN1, ES:KS -0,4889 -0,6235 -0,3542 <0,0001 
 LN2, ES:KS 1,0528 0,9181 1,1874 <0,0001 
 LN3, ES:KS 0,9500 0,8154 1,0846 <0,0001 
 KS, LN2:LN1 -0,6722 -0,7969 -0,5476 <0,0001 
 ES, LN2:LN1 0,8694 0,7448 0,9941 <0,0001 
 KS, LN3:LN1 -0,7361 -0,8607 -0,6115 <0,0001 
 ES, LN3:LN1 0,7028 0,5781 0,8274 <0,0001 

IZBIRA LN1, ES:KS -0,5056 -0,6338 -0,3773 <0,0001 
 LN2, ES:KS 0,7750 0,6468 0,9032 <0,0001 
 LN3, ES:KS 0,9306 0,8023 1,0588 <0,0001 
 KS, LN2:LN1 -0,4667 -0,5849 -0,3484 <0,0001 
 ES, LN2:LN1 0,8139 0,6956 0,9321 <0,0001 
 KS, LN3:LN1 -0,5972 -0,7155 -0,4790 <0,0001 
 ES, LN3:LN1 0,8389 0,7206 0,9571 <0,0001 

FLEKSIBILNOST LN1, ES:KS -0,5250 -0,6609 -0,3891 <0,0001 
 LN2, ES:KS 1,1000 0,9641 1,2359 <0,0001 
 LN3, ES:KS 0,9889 0,8530 1,1248 <0,0001 
 KS, LN2:LN1 -0,5722 -0,6982 -0,4463 <0,0001 
 ES, LN2:LN1 1,0528 0,9268 1,1787 <0,0001 
 KS, LN3:LN1 -0,4722 -0,5982 -0,3463 <0,0001 
 ES, LN3:LN1 1,0417 0,9157 1,1676 <0,0001 

OBČUTLJIVOST LN1, ES:KS -0,6306 -0,7637 -0,4974 <0,0001 
 LN2, ES:KS 1,0250 0,8919 1,1581 <0,0001 
 LN3, ES:KS 1,1028 0,9696 1,2359 <0,0001 
 KS, LN2:LN1 -0,5667 -0,6885 -0,4448 <0,0001 
 ES, LN2:LN1 1,0889 0,9670 1,2108 <0,0001 
 KS, LN3:LN1 -0,7472 -0,8691 -0,6253 <0,0001 
 ES, LN3:LN1 0,9861 0,8642 1,1080 <0,0001 

SPLOŠNA LN1, ES:KS -0,6361 -0,7641 -0,5082 <0,0001 
 LN2, ES:KS 1,1444 1,0165 1,2724 <0,0001 
 LN3, ES:KS 1,1306 1,0026 1,2585 <0,0001 
 KS, LN2:LN1 -0,6778 -0,7942 -0,5613 <0,0001 
 ES, LN2:LN1 1,1028 0,9863 1,2192 <0,0001 
 KS, LN3:LN1 -0,7667 -0,8831 -0,6502 <0,0001 
 ES, LN3:LN1 1,0000 0,8836 1,1164 <0,0001 

 

Ta analiza je pokazala, da je pri vseh preučevanih spremenljivkah prišlo do 

statistično pomembnega izboljšanja v ES, če primerjamo rezultate pri drugi likovni 

nalogi z rezultati pri prvi likovni nalogi kot tudi, če primerjamo rezultate pri tretji 

likovni nalogi z rezultati pri prvi likovni nalogi (NAČIN: izboljšanje pri drugi LN v 

primerjavi s prvo LN v povprečju za 0,87 ter za 0,70 pri tretji LN v primerjavi s prvo 

LN; IZBIRA: izboljšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 0,82 ter 

za 0,84 pri tretji LN v primerjavi s prvo LN; FLEKSIBILNOST: izboljšanje pri drugi 

LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 1,05 ter za 1,04 pri tretji LN v primerjavi s 

prvo LN; OBČUTLJIVOST: izboljšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v 
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povprečju za 1,09 ter za 0,99 pri tretji LN v primerjavi s prvo LN; SPLOŠNA: 

izboljšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 1,10 ter za 1,00 pri 

tretji LN v primerjavi s prvo LN; p<0,0001 v vseh primerih). Za KS lahko, 

nasprotno, ugotovimo, da je pri vseh preučevanih spremenljivkah prišlo do 

statistično pomembnega poslabšanja rezultatov, še posebej pri primerjavi tretje in 

prve LN (NAČIN: poslabšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 

0,67 ter za 0,74 pri tretji LN v primerjavi s prvo LN; IZBIRA: poslabšanje pri drugi 

LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 0,47 ter za 0,60 pri tretji LN v primerjavi s 

prvo LN; FLEKSIBILNOST: poslabšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v 

povprečju za 0,57 ter za 0,47 pri tretji LN v primerjavi s prvo LN; OBČUTLJIVOST: 

poslabšanje pri drugi LN v primerjavi s prvo LN v povprečju za 0,57 ter za 0,75 pri 

tretji LN v primerjavi s prvo LN; SPLOŠNA: poslabšanje pri drugi LN v primerjavi s 

prvo LN v povprečju za 0,68 ter za 0,77 pri tretji LN v primerjavi s prvo LN; 

p<0,0001 v vseh primerih). Tudi ta analiza je potrdila, da so bile vrednosti vseh 

spremenljivk za ES pri prvi likovni nalogi statistično pomembno manjše kot pri KS 

(p<0,0001), medtem ko so bile pri drugi in tretji likovni nalogi vrednosti vseh 

spremenljivk za ES statistično pomembno višje kot pri KS (p<0,0001). To zopet 

potrjuje ugotovitev, da so bili dijaki ES, ki so bili vključeni v pouk z vizualizacijo 

(druga in tretja likovna naloga), uspešnejši od dijakov KS, ki so drugo in tretjo 

likovno nalogo izvedli na tradicionalen način. Prvo likovno nalogo so dijaki ES in 

KS izvedli na enak način, pod enakimi pogoji. Nekoliko bolj uspešna je bila v tem 

primeru KS. 
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Slika 4: Grafični prikaz razlike med ES in KS med prvo, drugo in tretjo likovno 

nalogo (Likovna naloga 1, 2, 3) za spremenljivko NAČIN 

 

 
 

Slika 5: Grafični prikaz razlike med ES in KS med prvo, drugo in tretjo likovno 

nalogo (Likovna naloga 1, 2, 3) za spremenljivko IZBIRA 
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Slika 6: Grafični prikaz razlike med ES in KS med prvo, drugo in tretjo likovno 

nalogo (Likovna naloga 1, 2, 3) za spremenljivko FLEKSIBILNOST 

 

 
 

Slika 7: Grafični prikaz razlike med ES in KS med prvo, drugo in tretjo likovno 

nalogo (Likovna naloga 1, 2, 3) za spremenljivko OBČUTLJIVOST 
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Slika 8: Grafični prikaz razlike med ES in KS med prvo, drugo in tretjo likovno 

nalogo (Likovna naloga 1, 2, 3) za spremenljivko SPLOŠNA 

 

 
 

Tako med drugo kot med tretjo likovno nalogo smo opazili veliko razliko v odnosu 

do likovnega izražanja med ES in KS (χ2= 113,3, p<0,0001 med izvajanjem druge 

likovne naloge in χ2=127,9, p<0,0001 med izvajanjem tretje likovne naloge). Med 

izvajanjem tretje likovne naloge (Slika 10) so imeli 103 dijaki iz ES pozitiven odnos 

(85,83 %), preostalih 17 dijakov iz ES pa je imelo nevtralen odnos (14,17 %), 

medtem ko je imelo v KS pozitiven odnos do likovnega izražanja zgolj 16 (13,33 

%) dijakov, nevtralen odnos 85 (70,83 %) dijakov, 19 (15,83 %) dijakov iz KS pa je 

imelo celo negativen odnos do likovnega izražanja. Zelo podobne rezultate smo 

dobili med drugo likovno nalogo (Slika 9). 
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Slika 9: Odnos dijakov do likovnega izražanje med izvajanjem druge likovne 

naloge (ES - skupina 1, KS - skupina 2, pozitiven odnos - 1, nevtralen odnos - 2, 

negativen odnos - 3) 

 
 

Slika 10: Odnos dijakov do likovnega izražanja med izvajanjem tretje likovne 

naloge (ES - skupina 1, KS - skupina 2, pozitiven odnos - 1, nevtralen odnos - 2, 

negativen odnos - 3)  

 
 

Podatke o odnosu dijakov do likovnega izražanja smo natančneje analizirali z 

uporabo logistične regresije z mešanim vplivom. V tem delu analize smo zaradi 
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izredno majhne frekvence dijakov, ki so odnos do likovnega izražanja opredelili kot 

negativen, združili kategoriji nevtralen in negativen. Rezultati analize so prikazani 

v Tabeli 6. Ocenili smo tri modele, statistično najbolj smiseln (najmanjša vrednost 

Akaike infromacijskega kriterija (AIC)) je model, kjer je vključena zgolj 

spremenljivka skupina. Rezultati kažejo, da imajo dijaki iz ES precej večje obete, 

da imajo pozitiven odnos kot dijaki iz KS (razmerje obetov (RO): 252, 95 % IZ od 

108 do 587, p<0,0001). Rezultati modela 3, kjer je vključena tudi interakcija med 

obema spremenljivkama, kažejo na to, da je razlika v odnosu do likovnega 

izražanja med skupinama enaka za vse likovne naloge (p-vrednost za interakcijo 

0,4866), rezultati drugega modela pa kažejo na to, da se odnos dijakov tekom 

likovnih nalog v nobeni od skupin ni spremenil (p-vrednost za primerjavo med 

tretjo in drugo likovno nalogo: 0,8895). Če povzamemo, rezultati, predstavljeni v 

Tabeli 6, kažejo na to, da je bila razlika v odnosu do likovnega izražanja med ES 

in KS podobna pri drugi in pri tretji likovni nalogi, da v odnosu do likovnega 

izražanja med drugo in tretjo likovno nalogo ni razlike ter da imajo dijaki iz ES bolj 

pozitiven odnos do likovnega izražanja kot KS. 

 

Tabela 6: Odnos dijakov do likovnega izražanja med drugo in tretjo likovno nalogo, 

Razmerje obetov (RO), 95 % interval zaupanja za RO (spodnja meja – sp. in 

zgornja meja – zg.), p-vrednost in Akaike infromacijski kriterij (AIC)  

Model RO 95% IZ, sp, 95% IZ, zg. p-vrednost AIC 
(konstanta) 0,0622 0,0342 0,1129 <0,0001 395,8 

ES:KS 252,3649 108,5265 586,8431 <0,0001  
(konstanta) 0,0635 0,0324 0,1244 <0,0001 397,8 

Naloga 3: Naloga 2 0,9565 0,5111 1,7903 0.8895  
ES:KS 252,8505 108,6964 588,1830 <0,0001  

(konstanta) 0,0692 0,0334 0,1433 <0,0001 399,2 
Naloga 3: Naloga 2 0,7640 0,3125 1,8677 0.5550  

ES:KS 212,4886 75,5992 597,2471 <0,0001  
interakcija 1,5648 0,4433 5,5236 0,4866  
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Tabela 7: Opisna statistika za mnenje dijakov o pouku likovnega snovanja 

(NENAVAD, SAMOZAUP, RAZMIŠLJA, IZRAZČUST, DOMIŠLJI, SPROŠČUJ, 

MOTIVIRA, PRIJETEN, NEZAHTEV, LAHKOTEN, USMERJA, ZANIMIV, 

ZBRANOST, INTUICIJ, USTVARJAL, BLIZU, PRIJAZEN, ŽIVLJENJSKI, 

SVOBOD, SMISELN, VŠEČ, RAZUMLJIV, RAZGIBAN, PRIVLAČEN, SODOBEN) 

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

NENAVAD 

SAMOZAUP 

RAZMIŠLJA 

IZRAZČUST 

DOMIŠLJI 

SPROŠČUJ 

MOTIVIRA 

PRIJETEN 

NEZAHTEV 

LAHKOTEN 

USMERJA 

ZANIMIV 

ZBRANOST 

INTUICIJ 

USTVARJAL 

BLIZU 

PRIJAZEN 

ŽIVLJENJSKI 

SVOBOD 

SMISELN 

VŠEČ 

RAZUMLJIV 

RAZGIBAN 

PRIVLAČEN 

3,0 

2,0 

1,0 

1,5 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

3,0 

2,0 

3,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

4,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

5,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4031,50 

5188,50 

4477,50 

5120,00 

4513,00 

4258,00 

4731,00 

4680,50 

5551,00 

5236,50 

6926,50 

4684,50 

4626,00 

4656,00 

4989,00 

6613,00 

6197,50 

7175,50 

5193,50 

5875,00 

4447,50 

5101,50 

4841,00 

4703,50 

<0,0001 

0,0007 

<0,0001 

0,0006 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

0,0123 

0,0011 

1,0000 
<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

0,8394 
0,3059 
1,0000 
0,0007 

0,0756 
<0,0001 

0,0006 

<0,0001 

<0,0001 



84	

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

 

Spremenljivka 

Me Q1 Q3 IKR Me Q1 Q3 IKR 

 

M-W U 

 

p 

SODOBEN 2,0 1,0 3,0 2 3,0 2,0 3,0 1 4549,00 <0,0001 

 

Ob koncu eksperimenta so dijaki obeh skupin na osnovi vnaprej pripravljenega 

vprašalnika (Priloga 8) izrazili svoje mnenje glede pouka likovnega snovanja, v 

okviru katerega sta bili izvedeni likovni nalogi s področja risanja (motiv: "Drevo" in 

"Sprehod v gozdu") po metodi vizualizacije (ES) in na tradicionalen način (KS). 

Skrajno negativno usmerjene odločitve smo za potrebe nadaljnje analize pretvorili 

v vrednosti 5, skrajno pozitivne pa v vrednosti 1. Vrednosti 2, 3 in 4 so vmesne. 

Iz rezultatov (Tabela 7 in Priloga 21) lahko razberemo, da je ES pri večini trditev  

izrazila bolj pozitivno mnenje o pouku likovnega snovanja kot KS: 

nenavaden/običajen (NENAVAD), vzbuja samozaupanje/jemlje samozaupanje 

(SAMOZAUP), spodbuja razmišljanje/zavira razmišljanje (RAZMIŠLJA), spodbuja 

izražanje čustev/zavira izražanje čustev (IZRAZČUST), spodbuja domišljijo/zavira 

domišljijo (DOMIŠLJI), sproščujoč/utesnjujoč (SPROŠČUJ), motivira za delo/ne 

motivira za delo (MOTIVIRA), prijeten/neprijeten (PRIJETEN), 

nezahteven/zahteven (NEZAHTEV), lahkoten/naporen (LAHKOTEN), 

zanimiv/nezanimiv (ZANIMIV), spodbuja zbranost/ne spodbuja zbranosti 

(ZBRANOST), krepi intuicijo/zavira intuicijo (INTUICIJ), ustvarjalen/ eustvarjalen 

(USTVARJAL), dopušča svobodno izražanje/omejuje svobodno izražanje 

(SVOBOD), način dela mi je všeč/način dela mi ni všeč (VŠEČ), 

razumljiv/nerazumljiv (RAZUMLJIV), razgiban/nerazgiban (RAZGIBAN), 

privlačen/odbijajoč (PRIVLAČEN), sodoben/zastarel (SODOBEN). 

P vrednosti (ki se gibljejo od < 0.0001 do 0.0123) pri navedenih primerih 

dokazujejo statistično pomembne razlike med ES in KS, iz katerih lahko 

razberemo, da so bili dijaki, ki so ustvarjali pod vplivom vizualizacije (ES), do 

pouka bolj pozitivno naravnani kot dijaki, ki so ustvarjali na tradicionalen način 

(KS).  
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Nenavaden/običajen: Tacolova (2003) deli učne metode na splošne in na posebne 

(specifične) ter pravi, da naj bi učitelj pri pouku načeloma uporabljal več metod. V 

praksi skozi šolski sistem prevladuje uporaba splošnih učnih metod; specifične 

učne metode (med katere sodi tudi pouk s pomočjo vizualnih predstav) se 

uporabljajo priložnostno, po potrebi. Uporaba vizualnih predstav pri pouku 

likovnega snovanja ni zelo poznana. Iz rezultatov je razvidno, da je pouk s 

pomočjo vizualnih predstav v primerjavi s tradicionalnim načinom, ki temelji na 

splošnih učnih metodah, dokaj nenavaden (mediana: ES: 3,0, KS: 4,0; p<0,0001). 

Vzbuja samozaupanje/jemlje samozaupanje: Ker vizualizacija globinsko sprošča, 

omogoča doseganje izredne umirjenosti in zbranosti in tesni stik s samim sabo ter 

spodbuja samozaupanje (Trojar Jan in Orel, 2004). Rezultati raziskave kažejo, da 

pouk z uporabo vizualnih predstav samozaupanje zelo krepi (mediana: ES: 2,0, 

KS: 3,0; p=0,0007). 

Spodbuja razmišljanje/zavira razmišljanje: Pogoj uspeha pouka s pomočjo 

vizualizacije je med drugim tudi aktivna udeležba v procesu vizualizacije, kar 

pomeni, da z močno pozornostjo sledimo posameznim fazam. Zelo jasno se 

zavedamo procesa, skozi katerega nas zgodba pelje. Pouk s pomočjo vizualizacije 

od dijakov zahteva zelo visoko stopnjo bistrosti misli – večjo kot pouk, izveden na 

tradicionalen način. Razliko je morda smiselno pripisati tudi nepoznavanju 

tovrstnega načina dela, ki posledično spodbuduja radovednost (mediana: ES: 1,0, 

KS: 2,0; p=0,0006).   

Spodbuja izražanje čustev/zavira izražanje čustev: Iz rezultatov je razvidno, da 

pouk s pomočjo vizualizacije zelo spodbuja izražanje čustev, veliko močneje kot 

pouk, izveden na tradicionalen način. Vizualizacija usmerja k zavedanju samega 

sebe, čustvene plasti osebnosti se ozavestijo in (likovno) izrazijo. Maksimović 

(1991) navaja, da je takšna praksa mladostnikom zelo dobrodošla, saj jim pomaga 

obvladovati za adolescenco značilne povečane čustvene napetosti (mediana: ES: 

1,5, KS: 3,0; p<0,0001). 

Spodbuja domišljijo/zavira domišljijo: Metoda transponiranja in alternative (v 

našem primeru pouk s pomočjo vizualizacije) pri učencih močno spodbudi 

domišljijo, zaradi česar nastajajo nove, nepričakovane, enkratne, občutljive 

podobe (Tacol, 2003). Intenziteto in originalnost domišljije pogojuje svobodno, 

spontano likovno izražanje in upoštevanje vizij in idej, kar pa je moč doseči le pri 

sproščenih učencih, torej v učnem procesu, ki tak način delovanja spodbuja 
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(Tacol, 1999). Sistematično zasnovana zgodba pelje poslušalca v svet notranjih 

uvidov, intenziteta doživljanja se skozi zgodbo gosti, plasti in odpira poti novih 

možnosti. Rezultati analize vprašalnika so pokazali, da so bili dijaki, ki so bili 

vključeni v pouk s pomočjo vizualizacije, deležni zelo velike in na splošno veliko 

večje spodbude domišljije kot dijaki, ki so bili vključeni v pouk na tradicionalen 

način (mediana: ES: 1,0, KS: 2,0; p<0,0001). 

Sproščujoč/utesnjujoč: Ugotavljamo, da je s poukom s pomočjo vizualizacije moč 

doseči izrazito bolj sproščeno ustvarjalno vzdušje in likovno prakticiranje kot s 

poukom, izvedenim na tradicionalen način. Dijaki se pod učiteljevim vodstvom v 

sproščenem vzdušju (v tišini, zaprtih oči, da se lažje zberejo, ponotranjijo, so bolj 

pozorni) globinsko sprostijo, ob poslušanju zgodbe doživijo motiv, si ga v mislih 

predstavljajo in ga nato likovno upodobijo. Pomembno vlogo pri tem seveda odigra 

tudi vrsta podobe (Trojar Jan in Orel, 2004) (mediana: ES: 1,0, KS: 2,0; 

p<0,0001). 

Motivira za delo/ne motivira za delo: Metoda transponiranja in alternative 

(vizualizacija) dijake bolj motivira za delo kot tradicionalen pristop k poučevanju, 

saj izrazito spodbuja izražanje individualnih teženj, značilnih za mladostniško 

obdobje. Dodatno motivacijo morda predstavlja tudi nepoznavanje takšnega 

načina dela in zanimanje zanj (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

Prijeten/neprijeten: Rezultati raziskave po pokazali, da je pouk, ki sloni na 

sproščanju in izrazitem spodbujanju individualnega izraza, v našem primeru pouk 

s pomočjo vizualnih predstav, dokaj prijeten. V primerjavi s poukom, ki poteka na 

tradicionalen način in pogosto sloni na razumskih uvodnih motivacijah, je 

prijetnejši. Kako uspešno bo mladostnik oblikoval individualni stil, je zelo odvisno 

tudi od uporabljenih učnih metod (Karlavaris 1988), čemur učitelji še vedno 

posvečajo premalo pozornosti. Učni proces naj bi učitelj organiziral s sodobnimi 

metodami (Šupšakova idr., 2007), ena od teh je tudi metoda, ki v pouk vključuje 

vizualizacijo (mediana: ES: 2,0, KS: 2,0; p<0,0001). 

Nezahteven/zahteven: Iz rezultatov ugotavljamo, da je pouk s pomočjo vizualnih 

predstav dokaj nezahteven in tudi manj zahteven od pouka na tradicionalen način. 

Pouk s pomočjo vizualnih predstav je zastavljen smiselno postopno. Jasni koraki 

spontano, skozi domišljijsko prijetno zgodbo usmerjajo dijaka od osnovnih likovnih 

pojmov h kompleksnosti likovnega problema (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; 

p=0,0123). 
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Lahkoten/naporen: Iz analize vprašalnika ugotavljamo, da je pouk z vizualnimi 

predstavami dokaj lahkoten. V primerjavi s poukom na tradicionalen način je 

lahkotnejši. Razlog je podobno kot v prejšnjem primeru v postopnosti tekočega 

načrtnega usvajanja likovnih pojmov in likovnega problema s pomočjo prijetnih 

sproščujočih vsebin (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p=0,0011). 

Zanimiv/nezanimiv: Pouk z vizualizacijo je zanimiv, v primerjavi s tradicionalnim 

poukom pa zanimivejši. Takšnega načina dela dijaki v glavnem ne poznajo, novost 

pa jim lahko spodbudi tudi radovednost oziroma zanimanje (mediana: ES: 2,0, KS: 

3,0; p<0,0001). 

Spodbuja zbranost/ne spodbuja zbranosti: Zgodba se prične, in ko poslušalca 

pritegne, ga vleče naprej in ji sledi. Zbranost, pozornost je tista, ki omogoči, da 

pride do konca. Med procesom zbranost ne sme popustiti, ni časa, da bi odšel z 

mislimi drugam. Prisoten mora biti tukaj in zdaj, le tako ujame vse pomembno. 

Rezultati analize vprašalnika potrjujejo, da je tako. Pri tradicionalnem načinu 

izvajanja pouka tako močna koncentracija pozornosti ni potrebna (mediana: ES: 

2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

Krepi intuicijo/zavira intuicijo: Kakor da bi spolzel skozi zgodbo, v sproščenem 

stanju, brez pričakovanj poslušalec intuitivno ujame bistvo. Da vizualizacija 

spodbuja intuitivno iskanje ustvarjalnih rešitev, trdita tudi Gavez (1997) in 

Liebmann (1994). Rezultati raziskave kažejo, da dijaki pouk s pomočjo vizualnih 

predstav tako intenzivneje doživljajo. Pri pouku na tradicionalen način intuicija ne 

pride do izraza v tolikšni meri (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

Ustvarjalen/neustvarjalen: Rezultati raziskave so pokazali, da je pouk s pomočjo 

vizualnih predstav zelo ustvarjalen, v primerjavi s tradicionalnim načinom 

poučevanja je ustvarjalnejši. Močno spodbuja domišljijo, likovno senzibilnost in 

samostojen način razmišljanja ter posledično iskanje novih likovnih možnosti in 

izvirnih rešitev problemsko zasnovanih likovnih nalog. Pomembnost domišljije za 

nastanek podob tako kot Tacolova (2003) izpostavljata tudi Arnheim (1996) in 

Muhovič (1998a). Slednji pravi, da lahko domišljija likovnemu prakticiranju prostor 

delovanja "raztegne do meja nemogočega" (2002, str. 200). Na osnovi izkušenj, 

trdi Pečjak (1975), nastajajo nove kombinacije, ki kot take še niso bile doživete in 

narejene. Gre za odkrivanje novih vizualnih oblik, v katerih se odražajo 

osebnostne lastnosti. Tacolova (2003) navaja, da v okviru specifičnih učnih metod 

posebno z metodo transponiranja in alternative (h kateri sodi tudi vizualizacija) 
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učitelj učence odvrne od tega, da bi podobe upodabljali po ustaljenih vzorcih, in jih 

izrazito podpira v procesu individualizacije ter jih usmerja v razvijanje 

ustvarjalnosti, najpomembnejše funkcije metode transponiranja in alternative 

(mediana: ES: 1,0, KS: 2,0; p<0,0001). 

Dopušča svobodno izražanje/omejuje svobodno izražanje: Pouk z vizualizacijo 

izrazito dopušča svobodo raziskovanja motiva, likovnega jezika, likovne tehnike ter 

likovnega izražanja, svobodno izražanje pride do izraza bolj kot pri tradicionalnem 

načinu. To potrjujejo tudi rezultati raziskave. Tacolova (2003) pravi, da učenci v 

svobodnem raziskovanju likovnega motiva uživajo, njihove ideje so izvirne in 

raznovrstne, navdušujejo jih lastna odkritja novih postopkov likovnih tehnik ter 

izvirna iskanja in izkazovanja znanja likovnih pojmov. Za spontano in svobodno 

ustvarjanje Duh (2004, str. 33) poudarja pomen fizične in psihične sproščenosti kot 

pogoj, da otrok (mladostnik) spregovori "za sebe in o sebi in o življenju nasploh" 

(mediana: ES: 1,0, KS: 2,0; p=0,0007). 

Način dela mi je všeč/način dela mi ni všeč: Pouk s pomočjo vizualizacije je 

drugačen, nepoznan in zato pritegne zanimanje. Dopušča svobodo in individualni 

izraz. Rezultati raziskave potrjujejo, da je pouk z vizualizacijo dijakom bolj všeč kot 

pouk na tradicionalen način (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

Razumljiv/nerazumljiv: Pouk z vizualizacijo je nekoliko razumljivejši od pouka, ki 

poteka na tradicionalen način. Dejstvo je morda pripisati strnjenosti podajanja 

(sicer ovitega v zgodbo) likovnih pojmov in likovnega problema (mediana: ES: 2,0, 

KS: 2,0; p=0,0006). 

Razgiban/nerazgiban: Razgibanost pouka s pomočjo vizualnih predstav se izraža 

predvsem v potovanju skozi notranji svet, ki se razteza v brezkončnih možnostih 

doživljanja, čutenja, razvijanja senzibilnosti, intuitivnega prepoznavanja likovnih 

pojmov in vsebin. Je slikovit, kolikor to pravzaprav želimo in si dopustimo. 

Rezultati raziskave kažejo, da je pouk s pomočjo vizualizacije dokaj razgiban, 

vsekakor v primerjavi s poukom, ki poteka na tradicionalen način, bolj razgiban. 

Dokazujejo, da je mladostnik, kot pravi Trstenjak (1981), sposoben zapreti oči in 

videti globlje (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

Privlačen/odbijajoč: Pouk s pomočjo vizualnih predstav je privlačen in v primerjavi 

s poukom, izvedenim na tradicionalen način,  privlačnejši. Je drugačen od pouka, 

ki so ga dijaki navajeni. Spodbuja samozaupanje, izražanje čustev, domišljijo, 
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sprošča, dopušča svobodo in izražanje individualnosti (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; 

p<0,0001). 

Sodoben/zastarel: Pouk s pomočjo vizualnih predstav je sodoben in v primerjavi s 

poukom, ki se izvaja na tradicionalen način, sodobnejši. Spoznanje je pripisati 

predvsem temu, da takšnega načina poučevanja dijaki v glavnem ne poznajo 

(mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p<0,0001). 

 

Statistično pomembnih razlik med skupinama ni pri naslednjih elementih merjenja: 

jasno usmerja mojo dejavnost/nejasno usmerja mojo dejavnost (USMERJA), 

osebno mi je blizu/ne dotakne se me (BLIZU), prijazen/neprijazen (PRIJAZEN), 

življenjski/neživljenjski (ŽIVLJENJSKI), smiseln/nesmiseln (SMISELN). 

 

Jasno usmerja dejavnost/nejasno usmerja dejavnost: Zgodba, uporabljena pri 

vizualizaciji, sloni na vsebinskem opisu oziroma motivu. Likovne prvine in likovni 

problem so vtkani v zgodbo in težko je verjeti, da bi dijaki to prepoznali. 

Ozaveščanje le-teh se spontano zgodi skozi likovno prakticiranje in vrednotenje 

likovnih del. Rezultati raziskave pravijo, da oba načina poučevanja, pouk s 

pomočjo vizualnih predstav, kakor tudi pouk na tradicionalen način, enako jasno 

usmerjata dejavnost (mediana: ES: 3,0, KS: 3,0; p=1,000). 

Osebno mi je blizu/ne dotakne se me: Pouk s pomočjo vizualnih predstav je 

dijakom enako osebno blizu kot tradicionalen način poučevanja. Takšen način 

poučevanja jim je dokaj nepoznan. Potrebne bi bilo nekaj prakse, da bi način 

ponotranjili in bi jim postal domač. Sčasoma bi lahko bolj izkoristili možnosti, ki jih 

nudi (mediana: ES: 3,0, KS: 3,0; p=0,8394). 

Prijazen/neprijazen: Tako način s pomočjo vizualnih predstav kot tudi tradicionalen 

način poučevanja se dijakom zdi dokaj prijazen. Razlik v prijaznosti med načinoma 

poučevanja rezultati raziskave ne kažejo (mediana: ES: 2,0, KS: 2,0; p=0,3059). 

Življenjski/neživljenjski: Likovni jezik je izrazito abstraktno zasnovan in pretvorba 

tega v realno življenje zahteva visoko stopnjo kognitivnih sposobnosti. Tako način 

s pomočjo vizualnih predstav kot tudi tradicionalen način poučevanja se dijakom 

ne zdita niti pretirano življenjska niti pretirano neživljenjska (mediana: ES: 3,0, KS: 

3,0; p=1,0000). 

Smiseln/nesmiseln: Kot se dijakom likovno prakticiranje pri pouku, ki vključuje 

vizualizacijo, kot tudi pri pouku, ki poteka na tradicionalen način, ne zdi niti 
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pretirano življenjsko niti pretirano neživljenjsko, tako se jim tudi ne zdi niti pretirano 

smiselno niti pretirano nesmiselno (mediana: ES: 2,0, KS: 3,0; p=0,0756).   

 

2.4 KVALITATIVNA ANALIZA LIKOVNIH DEL IN ANKETNEGA 
VPRAŠALNIKA 
 
2.4.1 Kvalitativna analiza likovnih del  
 
Kvalitativno analizirana so bila likovna dela, ki so nastala v času eksperimenta, v 

ES s pomočjo vizualnih predstav (z vizualizacijo), v KS na tradicionalen način. V 

času eksperimenta so dijaki izdelali drugo likovno nalogo (Priloga 2 in Priloga 3), v 

kateri so ustvarjali motiv "Drevo"; likovni problem je bil "Risanje površin z 

osnovnimi risalnimi izrazili", ter tretjo likovno nalogo (Priloga 4 in Priloga 5), v 

kateri so ustvarjali motiv "Sprehod v gozdu"; likovni problem je bil "Gradnja 

prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence". V obeh primerih so 

dijaki ustvarjali v tehniki laviranega tuša. 

Namen kvalitativne analize likovnih del je bil ugotoviti elemente, ki poleg likovnih 

kvalitet, ki jih prepoznamo ob osredotočenosti na opazovanje izvirnega načina 

upodobitve motiva, izvirne izbire motiva, fleksibilnosti v izkoriščanju možnosti 

likovne tehnike in občutljivosti za likovni problem, pod vplivom vizualnih predstav, 

vizualizacije (ES) še posebej izstopajo. Namen je bil odkriti oziroma razbrati likovni 

presežek, ki se v primeru osredotočenosti na opazovanje posameznih, v naprej 

določenih segmentov zakrije, ni opazen in zato tudi ne more doprinesti h kvaliteti 

celote. Pri analiziranju likovnih del je bila osredotočenost usmerjena v posebno 

kvaliteto, likovni presežek, ki se kaže v likovnih delih druge in tretje likovne naloge, 

nastalih pod vplivom vizualnih predstav (ES) (Priloga 3 in Priloga 5). Skozi opis 

likovnih del ES se je izvajala primerjava z likovnimi deli KS v smeri iskanja 

odgovora na vprašanje, ali se prepoznana likovna kvaliteta likovnih del ES kaže 

tudi v likovnih delih KS. 

 

Berce-Golobova (1993) pravi, da se spontanost v obdobju mladostništva umakne 

v podzavest, toda pomembno je dejstvo, da likovno-izrazne sposobnosti zaradi 

tega še niso izgubljene. V tem obdobju se začenjajo kazati tudi individualne težnje, 
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ki so podlaga za oblikovanje individualnega likovnega izraza (Karlavaris, 1978). 

Potencial individualnosti likovnega izraza, ugotavlja Karlavaris (1988), lahko učitelj 

pri mladostniku prebudi in spodbudi z ustrezno izbranimi učnimi metodami. 

Rezultati analize likovnih del, nastalih v času eksperimenta, so pokazali, da pouk s 

pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) učence izredno odvrača od upodabljanja 

podob po ustaljenih vzorcih in jih izrazito podpira v procesu individualizacije ter jih 

usmerja v razvijanje lastne ustvarjalnosti. Močno spodbuja domišljijo, s čimer 

doseže, da učenci pridejo do lastnih idej in likovnih rešitev. 

 

Iz analize likovnih del, ki so nastajala v času eksperimenta pod vplivom vizualnih 

predstav (vizualizacije) (ES) in na tradicionalen način (KS), je razvidno, da so 

likovna dela, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (vizualizacije) (ES), v 

večini primerov močno in v primerjavi z likovnimi deli, ki so nastala na 

tradicionalen način (KS), veliko bolj osebno likovno izrazna. Izkazujejo visoko 

stopnjo individualnega, intimnega likovnega razumevanja, ki se kaže v izrazito 

osebno usmerjeni likovni izpovedi oziroma lastnem likovnem stilu. Skozi bogato 

notranjo likovno moč spontano kažejo temperament in doživljanje posameznika. 

Odražajo poznavanje in razumevanje likovne logike, suverenost pri likovnem 

izražanju in subtilnost pri likovnih odločitvah. So likovno kompleksna, harmonična 

in smiselna ter zato prepričljiva. So pretočna, spontana, dihajo, živijo in 

vzpostavljajo dialog z ustvarjalcem. Navdihujejo s popolnostjo in z likovno lepoto. 

V likovni slovnici delujejo vešče in likovno zrelo. V ES so dijaki s pomočjo 

vizualizacije prišli od splošnih oblik upodobljenih predmetov k individualiziranim, 

personaliziranim, osebno doživetim in izraženim oblikam. (Slika 11) 
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Slika 11: Likovni deli druge (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje površin z 

osnovnimi risalnimi izrazili") (Priloga 3) in tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v 

gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter 

svetlobe in sence") (Priloga 5), nastali pod vplivom vizualnih predstav (ES) 

 

         
 

                      "Drevo"                                                 "Sprehod v gozdu" 

 

V KS v primerjavi z ES uvodni stik med dijakom in motivom ni bil toliko poglobljen. 

Zaradi tega sta doživljanje in likovno izražanje ostala na ravni splošnega likovnega 

pojma – likovnega stereotipa. Likovna dela, ki so nastala na tradicionalen način 

(KS), so v primerjavi z likovnimi deli, ki so nastala s pomočjo vizualnih predstav, 

vizualizacije (ES), v večini primerov likovno skromnejša. Delujejo veliko bolj 

negotovo glede rabe likovne govorice, so bolj razumska in zato ne toliko 

ponotranjena. Delujejo togo, robustno in nepretočno, ne dihajo, ne živijo. So veliko 

manj domiselna v uporabi risalnih likovnih izrazil. Tolikšnega likovnega presežka 

kot pri likovnih delih, ki so nastala s pomočjo vizualnih predstav (ES), zato ni 

prepoznati. (Slika 12) 
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Slika 12: Likovni deli druge (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje površin z 

osnovnimi risalnimi izrazili") (Priloga 2) in tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v 

gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter 

svetlobe in sence") (Priloga 4), nastali na tradicionalen način (KS) 

 

         
                      
                       "Drevo"                                            "Sprehod v gozdu" 

 

V nadaljevanju so obrazloženi elementi, ki pod vplivom vizualnih predstav, 

vizualizacije (ES) znotraj posameznih likovnih nalog najbolj izstopajo. Med seboj 

se prepletajo, so soodvisni, se nadgrajujejo ter skupaj tvorijo celoto in jih je 

pravzaprav težko strogo ločevati. Predstavljeni so za vsako likovno nalogo 

posebej. Za drugo likovno nalogo (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje 

površin z osnovnimi risalnimi izrazili") so prikazani v Tabeli 8 in za tretjo likovno 

nalogo (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s pomočjo 

črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence") v Tabeli 9. 
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Tabela 8: Rezultati kvalitativne analize druge likovne naloge (motiv: "Drevo", 

likovni problem:" Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili") (Priloga 2 in 

Priloga 3)  

 

OSEBNI LIKOVNI IZRAZ 

- bogastvo v obdelavi površine 

- izvirnost oblike 

- likovna energija  

 

Bogastvo v obdelavi površine:  

V likovnih delih, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), se v primerjavi 

z likovnimi deli, ki so nastala na tradicionalen način (KS), kaže veliko več 

eksperimentiranja, inovativnosti in bogastva pri obdelavi likovne površine. 

Senzibilno ustvarjena površina vsebuje množico likovnih informacij, a ne brez 

likovne logike nanizanih risalnih likovnih prvin, temveč ozaveščeno, a hkrati 

spontano in s prefinjenostjo v dialogu in sozvočju dodajanih vizualnih elementov, 

ki se povezujejo v smiselno likovno tvorbo. Osnovna ideja se razvije, poglobi, 

nadgradi in zato zaživi. In obdrži harmoničnost celote. Površino bogatijo močna 

izraznost črte, izraziti svetlostni kontrasti, fino ritmično plastenje svetlostnih tonov, 

ki ustvarja občutenje globine. Vsebuje prepoznavno, individualno strukturo in 

emocionalni pridih. Ponekod se drevo razširja v prostor. 

V likovnih delih, ki so nastala na tradicionalen način (KS), se v primerjavi z 

likovnimi deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), v obdelavi 

površine kaže veliko manj domiselnosti. Ideja se pogosto ne razvije in se ne 

poglobi, likovne rešitve ostajajo na površju in delujejo neodločno in osiromašeno, 

lahko površno. Risbe večkrat delujejo odtujeno, stik med avtorjem in risbo ni 

vzpostavljen. Izrazit je razumski pristop, ki se odraža v nespreminjajočih se 

ornamentalnih, večkrat pretirano izčiščenih rešitvah. Zaradi predvidljivega, 

ponavljajočega se načina lahko likovna dela delujejo nerazgibano, ploskovno, 

prazno, celo dolgočasno. (Slika 13) 
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Slika 13: Likovni deli druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: 

"Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastali na tradicionalen način (KS) 

(Priloga 2) in pod vplivom vizualnih predstav (ES) (Priloga 3) 

 

        
 
          eksperimentalna skupina (ES)                      kontrolna skupina (KS) 

 

Izvirnost oblike:  

V likovnih delih, ki so nastala pod vplivom vizualizacije (ES), je v primerjavi z 

likovnimi deli, ki so nastala na tradicionalen način (KS), pri oblikovanju forme 

drevesa kot tudi drugih motivnih elementov, vezanih na motiv naloge, opaziti 

bistveno več svobode, poguma in suverenosti. Inovativne oblikovne rešitve 

odražajo spontanost in bujno domišljijo, ki se odslikava v skoraj pravljično 

ilustrativnih izpovednih upodobitvah, odmaknjenih od realnosti. Interpretacija 

drevesa pogosto ne sledi več podobi, temveč preko organske forme prehaja v 

čisto oblikovnost, likovni jezik. Podoba drevesa se pogosto zlije z ozadjem. 

Podobe dreves so v likovnih delih, ki so nastala na tradicionalen način (KS), v 

primerjavi z likovnimi deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), veliko 

bolj razumske, geometrijske in toge. Pogoste so šablonske, stereotipno realistične 

rešitve, npr. tipične oblike krošenj ... Drevo je večinoma jasno ločeno od ozadja in 
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zato deluje neživljenjsko in odtujeno. Očitno je, da so se dijaki, ki so likovno 

nalogo izvajali na tradicionalen način (KS), v primerjavi z dijaki, ki so ustvarjali pod 

vplivom vizualnih predstav (ES), v motiv slabše vživeli in pri likovni interpretaciji 

ostali bolj na površju, globoke spodbude domišljije niso doživeli. (Slika 14) 

 

Slika 14: Likovni deli druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: 

"Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastali na tradicionalen način (KS) 

(Priloga 2) in pod vplivom vizualnih predstav (ES) (Priloga 3) 

 

         
 
          eksperimentalna skupina (ES)                        kontrolna skupina (KS) 

 

Likovna energija:  

V likovnih delih, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), prepoznamo 

močno likovno energijo. So dinamična. Pretočna so v gibkosti raziskovanja in 

uporabe risarskih likovnih prvin, kar se odraža skozi subtilno, premišljeno 

kompleksno likovno kompozicijo. Grajena so iz mikro detajlov, ki se preko 

sovplivanj in refleksij raztezajo do makro celote, slikovita so v kontrastih (majhno – 

veliko, svetlo – temno, gosto – redko, spreminjanje smeri ...) in hkrati umirjena v 

harmoničnih, neodtujenih odnosih. Likovna izrazila so izbrana skladno s 
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pripovedno vsebino. Njihova bogata, a premišljena in prefinjena uporaba odpira 

možnosti kompleksne obravnave ploskve, ki preko precizne gradnje prehaja v 

upodobitev prostora. Likovna dela so ponotranjena, izžarevajo suvereno osebno 

likovno logiko. V njih je prepoznati življenje, igrivost, veselje. 

Likovna dela, ki so nastala na tradicionalen način (KS), delujejo v primerjavi z 

likovnimi deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), veliko bolj togo, 

dolgočasno. Likovne zamisli se večkrat ne razvijejo, temveč se rutinsko ponavljajo, 

ne gredo v globino in prefinjenost. Dialog med likovnim delom in ustvarjalcem zato 

pogosto ni vzpostavljen, ostane na površju, v odtujenem, nepoglobljenem odnosu. 

Likovna dela, ki so nastala na tradicionalen način (KS), v primerjavi z likovnimi 

deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), ne izžarevajo toliko osebno 

izražene likovne energije. (Slika 15) 

 

Slika 15: Likovni deli druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: 

"Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastali na tradicionalen način (KS) 

(Priloga 2) in pod vplivom vizualnih predstav (ES) (Priloga 3) 

 

         
 
        eksperimentalna skupina (ES)                        kontrolna skupina (KS) 
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Tabela 9: Rezultati kvalitativne analize tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v 

gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter 

svetlobe in sence") (Priloga 4 in Priloga 5) 

 

OSEBNI LIKOVNI IZRAZ 

- kompleksnost gradnje 

- likovna energija 

- abstrahiranje 

 

Kompleksnost gradnje:  

Likovna dela, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), so v večini 

primerov izredno oblikotvorno dovršena. Likovni jezik je bogat. Razpon črtnega 

izraza in likovnih spremenljivk je velik. Svetlostni kontrast je izrazit, razteza se od 

finih nežnih do globokih temnih tonov. Kompozicije so likovno kompleksno 

grajene. So raznolike in domiselne, svobodne. So celostne in stabilne, imajo 

ogrodje in znotraj tega se poglabljajo v subtilnost izraza. So prostorske, predvsem 

na račun plastenja in nizanja različno svetlih ploskev, črt, oblik ..., poudarjanja 

različnih smeri, ritma. Podobotvornost, vsebina je podrejena oblikotvornosti.  

Pri likovnih delih, ki so nastala na tradicionalen način (KS), v primerjavi z likovnimi 

deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), ni prepoznati tolikšne 

kompleksnosti gradnje. Veliko je sicer vidnih informacij, izraznost črte je dokaj 

bogata, a tolikšne ponotranjenosti kot v likovnih delih, ki so nastala pod vplivom 

vizualnih predstav (ES), ni prepoznati. Osnovna ideja se ne razvije. Pogosto se 

posamezni likovni segmenti ne nadgradijo in se zato ne povežejo v celoto (npr. 

drevo se ne zlije z ozadjem), nemalokrat so ločeni med sabo. Le ritmično se 

ponavljajo, brez variacij. Vsebina večkrat prevlada nad obliko, značilne so 

šablonske rešitve dreves, potk, sončkov, gora, rožic ... Kompozicije so pogosto 

enostavne (očitne simetrije, vertikale, diagonale, v linijo postavljeni elementi ...). 

Prekrivanja je malo, pogled je ploskovit, prostor je bežno upodobljen. (Slika 16) 
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Slika 16: Likovni deli tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni 

problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), 

nastali na tradicionalen način (KS) (Priloga 4) in pod vplivom vizualnih predstav 

(ES) (Priloga 5) 

 

         
 

       eksperimentalna skupina (ES)                          kontrolna skupina (KS) 

 

Likovna energija:  

Likovna dela, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), izžarevajo izrazito 

lirično občutenost in čustveno doživetost. Odražajo globoko notranjo interpretacijo, 

kar se kaže v širokem razponu individualno usmerjenih rešitev. Izrazito 

individualen emocionalni naboj se odstira skozi tenkočutno, rahlo, mehko, pa nato 

skozi mogočno, zelo odločno in zavestno likovno artikulacijo. Razpon in sozvočje 

likovnih kvalitet ustvarjata dinamiko, občutek pulziranja, dihanja in pretočnost 

kompozicije. Gibanje se včasih stopnjuje, pa spet drugič pojenja, širi se navznoter, 

pa spet navzven ali v obe smeri hkrati. Odnosi med likovnimi elementi so ves čas 

aktivni, se ne prekinejo, so artikulirani in zatorej harmonični in tvorijo povezano 

celoto. Izraz v likovnih delih je izredno ekspresiven, močan, tipičen je slikarski 

risarski pristop. Subtilno, a hkrati z močjo ustvarjene atmosfere prostora izzovejo 
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jasno občutenje individualnega doživetja "drame" motiva in ponotranjenosti 

likovnega problema.   

Likovna dela, ki so  nastala na tradicionalen način (KS), so v primerjavi z likovnimi 

deli, ki so nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES), manj sproščena v izrazu. 

Ponotranjenosti motiva in likovnega problema ni prepoznati v tolikšni meri kot pri 

likovnih delih, ki so nastala s pomočjo vizualnih predstav (ES). Likovne rešitve so 

lahko sicer dovršene, a so razumske, veliko je samokontrole. Likovna dela večkrat 

delujejo togo. Ker se posamezni segmenti kompozicije med sabo ne povezujejo, 

delujejo nepretočno, statično. V njih ni prepoznati tolikšne likovne energije, naboja 

kot v likovnih delih, ki so nastala s pomočjo vizualnih predstav (ES). Delujejo 

hladno, odtujeno. (Slika 17) 

 

Slika 17: Likovni deli tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni 

problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), 

nastali na tradicionalen način (KS) (Priloga 4) in pod vplivom vizualnih predstav 

(ES) (Priloga 5) 

 

 
 
                                           eksperimentalna skupina (ES) 

 



101	

 
 
                                                        kontrolna skupina (KS) 

 

Abstrahiranje:  

Motiv "Sprehod v gozdu" je v likovnih delih, ki so nastala pod vplivom vizualnih 

predstav (ES), v primerjavi z likovnimi deli, ki so nastala na tradicionalen način 

(KS), upodobljen likovno veliko bolj samosvoje in svobodno. Globoko ponotranjen 

svet se odslikava v podobah, ki presegajo zgolj realistično upodabljanje vidnega. 

Značilne so nefiguralne rešitve, abstrahirane oblike, včasih komajda fizično 

prepoznavne, pa zato toliko bolj prežete z duhom interpretiranega prostora, gozda. 

Ustvarjajo jasno prepoznaven vtis prostora, vonj, toploto, vlago … Pogosto 

ritmični, vibrirajoči zapisi črt, organskih ploskev in oblik različnih svetlosti ustvarjajo 

globoko občutenje prostora, ki potegne vase. 

Oblike, upodobljene v likovnih delih, ki so nastala na tradicionalen način (KS), so 

pogosto šablonske. Večkrat so prikazane tipične oblike dreves, rastja, gora, 

oblakov ... Prepoznati je tendenco po realističnih upodobitvah, abstrahiranih 

rešitev je malo. Kontrola izraza obdrži likovno izpovednost na površini. (Slika 18) 
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Slika 18: Likovni deli tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni 

problem: "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), 

nastali na tradicionalen način (KS) (Priloga 4) in pod vplivom vizualnih predstav 

(ES) (Priloga 5) 

 

 
 

eksperimentalna skupina (ES) 
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kontrolna skupina (KS) 

 

2.4.2 Kvalitativna analiza anketnega vprašalnika  
 

Po zaključku eksperimenta so dijaki obeh skupin (KS in ES) izpolnjevali vprašalnik 

(Priloga 8), na osnovi katerega so tudi sami izrazili odnos do likovnega izražanja, 

svoje mnenje glede pouka (likovnega snovanja), v okviru katerega sta bili izvedeni 

likovni nalogi s področja risanja na tradicionalen način (KS) oziroma s pomočjo 

vizualnih predstav (vizualizacije) (ES), torej druga likovna naloga (motiv: "Drevo", 

likovni problem:" Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili") (Priloga 3) in tretja 

likovna naloga (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni problem: "Gradnja prostora s 

pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence") (Priloga 5).  V obeh skupinah (v 

KS in ES) je vprašalnik (Priloga 8) vključeval lestvico pomenskih razlik, v ES pa 

tudi nekaj anketnih vprašanj odprtega tipa.  

Kvalitativno analizirana so bila anketna vprašanja odprtega tipa. Anketna 

vprašanja odprtega tipa so bila naslednja: "Kaj bi pri pouku z vodeno vizualizacijo 

posebej pohvalil/a? Navedi vsaj tri pozitivne lastnosti.", "Kaj bi grajal/a, kje so po 

tvojem mnenju ovire za uspešno izvedeno vodeno vizualizacijo?", "Želiš v zvezi s 

poukom z vodeno vizualizacijo še kaj dodati?". V postopku kvalitativne analize je 
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bila uporabljena metoda analitične generalizacije (Cencič, 2002). Namen 

kvalitativne analize anketnih vprašanj odprtega tipa je bil spoznati mnenje o pouku 

likovnega snovanja, izvedenega s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (ES) 

(Priloga 3 in Priloga 5), ki jih analiza vprašalnika lestvice pomenskih razlik zaradi 

omejenosti strukture vprašalnika ne more razkriti.  

 

Ugotovitve analize odprtih vprašanj anketnega vprašalnika (Priloga 8) so podane v 

Tabeli 10 in Tabeli 11. V Tabeli 10 so predstavljeni ključni pojmi v zvezi z 

doprinosom, s kakovostjo pouka, izvedenega s pomočjo vizualnih predstav 

(vizualizacije) (ES) (Priloga 3 in Priloga 5), v Tabeli 11 pa v zvezi s pogoji za 

uspešno izvedbo pouka s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (ES) (Priloga 

3 in Priloga 5) 

 

Tabela 10: Rezultati kvalitativne analize vprašalnika (anketnih vprašanj odprtega 

tipa) (Priloga 8) v zvezi z doprinosom, s kakovostjo pouka, izvedenega s pomočjo 

vizualnih predstav (vizualizacije) (ES) (Priloga 3 in Priloga 5) 

 

Pouk, izveden s pomočjo VIZUALNIH PREDSTAV (VIZUALIZACIJE), deluje na 

 

RAZVOJ OSEBNOSTNIH KVALITET KOGNITIVNI RAZVOJ 

Pri tem prihaja do: 

- globoke sprostitve 

- večje motivacije za delo 

- večjega občutenja in izražanja 

individuuma 

- velikega občutka svobode 

- poglobljene domišljije in boljšega 

vživetja 

Pri tem prihaja do: 

- izboljšanja koncentracije 

- hitrega prepoznavanja in 

razumevanja likovnih pojmov in 

likovnega problema 

- ozaveščanja lastnega razpoloženja 

 

Deluje na razvoj osebnostnih kvalitet: 

Analiza odprtih vprašanj anketnega vprašalnika (Priloga 8) je pokazala, da pouk, ki 

se izvaja s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (Priloga 3 in Priloga 5), 

dijake močno sprošča. Vogelnikova (1996, str. 82), ki za vizualizacijo pravi, da je 

odlična sprostitvena tehnika, navaja (prav tam), da je slednja močno povezana s 
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stanjem globokega psihofizičnega miru ter telesne in duhovne sprostitve. Kot 

takšno so vizualizacijo spoznali tudi dijaki, saj so množično potrdili, da "... te res 

sprosti. Se pomiriš in se prepustiš trenutku ..." in da jim je to zelo všeč. Po izvedbi 

vizualizacije si "... veliko bolj sproščen kot pred tem". 

Pouk, izveden s pomočjo vizualnih predstav (vizualizacije) (Priloga 3 in Priloga 5), 

dijaki vidijo kot dobro motivacijo za delo. Zdi se jim privlačen, saj so se med 

vizualizacijo sprostili, zgodba jih je pritegnila in jim odprla pot v svobodno 

domišljijo in izražanje lastnih idej.  

V sproščenem stanju so ustvarjeni dobri pogoji za občutenje in izražanje 

individuuma. V ospredje močno stopajo osebnostne težnje, ideje in rešitve. "Lahko 

smo se odmaknili globoko vase, vsak je lahko po svoje razmišljal in risal." Občutek 

svobode je izrazit, saj "... način dela zelo dopušča svobodno izražanje ...", vsak si  

lahko predstavlja "... svoj gozd in si v glavi naredi neko svojo sliko". Preprosto "... 

greš v svoj svet". 

Dijaki svobodi pripisujejo velik pomen, krepi jim samozavest in samozaupanje. 

"Spodbuja domišljijo, tako da smo se lahko odmaknili globoko vase." Omogoča 

jim, da odidejo v svoj svet domišljije, kjer imajo v mislih, kar hočejo, in "... nobeden 

ne more reči, kako naj bo ..." ter se ob tem "... prav lepo počutimo". Dijaki menijo, 

da je (vodena) vizualizacija "... zelo dober način, da lahko ustvarjaš po svojem 

mišljenju". Zelo "... pospešuje razmišljanje, lastno domišljijo". Trditev potrjuje opis 

dijakinje, ki pravi, da je "... šla v gozd, pogledala v krošnjo visokega tankega 

drevesa. Skozi desno stran je posijala nežna svetloba sonca, bilo je svetleje ..., 

tam, kjer pa ni bilo svetlobe, pa je bilo zelo temno ... Korenine so bile debele in 

velike ...". Vizualizacija poslušalca preko zgodbe pelje v globine individualnih 

doživetij, v svet prepuščanja domišljiji in slikovitega doživljanja, vživetja v motiv. 

Besedilo je dijakom omogočilo, da so si "... lažje predstavljali gozd, svetlobo, ki 

prihaja. Zgodba je ustvarila neki vtis, neko doživetje." Zelo so si predstavljali "... 

obliko dreves, vej, korenin, vonj ...". Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je za 

likovno izražanje globina doživljanja pomembna. Pojavlja se vprašanje, ali je za 

uspeh likovnega izražanja res najpomembnejša globina doživljanja ali morda tudi 

znanje?  

Zgodbi, uporabljeni v procesu vizualizacije (Priloga 11 in Priloga 12), preko motiva 

nezavedno usmerjata v spoznavanje in usvajanje likovnih pojmov in likovnih 

problemov. Ti so "vtkani" v vsebino zgodbe, "skriti" v motivu. 
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Deluje na kognitivni razvoj: 

Dijaki ugotavljajo, da se v sproščenem stanju misli zelo umirijo, osredotočijo se 

lahko na trenutek prisotnosti. Menijo, da k povečani koncentraciji pripomore tudi 

to, da je med izvedbo vizualizacije potrebno mižati. Zunanji dražljaji zbledijo, 

pozornost se preusmeri v notranjost. "Ko zaprem oči, se zares sprostim in se 

zamislim ..., lažje si predstavljam ..." 

Učenje po izkustveni poti, z vodeno vizualizacijo, se dijakom zdi enostavnejše od 

tradicionalnega učenja. V procesu vizualizacije so bili preko vsebine na lahkoten 

način, spontano, postopno in zelo sistematično usmerjeni v učinkovito, hitro 

prepoznavanje in razumevanje risalnih likovnih pojmov (osnovna risalna izrazila, 

površina, prostor, črtne raznolikosti, svetlo – temno) in likovnega problema (druga 

likovna naloga; Priloga 3 – "Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili" ter tretja 

likovna  naloga; Priloga 5 – "Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter 

svetlobe in sence"). Skozi "... različne oblike in velikosti dreves ..." vej, korenin in 

svetlobo, ki je pronicala skozi njih, so dijaki spoznavali raznolikosti črt, pomen 

svetlih in temnih ploskev in pojav prostora. "Pridem v temen gozd, kjer ni skoraj 

nič svetlobe. Ko hodim naprej, pridem do zelo močne svetlobe in ko hodim še 

naprej, pridem do jase ..." 

Vizualizacija omogoča ozaveščanje lastnega razpoloženja. Usmerjena je v iskanje 

globljega stika s samim s sabo, nudi možnost ozaveščanja lastnih občutij. 

"Čustvujem, torej sem", pravi Šadlova (1999, str. 9). Podobno razmišljata 

Weisbach in Dach (1999), ki pravita, da sta poglabljanje vase in opazovanje svojih 

čustev predpogoj za razumevanje samega sebe. "Občutim žalost, kako lahko 

sonce še vedno sije, ko je pa toliko trpljenja na zemlji ... in zagledam hribe, ki 

pomirjajo, razmišljam ...", pripoveduje eden od dijakov.  

 

Iz analize anketnih vprašanj odprtega tipa (Priloga 8) je bilo ugotovljeno, da je 

večini dijakov pouk, izveden s pomočjo vizualnih predstav (vizulizacije) (Priloga 3 

in Priloga 5), všeč in si podobnega načina dela v prihodnosti še želijo, vendar pa je 

za njegovo uspešno izvedbo potrebno zagotoviti določene pogoje. Predstavljeni so 

v Tabeli 11. 
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Tabela 11: Rezultati kvalitativne analize vprašalnika (anketnih vprašanj odprtega 

tipa) (Priloga 8) v zvezi s pogoji za uspešno izvedbo pouka, izvedenega s pomočjo 

vizualnih predstav (vizualizacije) (ES) (Priloga 3 in Priloga 5) 

 

POGOJI ZA IZVEDBO 

- tišina in mir 

- ne prevelika skupina 

- pripravljenost za delo 

- ustrezna zgodba 

- primerno branje 

- primeren prostor 

 

Tišina in mirno vzdušje sta za uspešno izvedbo vizualizacije ključnega pomena. 

Če "... nekateri govorijo, pokvarijo vse ...". Neresnost sošolcev, govorjenje, 

smejanje ... so zelo moteči. V hrupu se je zelo težko sprostiti in se skoncentrirati. 

Nekateri dijaki vidijo vzrok za hrup v preveliki skupini, "... prevelik razred in zato 

hitro pride do nemira". "Mogoče bi se lažje sprostila, če bi bila sama," meni ena od 

dijakinj. Ugodneje je torej, če je skupina manjša, čemur pa je v šoli težko zadostiti. 

Globoka sprostitev, umiritev misli in dobra osredotočenost na tekst so predpogoj 

za uspešno vizualiziranje zgodbe. Ker je bil pouk, izveden z vizualizacijo (Priloga 3 

in Priloga 5), za večino dijakov nov in nepoznan, je nekaterim predstavljal težavo. 

Težko so se sprostili, med potekom vizualizacije so bili nemirni, se oglašali, težko 

so se zbrali. S svojim obnašanjem so motili tudi tiste, ki tovrstnih težav niso imeli. 

Z večkratnim prakticiranje vizulizacije bi se dijaki takšnega načina navadili in imeli 

v procesu izvedbe manj težav. Možno je sicer tudi, da bi prepogosto prakticiranje 

tovrstnega načina poučevanja dijake demotiviralo, lahko pa tudi, da se ga nekateri 

nikoli ne bi navadili, ker jim ne ustreza. 

Zgodba mora biti zanimiva in ne predolga, da pritegne in pomaga k vživetju v 

njeno vsebino. "Obšel me je tak občutek, kot da sem res v gozdu ..." opisuje svoje 

doživetje dijak, ki mu je bila zgodba všeč.  

Bralec teksta mora imeti primeren glas, ne previsok. Hitrost branja mora biti 

ustrezna. Predvsem je potrebno paziti, da branje ni prehitro, saj je v nasprotnem 

primeru težko slediti tekstu in vizualizirati podobe. 
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Prostor mora biti primeren. Ne sme biti presvetel, saj "... v temi se skoncentriraš, 

hitreje se spomniš, kaj boš narisal". Moteč je lahko tudi neprezračen prostor. 

 

2.5 SKLEP 
 

Z vstopom v obdobje mladostništva želja po likovnem izražanju ponavadi usiha. 

Mladostnikovo likovno dejavnost usmerjajo predvsem izkušnje, znanje (kognitivni 

razvoj je pospešen), v likovnih delih je redkeje prepoznati originalnost in 

ekspresivnost, težnja po realističnem in tudi klišejskem upodabljanju je izrazitejša. 

A pomembno je dejstvo, da likovnoizrazne sposobnosti mladostnika niso 

izgubljene, so le potisnjene v podzavest. V ospredje stopajo tudi njegove 

individualne težnje, ki so podlaga za oblikovanje individualnega likovnega izraza, 

razvoj slednjega pa je zelo pogojen tudi z učno metodo, ki jo učitelj pri pouku 

uporablja (Berce-Golobova, 1993; Butina, 1997; Karlavaris, 1978; Karlavaris, 

1988). Mladostništvo ali adolescenca lahko mladostnikom predstavlja izjemno 

težko obdobje. Oblikovanje identitete, pomembna naloga tega obdobja, je lahko 

zanje zelo zahtevno. Pogosto so podvrženi močnim čustvenim nihanjem. 

 

V magistrskem delu z naslovom Vizualizacija in likovna artikulacija pri 

srednješolcih smo se ukvarjali s proučevanjem likovnega izražanja s pomočjo 

vizualizacije, kjer učenci na osnovi izbranih besednih spodbud z zaprtimi očmi v 

mislih zavestno oblikujejo vizualne predstave. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali 

tovrstni pristop poučevanja odvrača od upodabljanja podob po ustaljenih vzorcih, 

spodbuja domišljijo, ustvarjalnost, iskanje lastnih idej in likovnih rešitev ter podpira 

v procesu individualizacije, v doseganju stanja večje notranje stabilnosti, 

zadovoljstva, motivira za učenje in likovno ustvarjanje. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv vizualnih predstav na izvirnost, fleksibilnost in 

občutljivost dijakov pri likovnem izražanju in primerjati odnos dijakov do likovnega 

izražanja brez in s pomočjo vizualnih predstav. Z raziskavo smo želeli dokazati, da 

bodo dijaki, ki bodo nalogo s področja risanja realizirali s pomočjo vizualnih 

predstav (ES), uspešnejši od dijakov, ki bodo likovno nalogo s področja risanja 

izvedli na tradicionalen način (KS), pa tudi njihov odnos do likovnega izražanja bo 

bolj pozitiven (splošna hipoteza). Želeli smo dokazati, da se bodo prednosti 
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likovnih nalog dijakov, ki bodo risali s pomočjo vizualnih predstav (ES), v 

primerjavi z likovnimi nalogami dijakov, ki bodo risali na tradicionalen način (KS), 

pokazale v izvirnem načinu upodobitve motiva, v izvirni izbiri motiva, v fleksibilnosti 

izkoriščanja možnosti likovne tehnike ter v občutljivosti za likovni problem 

(specifične hipoteze raziskovanja). Za doseganje ciljev in zastavljenih hipotez je bil 

uporabljen kvantitativen pristop raziskave po metodi pedagoškega eksperimenta. 

Uporabljen je bil tudi kvalitativen pristop, saj so bila kvalitativno analizirana likovna 

dela dijakov in odgovori dijakov na odprta anketna vprašanja. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bila ES v primerjavi s KS uspešnejša v vseh 

elementih, ki smo jih vrednotili. Splošna hipoteza raziskovanja kot tudi vse 

specifične hipoteze raziskovanja so bile potrjene. 

Raziskava je potrdila, da je vizualizacija, pri kateri dijaki na osnovi izbranih 

besednih spodbud z zaprtimi očmi v mislih zavestno oblikujejo vizualne predstave, 

kot metoda pri poučevanju likovne umetnosti uporabna. Njena učinkovitost se je, 

kakor je bilo tudi predvideno v raziskovalnih hipotezah, pokazala v kvalitetnejših 

likovnih delih in večjem zadovoljstvu dijakov. Besedilo, ki je ključno za uspešnost 

izvedbe pouka s pomočjo vizualizacije (vizualnih predstav), je pri dijakih 

spodbudilo domišljijo, osebno doživetje motiva, prepoznavanje likovnega 

problema, osebni likovni izraz, kar se je odrazilo skozi uspešno likovno artikulacijo. 

Na dijake je delovalo pozitivno, prispevalo je k njihovemu dobremu počutju. 

Pomagalo je k njihovi umiritvi in sprostitvi, k večjemu samozaupanju ter 

motiviranosti za individualno likovno raziskovanje in izražanje. 

 

Besedilo, uporabljeno pri pouku s pomočjo vizualizacije (vizualnih predstav), 

predhodno oblikuje in dijakom z glasnim branjem poda učitelj. Poudariti je 

potrebno, da sta nalogi, ki ju mora opraviti, za uspešnost izvedbe pouka velikega 

in ključnega pomena. Besedilo naj bi bilo zastavljeno didaktično in likovno-

teoretično smiselno, podrejeno ciljem učne ure. Besedilo je zgodba, ki temelji na 

jasno prepoznavnem motivu, likovni problem likovne naloge pa je v njegovem 

ozadju. Ključno je, da je likovni problem izhodišče za načrtovanje motiva in 

oblikovanje zgodbe. Zgodba ima v procesu usmerjenega vizualiziranja 

(oblikovanja predstav v mislih) nalogo spodbuditi močno notranje doživetje motiva 

ter postopno, spontano in jasno voditi v prepoznanje likovnega problema. 
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Oblikovanje besedila (zgodbe) z likovno problemsko osnovo od učitelja zahteva 

veliko kreativnosti in predvidevanj. Zgodbo mora načrtovati celostno. Likovni 

problem, likovni motiv in vsebina zgodbe naj bi bili v logični povezavi. Učitelj se 

mora zavedati, da je oblikovanje zgodbe in vodenje dijakov v procesu 

usmerjenega vizualiziranja (oblikovanja predstav v mislih), v katerem jim z glasnim 

branjem posreduje zgodbo, odgovorna naloga. Dijaki se mu na nek način 

prepustijo, mu zaupajo glede vsebine zgodbe in načina podajanja. Zaupanja, ki ga 

je deležen, se mora zavedati. Je kreator procesa, odgovoren, da pot ustrezno 

zastavi, in (so)odgovoren, da se slednja tudi uspešno opravi. Zavedati se mora, da 

dijake v procesu vodenja vizualiziranja preko oblikovanja vizualnih predstav 

konkretnega motiva pelje v polje nezavednega prepoznavanja likovnih pojmov, 

reševanja likovnega problema ter k intuitivni kreativnosti in intuitivnim izvirnim 

likovnim rešitvam. Dijaki naj bi bili deležni vizualnih predstav, ki so rezultat njihove 

svobode in domišljije, izraz izvirnosti, žarišče procesa, vrh dogajanja, njihova 

takratna realnost in moč, ki se v nadaljevanju razplete v procesu vizualiziranja 

sprva še nezavedno kognitivno spoznanje in osebni likovni izraz. In tudi likovno 

tehniko ob izrazitih in optimalnih pogojih, ob močni notranji motivaciji in spodbudi v 

procesu likovnega prakticiranja spontano temeljiteje izkoristijo. Z ustreznim 

pristopom vodenja mora učitelj vzdrževati kontinuiteto procesa (slednja je sicer 

odvisna tudi od drugih elementov, na katere tudi nima vpliva), s čimer zagotovi 

stopnjevanje poglabljanja ustreznega psihofizičnega stanja dijakov kot pogoja za 

globljo empatijo motiva in izkristaliziranje kognitivnih vprašanj, osnov za uspešno 

likovno artikulacijo. Dobro je, da učitelj potek dogajanja, kolikor je le možno, jasno 

načrtuje, saj je odveč, da med procesom prihaja do nepotrebnih nezaželjenih 

motenj. Dobrodošlo je, če ima predhodno tudi že nekaj podobnih izkušenj. Možno 

je tudi, da tovrstni način dela (iz določenih razlogov) učitelju ne bo ustrezal. V tem 

primeru mora o smiselnosti uporabe takšnega načina dela pri poučevanju 

predhodno razmisliti. Pomembno je, da je učitelj v svoje delo prepričan. 

Nezaupanje vase se hitro prepozna, še toliko bolj v stanju globlje intuitivne 

odprtosti, do katere pa v procesu vizualiziranja pride. Predvidevamo lahko, da v 

takšnem primeru učinek procesa vizualiziranja ne bo zadovoljiv. 

 

Rezultati raziskave opozarjajo na nove, alternativne načine poučevanja likovne 

umetnosti. Ponujajo možnosti drugačnih spodbud individualnega likovnega izraza 
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mladostnikov ter odpirajo nove možnosti učiteljevega kreativnega doprinosa pri 

načrtovanju učne ure. Raziskava jasneje določa mesto vizualizacije na področju 

likovne didaktike in pedagogike kot znanstvene discipline, s čimer prispeva tudi 

delež k razvoju teorije in prakse na področju likovne umetnosti. 

 

Raziskava odpira možnosti za poglabljanje že raziskanega oziroma ponuja nova 

raziskovanja. 

Pojavlja se vprašanje, kako pogosto je smiselno vizualizacijo uporabljati pri pouku 

oziroma kaj bi se zgodilo, če bi bili dijaki pogosto deležni vizualizacije. Smiselno bi 

bilo temeljitelje raziskati odnos izvajalcev in uporabnikov do vizualizacije, kot tudi 

njene psihološke učinke. 

Smiselno bi bilo preveriti uporabnost vizualizacije pri podajanju različnih likovnih 

pojmov in likovnih problemov. Pojavlja se namreč vprašanje, ali je možno preko 

zgodbe, kakor je bilo prikazano v naši raziskavi, podati katerikoli likovni problem. 

Zanimivo bi bilo raziskovati snovanje besedila oziroma razlike med učitelji v 

načrtovanju, oblikovanju zgodbe z jasno prepoznavnim motivom in z likovnim 

problemom v ozadju. Smiselno bi bilo ugotavljati, ali in kako bi se te razlike 

pokazale v likovnih delih dijakov ter ali je pouk s pomočjo vizualizacije uporaben 

za poučevanje vseh likovnih področij. 
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Priloga 1  
 
UČNA PRIPRAVA za PRVO LIKOVNO NALOGO za EKSPERIMENTALNO (ES) 
in KONTROLNO SKUPINO (KS) 
 
Avtorica: Janja Jakša 
Šola: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
Predmet: umetnost (vsebinski sklop likovno snovanje) 
Razred: 1. letnik (program Zdravstvena nega) 
Število ur: 2 
Likovno področje: risanje 
Likovni problem: Risanje kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil 
in njihovih odnosov 
Likovni motiv: Nefiguralni motiv 
Likovna tehnika: laviran tuš 
Učna sredstva in pripomočki: tabelska slika (primeri risb dijakov), magneti, 
računalnik, LCD projektor, predstavitev v programu PowerPoint (reprodukcije 
likovnih del umetnikov, napoved likovne naloge, kriteriji vrednotenja), tuš, čopiči 
različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve (A3 in A4 format), papir za 
zaščito delovne površine, lonček z vodo, delovna halja 
Materiali, orodja: tuš, čopiči različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), papir za zaščito delovne površine, lonček z vodo, delovna halja. 
Učne metode: Dokumentacijska metoda (metoda dela s slikovnim materialom), 
ponazoritvena (demonstracijska) metoda, besedna (verbalna) metoda (metoda 
razlage in metoda pogovora), metoda praktičnega dela 
Učne oblike: frontalna oblika, individualna oblika 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: zgodovina likovne umetnosti, glasba, psihologija, 
matematika 
Dejavnost dijakov: Dijaki v tehniki laviranega tuša s poudarkom na raznolikostih 
risalnih izrazil in njihovih odnosov rišejo likovno kompozicijo. 
(Berce-Golob, 1993; Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 
2011; Zupančič, 2006) 
 
Cilji: 
 
Dijaki 
- si razširijo znanje o risalnih likovnih izrazilih, 
- se izrazijo v tehniki laviranega tuša, 
- s poudarkom na raznolikostih risalnih likovnih izrazil in njihovih odnosov 
upodobijo likovno kompozicijo, 
- si razvijajo in oblikujejo lasten likovni izraz. 
(Golob idr., 2001; Tacol, 2003; Učni načrt, 2011) 



	

Potek učne ure 
 
UČITELJ 
 

DIJAKI UČNE METODE, 
OBLIKE DELA, UČNA 
SREDSTVA in 
PRIPOMOČKI, 
MATERIALI in 
ORODJA 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Na tabli razstavim risbe dijakov. (Slika 1, 
2, 3 idr. Op: Risbe so nastale na enem od 
predhodnih srečanj.) Nanje usmerim 
pozornost dijakov. Dijake spodbudim k 
poimenovanju osnovnih risalnih likovnih 
izrazil in ugotovljanju njihovih značilnosti. 
-------------------------------------------------------------- 
Osnovni risalni likovni izrazili sta točka (pika) 
in črta (linija) (Tacol, 1996; Tomšič Čerkez in 
Komelj, 2010). 
Točka (pika):  
- Po matematični definiciji točka nima 
dimenzije, je neskončno majhna. Točko v 
likovnem smislu lahko vidimo, ima dve ali tri 
dimenzije oziroma ploskovito ali prostorsko 
obliko (Butina, 2003). 
- Likovna naloga točke je, da pritegne in zadrži 
pogled na sebi. Ne izraža gibanja, le-to je 
usmerjeno v njeno notranjost (Butina, 1995; 
Šuštaršič, Butina, Zornik, De Gleria, Skubin, 
2007). "Točke so močna orodja pri 
oblikovanju, ker vnašajo v oris stabilnost, 
različnost in povzročajo napetosti, ko 
ustavljajo naš pogled v gibanju skozi (s)likovno 
polje" (Butina, 2003, str. 44). 
- Točko kot likovno prvino lahko predstavljajo 
različne pravilne, geometrijske oblike – npr. 
krog, krogla, tudi trikotnik, kvadrat, 
mnogokotnik ali pa tudi nepravilne, organske 
oblike npr. madež ali različna križanja linij, 
konec linije itd. Kaj prepoznamo kot točko, je 
odvisno od odnosov v vidnem ali (s)likovnem 
polju; oči na obrazu so od blizu videti kot 
točke, v daljavi pa kot točka deluje glava ali 
celo telo. Temna točka na svetlem ozadju bo v 
primerjavi s svetlo točko na svetlem ozadju 
delovala bolj izrazito kot točka. Večje točke so 
v primerjavi z manjšimi bolj opazne, a če so v 
primerjavi z njimi svetlejše, bodo bolj opazne 
majhne temne točke. Pomemben je tudi 
prostorski položaj točke v vidnem ali 
(s)likovnem polju, točka na sredini polja deluje 
močneje kot točka, ki se nahaja nekje na 

 
 
Dijaki 
poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru.  
Poimenujejo 
osnovna 
risalna 
likovna 
izrazila in 
ugotavljajo 
njihove 
tipične 
značilnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UM: Dokumentacijska 
metoda (metoda dela s 
slikovnim materialom) 
besedna, (verbalna) 
metoda (metoda 
pogovora, metoda 
razlage), ponazoritvena 
(demonstracijska) 
metoda. 
UO: Frontalna oblika 
dela. 
US in P: Tabelska slika 
(primeri risb dijakov – 
Slika 1, 2, 3 idr.), 
magneti. 
US in P: Tuš, pero, 
čopiči različnih debelin, 
lesena paličica, risalni 
list bele barve (A3 in A4 
format), papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, halja. 
 
Slika 1 

 
 
Slika 2 

 
 



	

strani. Kako točko v likovnem polju 
zaznavamo, je zelo odvisno od odnosov v 
likovni celoti (prav tam). 
- Točka sodi med orisne likovne prvine 
(Butina, 1997). S točko lahko orišemo druge 
likovne prvine. Z njenim zaporednim nizanjem 
orišemo linijo. Z razporejanjem točk v dveh 
dimenzijah lahko orišemo ploskev. Z 
gostenjem točk lahko nastanejo različno svetla 
področja (Butina, 2003).    
- Velikost točke dojemamo v razmerju do 
slikovne ploskve. Na večjem formatu (slikovni 
ploskvi) daje ista oblika vtis točke, medtem ko 
na manjšem formatu deluje kot ploskev. 
Zaznava velikosti točke je odvisna tudi od 
razmerja njene velikosti do drugih likovnih 
prvin na formatu (Šuštaršič idr., 2007). 
Črta (linija):  
- Več v zaporedju nanizanih točk zaznavamo 
kot linijo, oči se gibljejo od točke do točke. Črta 
nastane kot sled gibanja npr. pisala ali risala. 
S svojim gibanjem pritegne pozornost oči, da ji 
sledijo (Butina, 2003 "Gibanje je glavna 
likovna lastnost linije" (prav tam, str. 44). 
- Po slikarju Paulu Kleeju (1964, v Butina, 
2003) se linija deli na aktivno, medialno in 
pasivno. Aktivna črta je tista, ki nastane iz 
svojega lastnega gibanja, giblje se v različnih 
smereh. Kadar aktivna linija obkroži neko 
področje na površini in tako oriše ploskev, 
imenujemo tako linijo medialna linija. Pasivna 
linija nastane na stičišču robov, npr. pri stiku 
različnih svetlosti in barv, telesa in prostora ...  
- Črte se med sabo razlikujejo glede na: 

- tok – neprekinjene, prekinjene ali 
točkaste, 

- obliko – ravne (delujejo togo, trdo, 
ostro, razumsko, hladno, 
nepopustljivo), lomljene (delujejo trdo, 
izražajo ostro gibljivost), nazobčane 
(ustvarjajo vtis boja), krivulje (pravilne 
ali nepravilne, svobodne), 
enodebelinske ali večdebelinske, 
enakomerne (delujejo bolj strogo) ali 
neenakomerne (delujejo živo in 
razgibano)… 

- velikost – dolge ali kratke, debele ali 
tanke, 

- smer, pri čemer izražajo različno 
simboliko ter različno psihološko 
učinkujejo – vodoravne (vtis miru, 
spokojnosti, pasivnosti), navpične (vtis 
aktivnosti, trdnosti, dostojanstva, 
budnosti, življenja, rasti, obvladljivosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

položaja), poševne (vtis dinamičnosti, 
kinetičnosti) (Šuštaršič idr., 2007), 

- svetlost – svetle ali temne. 
- Vse te črte se lahko pojavijo 

samostojno. Lahko pa jih nizamo, 
križamo z večjimi presledki ali na 
gosto, neenakomerno ali enakomerno. 
Pri tem nastanejo različne ploskve. Od 
vrste in gostote črt pa je odvisna 
njihova svetlost (Butina, 1982). 

- Linija je osnova vsake risbe (Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004). Narisane črte odražajo tudi 
osebnostne (karakterne) lastnosti človeka, ki 
je te črte narisal. Delujejo lahko nežno, krepko, 
grobo, fino, resno, dramatično ... (Tacol in 
Tomšič Čerkez, 2006). 
 
Na mizi sredi razreda pripravim material za 
risanje v tehniki laviranega tuša. Tehniko 
laviranega tuša demonstriram.  
-------------------------------------------------------------- 
Tehnika laviranega tuša: Risbo narišemo s 
peresom (kovinsko ali živalsko, npr. gosje), 
trstiko (babusovo steblo, lesena paličica) ali 
čopičem. Rišemo lahko črte različnih debelin, 
dolžin, smeri ... Že posušeno ali pa še mokro 
risbo kombiniramo s tušem, razredčenim z 
vodo do željene svetlosti, v katerega smo 
pomočili čopič. Če želimo dobiti temnejše 
tone, uporabimo gostejšo raztopino, z redkejšo 
raztopino pa so toni svetlejši. Tako nastalo 
risbo imenujemo lavirana risba (Peić, 1972; 
Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). Beseda 
lavirati pomeni "osnovno enobarvno risbo 
izmivati z vodo, da se dobijo vmesni toni" 
(SSKJ, 2014, str. 702). Tehnika laviranega 
tuša je zelo podobna tehnikam slikanja. 
Omogoča nastanek različnih potez, struktur, 
svetlostnih kontrastov, lazurnih prekrivanj ... Je 
tehnika raznolikih možnosti in dopušča veliko 
spontanosti in kreativnosti (Bagnal, 1990). Pri 
tej tehniki napak ne moremo popravljati, kar 
sili v mentalno zbranost, ki pa je osnova vsake 
ustvarjalnosti (Palmić, 2011). Tuš lahko 
redčimo na risbi sami ali pa to storimo na 
pomožnem papirju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
spremljajo 
prikaz tehnike 
laviranega 
tuša. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
Pozornost dijakov usmerim na opazovanje 
osnovnih risalnih likovnih izrazil (točke in 
črte) na likovnih delih (risbah) znanih 
umetnikov. (Slika 4, 5, 6, 7) 

 
 
Dijaki 
sodelujejo v 
pogovoru. 
Ugotavljajo 

 
 
UM: Dokumentacijska 
metoda (metoda dela s 
slikovnim materialom), 
besedna (verbalna) 



	

-------------------------------------------------------------- 
V likovnih delih (Slika 4, Slika 5, Slika 6 in 
Slika 7) so narisane točke in črte različnih 
velikosti, gostot, svetlosti ... Risane so v 
različnih smereh ... Med njimi so vzpostavljeni 
določeni odnosi. Tvorijo neko zaključeno 
likovno celoto, likovno kompozicijo. 
Beseda kompozicija izhaja iz latinske besede 
compositio (Verbinc, 1971). Kompozicija je 
"sestava, sorazmerje posameznih delov 
umetnine ali njena notranja zgradba (zlasti v 
leposlovju in upodabljajoči umetnosti)" 
(Verbinc, 1971, str. 361). V primeru likovne 
kompozicije mislimo na zaključeno celoto 
nekega likovnega dela. Likovni elementi (in 
likovne spremenljivke), gradniki likovnega dela 
medsebojno učinkujejo, sovplivajo, med njimi 
se vzpostavljajo določene povezave in skladja 
(Šuštaršič idr., 2007). "Kompozicija je celota, 
organizacija in prava razporeditev. V življenju 
prava razporeditev deluje, napačna pa ne ... 
Dobra kompozicija je trdna, zaključena in 
celovita. V njej ne moreš nič odvzeti niti dodati, 
ne da bi uničil celoto" (Ciuha, 2006, str. 10).  
 
Napovem, razložim likovno nalogo - 
Likovni problem: Risanje kompozicije s 
poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil 
in njihovih odnosov. 
Motiv: Nefiguralni motiv. 
Tehnika: Laviran tuš. 
(Slika 8) 
------------------------------------------------------- 
Za navdih preberem misli slovenskega slikarja 
Petra Ciuhe (2006, str. 22): "Risanje je pot v 
neznano. Ko pričneš z risanjem, ne čakaj na 
ideje. Pridejo same med popotovanjem po 
papirju. Roka riše počasi, pozorno, z jasnimi in 
dolgimi črtami ter sestavlja poljubne oblike, ki 
ne predstavljajo ničesar in jih ne poznaš 
vnaprej. Na ta način počasi gradiš kompozicijo 
iz črt, ki jo lahko sproti prilagajaš načelom 
ravnovesja in dinamičnosti." 
 
Dijake spodbudim k oblikovanju kriterijev 
vrednotenja likovnih del: 
1. izviren način upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira motiva, 
3. fleksibilnost izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za likovni problem. 
(Slika 9) 
-------------------------------------------------------------- 

značilnosti 
osnovnih 
risalnih 
likovnih izrazil 
na likovnih 
delih znanih 
umetnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
oblikovanju 
kriterijev 
vrednotenja. 
 
 
 
 

metoda (metoda 
razlage, metoda 
pogovora), metoda 
praktičnega dela. 
UO: Frontalna oblika, 
individualna oblika. 
US in P: Računalnik, 
LCD projektor, 
predstavitev v programu 
PowerPoint 
(reprodukcije likovnih 
del umetnikov – Slika 4, 
5, 6, 7; napoved likovne 
naloge – Slika 8; kriteriji 
vrednotenja – Slika 9; 
Slikovni viri – Slika 10) 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, lesena 
paličica, risalni list bele 
barve (A3 in A4 format), 
papir za zaščito delovne 
površine, lonček z vodo, 
delovna halja. 
 
Slika 4 

 
 
Slika 5 

 
 
Slika 6 

 



	

Minimalni standardi znanja:   
1. Izbor in način upodobitve motiva sta 
izražena. 
2. Likovna tehnika je izkoriščena.  
3. Likovni problem je razviden. 
 
Dijake usmerim v pripravo materiala za 
delo in izvedbo likovne naloge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dijaki si 
pripravijo 
material za 
delo. Izdelajo 
likovno 
nalogo. 

 
Slika 7 

 
Slika 8 

 
 
Slika 9 

 
 
Slika 10 

 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Dijake usmerim v pripravo likovnih del za 
vrednotenje uspešnosti izvedbe likovne 
naloge. 
 
Dijake usmerim v vrednotenje nastalih 
likovnih del.  
 
 

 
 
Dijaki 
pripravijo 
likovna dela 
za 
vrednotenje.  
 
Dijaki likovna 
dela 
vrednotijo. 
Razložijo 

 
 
UM: Metoda dela s 
slikovnim materialom 
(dokumentacijska 
metoda) in besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda pogovora). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Likovna dela 
dijakov. 
 



	

svoja likovna 
prizadevanja 
in ugotavljajo 
uspešnost 
realiziranih 
likovnih 
nalog. 
 

 
LITERATURA: 
 
Bagnal, B. (1990). Crtanje i slikanje. Priručnik "Falken". Beograd: Jugoslovenska knjiga – 

Naučna knjiga. 
Berce-Golob, H. (1993). Likovna vzgoja. Načini dela pri likovni vzgoji. Priročnik za učitelje  

na predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
Butina, M., (1979). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 
Butina, M. (1982). Elementi likovne prakse. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
Butina, M., (1995). Slikarsko mišljenje. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
Butina, M. (2003). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 
Ciuha, P., (2006). Likovna vzgoja 7. Učbenik za likovno vzgojo v sedmem razredu  

osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Golob, N., Habjanič Gaberšek, M., Kabaj Vončina, M., Može, F., Ostan, N., Prevodnik, M.,  

Žvar, D. (2001). Katalog znanja. Umetnost. SSI + PTI. Ljubljana: MŠZŠ, CPI, 
SSPSI. 

Karlavaris, B. (1988). Metodika likovnog odgoja 2. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. 
Klee, P. (1964). Das Bildnerische Denken. Basel: Schwabe & Co. Verlag. 
Palmić, N. (2011). Od risbe do slike. Priročnik za ljubitelje likovne umetnosti. Ljubljana:  

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Peić, M. (1972). Uvod v umevanje likovnega dela. Ljubljana: DZS. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika: prva knjiga: A-Pa. (2014). Ljubljana: Cankarjeva  

založba. 
Šuštaršič, N., Butina, M., Zornik, K., De Gleria, B., Skubin, I. (2007). Likovna teorija.  

Učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Ljubljana: 
Debora. 

Tacol, T. (1996). Likovno izražanje. Učbenik za 5. razred. Ljubljana: Debora 
Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne  

vzgoje devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 
Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno izražaje. Učbenik za likovno vzgojo za 7.  

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 
Tacol, T., Tomšič Čerkez, B. (2006). Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 6.  

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 
Tomšič Čerkez, B. in Komelj, M. (2010). Likovni pogledi. Učbenik za likovno snovanje v 1.  

letniku gimnazije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Tomšič Čerkez, B. in Tacar, B. (2010). Likovne kuharije. Uporabne likovne tehnike.  

Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Učni načrt. (2011). Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Zavod RS za  

šolstvo. 
Verbinc, F. (1971). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
Zupančič, T. (2006). Metoda likovnopedagoškega koncepta. Priročnik za učitelje.  

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 



	

Priloga 2  
 
UČNA PRIPRAVA za DRUGO LIKOVNO NALOGO za KONTROLNO SKUPINO 
(KS) 
 
Avtorica: Janja Jakša 
Šola: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
Predmet: umetnost (vsebinski sklop likovno snovanje) 
Razred: 1. letnik (program Zdravstvena nega) 
Število ur: 2 
Likovno področje: risanje 
Likovni problem: Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili 
Likovni motiv: Drevo 
Likovna tehnika: laviran tuš 
Učna sredstva in pripomočki: računalnik, LCD projektor, predstavitev v programu 
PowerPoint (napoved teme ure, slikovni primeri za razlago pojma "površine", 
napoved likovne naloge, kriteriji vrednotenja) 
Materiali, orodja: tuš, čopiči različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), papir za zaščito delovne površine, lonček z vodo, halja 
Učne metode: besedna (verbalna) metoda (metoda razlage in metoda pogovora), 
dokumentacijska metoda (metoda dela s slikovnim), metoda praktičnega dela 
Učne oblike: frontalna, individualna 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: psihologija, glasba 
Dejavnost dijakov: Dijaki rišejo površine z osnovnimi risalnimi izrazili. 
(Berce-Golob, 1993; Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 
2011; Zupančič, 2006) 
 
Cilji: 
 
Dijaki 
- obnovijo znanje o risalnih likovnih izrazilih, 
- si razširijo znanje o površinah, 
- se izrazijo v tehniki laviranega tuša, 
- z osnovnimi risalnimi izrazili rišejo površine, 
- si razvijajo in oblikujejo lasten likovni izraz. 
(Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 2011; Zupančič, 2006) 



	

Potek učne ure 
 
UČITELJ DIJAKI UČNE METODE, 

OBLIKE DELA, UČNA 
SREDSTVA in 
PRIPOMOČKI, 
MATERIALI in 
ORODJA 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Pozornost dijakov usmerim na pojem 
"površine" in na pojme, povezane s to 
besedo (tekstura, faktura, struktura, 
patina, raster). (Slika 1) 
----------------------------------------------------------- 
"Tekstura je otipna in vidna lastnost 
površine" (Šuštaršič, Butina, Zornik, De 
Gleria, Skubin, 2007, str. 240).  
Poznamo naravne teksture (ustvarila jih je 
narava) in umetne teksture (ustvaril jih je 
človek) (Butina, 2003). (Slika 2)  
Tekstura govori o snovnosti oziroma vrsti 
materiala (Palmić, 2011). Lahko je bleščava 
in nebleščava (motna), gladka ali hrapava 
(prav tam; Tacol, Tomšič Čerkez, 2006). 
Lahko je tudi suha ali mokra, mehka ali trda, 
topla ali hladna (Šuštaršič idr., 2007). Pri 
površinah gre lahko za kombinacije teh 
lastnosti, lahko so npr. gladke in bleščave 
(do sijaja zglajen kamen, steklo, zlato, 
kristali), gladke in nebleščave (zglajen 
kamen, gladek nesijajni papir), hrapave in 
nebleščave (les, neobdelani kamen) ali pa 
hrapave in bleščave (hrapave površine 
srebra, zlata in drugih površin) (rav tam; 
Tacol, Tomšič Čerkez, 2006). Različne 
teksture različno psihološko učinkujejo. 
Delujejo lahko hladno ali toplo, čutno, 
odtujeno, nevtralno, razkošno, bogato ... 
(Butina, 2003; Šuštaršič idr., 2007). (Slika 3) 
"Teksture so lahko resnične, tiste, ki jih 
lahko doživimo tudi z dotikom, ali imitirane, 
navidezne teksture, ki jih simuliramo z risbo, 
s sliko" (prav tam, str. 240). Pri risanju jih 
ponazorimo s točkami in črtami. (Slika 4) 
 
"Glede na nastanek lahko ločimo različne 
površine: teksturo v ožjem pomenu besede, 
fakturo, strukturo, raster in patino" (Šuštaršič 
idr., 2007, str. 240). 
Pri teksturi v ožjem pomenu besede gre za 
površino tekstila, ki je nastala z vezenjem, s 
pletenjem, tkanjem (tekstura tkanine, 

 
 
Dijaki 
poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage, 
metoda pogovora), 
dokumentacijska 
metoda (metoda dela s 
slikovnim materialom). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Računalnik, 
LCD projektor, 
predstavitev v 
programu PowerPoint 
(napoved teme ure – 
Slika 1; slikovni primeri 
za razlago pojma 
"površine" – Slika 2, 3, 
4, 5, 6, 7). 
 
Slika 1 

  
 
Slika 2  

 
 
Slika 3  

 
 
 



	

preproge) (prav tam). (Slika 5) 
Faktura je sled obdelave površine z 
različnimi orodji (s pilami, prsti, kladivi, z 
žagami, dleti, lopaticami ...). Faktura izraža 
avtorjev pristop in ni podrejena naravni 
lepoti struktur (Palmić, 2011; Šuštaršič idr., 
2007). "Faktura je površina obdelanega 
materiala, na kateri se odraža tehnika dela" 
(Šuštaršič idr., 2007, str. 240). (Slika 6) 
"Struktura je lastnost površine, ki je 
posledica organske zgradbe materiala (npr. 
struktura kamna, lesa)" (prav tam, str. 240). 
Dobro je vidna na površini predmeta ali pri 
prečnem prerezu. Po navadi jo prikažemo z 
neenakomerno ali enakomerno 
razporeditvijo črt in pik (Tacol, Tomšič 
Čerkez, 2006). Struktura materialov se 
dobro vidi pri gladkih površinah, pri 
hrapavih, grobo obdelanih površinah pa je 
nevidna, zakrivajo jo druge vrste površin 
(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004). (Slika 7) 
"Patina je površina, ki nastane kot posledica 
delovanja kemijskih procesov na materiale" 
(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004, str. 6). (Slika 
8) 
"Raster ima podoben konstrukcijski 
nastanek kakor tekstura v ožjem pomenu 
besede. Narejen je s križanjem črt (zarez, 
niti, žice itd.)" (Šuštaršič idr., 2007, str. 240). 
(Slika 9) 

Slika 4 

 
 
Slika 5  
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Slika 7 

 
 
Slika 8 

 
 
Slika 9 

 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
"Risarska upodobitev površin zahteva 
posebno spretnost, obrtno mojstrstvo" 
(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004, str. 6). Po eni 
strani se moramo ukvarjati s podrobnostmi 
(z videzom tekstur, struktur, faktur in patin), 
hkrati pa je potrebno gledati tudi na celoto, 

 
 
Dijaki 
poslušajo,  
sledijo 
navodilom in 
sodelujejo v 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage, 
metoda pogovora), 
metoda praktičnega 



	

podrobnosti ne smejo prevladati (prav tam). 
 
Napovem likovno nalogo – 
Likovni problem: Risanje površin z 
osnovnimi risalnimi izrazili. 
Motiv: Drevo. 
Tehnika: Laviran tuš. 
(Slika 10) 
 
Dijake spodbudim, da obnovijo znanje o 
osnovnih risalnih likovnih izrazilih (op.: 
obravnavano na prejšnjem srečanju). 
----------------------------------------------------------- 
(glej: Učna priprava –  
Likovni problem: Risanje kompozicije s 
poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 
njihovih odnosov. 
Likovni motiv: Nefiguralni motiv. 
Likovna tehnika: Laviran tuš. 
 
Dijake spodbudim k oblikovanju kriterijev 
vrednotenja likovnih del: 
1. izviren način upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira motiva, 
3. fleksibilnost izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za likovni problem. 
Kriterije napišem na tablo. (Slika 11) 
----------------------------------------------------------- 
Minimalni standardi znanja:   
1. Izbor in način upodobitve motiva sta 
izražena. 
2. Likovna tehnika je izkoriščena.  
3. Likovni problem je razviden. 
 
Dijake usmerim v pripravo materiala za 
delo in v izvedbo likovne naloge. 
 
 
 
 

pogovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
obnovijo 
znanje o 
osnovnih 
risalnih 
izrazilih.  
 
 
 
 
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
oblikovanju 
kriterijev 
vrednotenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki si 
pripravijo 
material za 
delo. Izdelajo 
likovno 
nalogo. 

dela. 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Računalnik, 
LCD projektor, 
predstavitev v 
programu PowerPoint 
(napoved likovne 
naloge - Slika 10, 
kriteriji vrednotenja – 
Slika 11). 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, 
lesena paličica, risalni 
list bele barve (A3 in A4 
format), papir za 
zaščito delovne 
površine, lonček z 
vodo, delovna halja. 
 
Slika 10 

 
 
Slika 11 

 
 
Slika 12 

 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Dijake usmerim v pripravo likovnih del 
za vrednotenje uspešnosti izvedbe 
likovne naloge in v vrednotenje nastalih 
likovnih del. 

 
 
Dijaki 
pripravijo 
likovna dela 
za 

 
 
UM: Metoda dela s 
slikovnim materialom 
(dokumentacijska 
metoda), besedna 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrednotenje. 
Likovna dela 
vrednotijo. 
Razložijo 
svoja likovna 
prizadevanja 
in ugotavljajo 
uspešnost 
realiziranih 
likovnih 
nalog. 
 

(verbalna) metoda 
(metoda pogovora, 
metoda razlage). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Likovna dela 
dijakov. 
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Priloga 3  
 
UČNA PRIPRAVA za DRUGO LIKOVNO NALOGO za EKSPERIMENTALNO 
SKUPINO (ES) 
 
Avtorica: Janja Jakša 
Šola: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
Predmet: umetnost (vsebinski sklop likovno snovanje) 
Razred: 1. letnik (program Zdravstvena nega) 
Število ur: 2 
Likovno področje: risanje 
Likovni problem: Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili 
Likovni motiv: Drevo 
Likovna tehnika: laviran tuš 
Učna sredstva in pripomočki: zgodba za izvedbo vizualizacije, likovna dela dijakov, 
tabla, flomaster za pisanje po tabli, tabelska slika  
Materiali, orodja: tuš, čopiči različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), papir za zaščito delovne površine, lonček z vodo, halja 
Učne metode: besedna (verbalna) metoda (metoda razlage in metoda pogovora), 
metoda transponiranja in alternative (vizualizacija), dokumentacijska metoda 
(metoda dela s slikovnim materialom in besedilna (tekstovna) metoda), metoda 
praktičnega dela 
Učne oblike: frontalna, individualna 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: slovenski jezik, psihologija, glasba 
Dejavnost dijakov: Dijaki rišejo površine z osnovnimi risalnimi izrazili. 
(Berce-Golob, 1993; Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 
2011; Zupančič, 2006) 
 
Cilji: 
 
Dijaki 
- obnovijo znanje o risalnih likovnih izrazilih, 
- se izrazijo v tehniki laviranega tuša, 
- si razširjajo znanje o površinah, 
- z osnovnimi risalnimi izrazili rišejo površine, 
- si razvijajo in oblikujejo lasten likovni izraz. 
(Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 2011; Zupančič, 2006) 



	

Potek učne ure 
 
UČITELJ DIJAKI UČNE METODE, 

OBLIKE DELA, 
UČNA SREDSTVA 
in PRIPOMOČKI, 
MATERIALI in 
ORODJA 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Dijake usmerim v pripravo materiala za 
delo in izvedbo likovne naloge. 
 
Dijakom povem, da bo tokrat pouk potekal 
nekoliko drugače. Predstavim jim 
"(vodeno) vizualizacijo" in jih pripravim na 
njeno izvedbo. 
------------------------------------------------------------- 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
(2014) je pojem vizualizacija razložen kot 
vizualna, vidna predstavitev, pojem 
vizualizirati pa vizualno, vidno predstaviti, 
upodobiti, s čimer pa je lahko mišljena tudi 
upodobitev, ki nastane v mislih. Pojem 
vizualen se nanaša na vid, na vidno 
predstavo, tudi na vizualni občutek. 
Vizualnost je razložena kot sposobnost za 
vizualno predstavljanje, upodabljanje. 
Proces oblikovanja vizualnih predstav lahko 
vzpodbudimo na različne načine, tudi s 
pomočjo zgodbe (Iser, 2001). Pod učiteljevim 
vodstvom v sproščenem vzdušju ob 
poslušanju zgodbo doživimo, v mislih si 
predstavljamo njeno vsebino. Za uspešnost 
izvedene vizualizacije je pomembno, da 
poteka v tišini, oči so zaprte, sedimo 
vzravnano. Tako se lažje zberemo, 
ponotranjimo in smo bolj pozorni. 
Vizualiziran motiv lahko nato likovno izrazimo. 
 

 
 
Dijaki si 
pripravijo 
material za 
delo. 
 
Poslušajo 
razlago. 
 
 
 
 
 
 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage). 
UO: Individualna 
oblika, frontalna 
oblika. 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, 
lesena paličica, 
risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), 
papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, 
delovna halja. 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
Izvedem "vizualizacijo"; 
------------------------------------------------------------- 

DREVO 
- Udobno se namestimo ..., roke položimo na 
kolena ..., ne govorimo ..., zamižimo ..., v 
mislih se sprostimo ..., z izdihom sprostimo 
celo telo ..., od vrha glave ..., obraz, vrat, roke 
..., izdihnemo vse napetosti ..., sprostimo trup, 
stegna, cele noge ..., dihamo mirno in 
sproščeno ... 

 
 
Dijaki miže v 
tišini sledijo 
zgodbi in v 
mislih 
vizualizirajo 
podobo.  
 
 
 

 
 
UM: Metoda 
transponiranja in 
alternative 
(vizualizacija), 
dokumentacijska 
metoda (besedilna 
(tekstovna) metoda), 
besedna (verbalna) 
metoda (metoda 



	

- V mislih si zdaj predstavljamo drevo ..., 
kakšno je ..., veliko ali majhno, visoko ali 
nizko ..., kakšne oblike je ... 
- Natančno si ga ogledamo ... 
- Kakšne korenine ima ..., koliko daleč in 
globoko se razraščajo ..., so močne ali šibke 
..., ravne ali zvite ..., so morda pokrite z 
listjem ... 
- V mislih s pogledom potujemo po deblu 
drevesa ..., kakšno lubje ima ..., gladko ali 
hrapavo ..., komaj zaznavno na otip ali grobo 
..., je lubje drevesa ostro, razgibano ali nežno, 
komaj opazno ..., zelo pozorno si ga 
ogledujemo ..., je svetlo ali temno ..., kakšne 
barve je ..., začutimo njegov vonj ... in morda 
hlad ali toploto ... 
- S pogledom pazljivo potujemo naprej ..., 
proti krošnji ..., kakšne veje ima drevo ..., 
tanke, elegantne, morda močne, debele ..., so 
na vejah listi ..., drevo opazujemo z vso našo 
pozornostjo ..., natančno, pazljivo ..., uživamo 
v podobi, ki smo jo ustvarili v mislih ... 
- Pozorni smo spet na dihanje ..., dihamo 
počasi in umirjeno ... 
- Zavemo se prostora, v katerem se 
nahajamo ... 
- Počasi odpremo oči ... 
- Še nekaj trenutkov ostanemo v tišini ...  
 
Napovem likovno nalogo (upodobitev 
vizualizirane podobe v tehniki laviranega 
tuša, motiv – Drevo) ter dijake usmerim v 
njeno izvedbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
poslušajo. 
Izdelajo 
likovno 
nalogo. 
 

razlage in metoda 
pogovora), metoda 
praktičnega dela. 
UO: Frontalna 
oblika, individualna 
oblika. 
US in P: Tekst 
(zgodba "Drevo"), 
tabla, flomaster za 
pisanje po tabli, 
napoved likovne 
naloge (Slika 1 –
tabelska slika). 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, 
lesena paličica, 
risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), 
papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, 
delovna halja. 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Dijake usmerim v pripravo likovnih del za 
vrednotenje uspešnosti izvedbe likovne 
naloge. 
 
Dijake spodbudim k analizi nastalih 
likovnih del ter v uzaveščanje že znanih 
likovnih pojmov (osnovna risalna izrazila – 
op.: obravnavano na predhodnem 
srečanju). 
-------------------------------------------------------------- 
(glej: Učna priprava – 
Likovni problem: Risanje kompozicije s 
poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 
njihovih odnosov. 
Likovni motiv: Nefiguralni motiv. 

 
 
Dijaki  
pripravijo 
likovna dela za 
vrednotenje.  
 
Poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
Analizirajo 
nastala likovna 
dela. 
Sodelujejo pri 
poimenovanju 

 
 
UM: Metoda dela s 
slikovnim 
materialom 
(dokumentacijska 
metoda), besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda pogovora, 
metoda razlage). 
UO: Frontalna 
oblika. 
US in P: Likovna 
dela dijakov, tabla, 
flomaster za pisanje 
po tabli, tabelska 



	

Likovna tehnika: Laviran tuš. 
 
Spodbudim jih v poglabljanje znanja o 
površinah (tekstura, faktura, struktura, 
patina, raster). (Slika 1) 
-------------------------------------------------------------- 
"Tekstura je otipna in vidna lastnost površine" 
(Šuštaršič, Butina, Zornik, De Gleria, Skubin, 
2007, str. 240).  
Poznamo naravne teksture (ustvarila jih je 
narava) in umetne teksture (ustvaril jih je 
človek) (Butina, 2003). Tekstura govori o 
snovnosti oziroma vrsti materiala (Palmić, 
2011). Lahko je bleščava in nebleščava 
(motna), gladka ali hrapava (prav tam; Tacol, 
Tomšič Čerkez, 2006). Lahko je tudi suha ali 
mokra, mehka ali trda, topla ali hladna 
(Šuštaršič idr., 2007). Pri površinah gre lahko 
za kombinacije teh lastnosti, lahko so npr. 
gladke in bleščave (do sijaja zglajen kamen, 
steklo, zlato, kristali), gladke in nebleščave 
(zglajen kamen, gladek nesijajni papir), 
hrapave in nebleščave (les, neobdelani 
kamen) ali pa hrapave in bleščave (hrapave 
površine srebra, zlata in drugih površin) (prav 
tam; Tacol, Tomšič Čerkez, 2006).  
Različne teksture različno psihološko 
učinkujejo. Delujejo lahko hladno ali toplo, 
čutno, odtujeno, nevtralno, razkošno, bogato 
... (Butina, 2003; Šuštaršič idr., 2007). 
"Teksture so lahko resnične, tiste, ki jih lahko 
doživimo tudi z dotikom, ali imitirane, 
navidezne teksture, ki jih simuliramo z risbo, s 
sliko" (prav tam, str. 240). Pri risanju jih 
ponazorimo s točkami in črtami. 
"Glede na nastanek lahko ločimo različne 
površine: teksturo v ožjem pomenu besede, 
fakturo, strukturo, raster in patino" (Šuštaršič 
idr., 2007, str. 240). 
Pri teksturi v ožjem pomenu besede gre za 
površino tekstila, ki je nastala z vezenjem, s 
pletenjem, tkanjem (tekstura tkanine, 
preproge) 
(prav tam). 
Faktura je sled obdelave površine z različnimi 
orodji (s pilami, prsti, kladivi, z žagami, dleti, 
lopaticami ...). Faktura izraža avtorjev pristop 
in ni podrejena naravni lepoti struktur (Palmić, 
2011; Šuštaršič idr., 2007). "Faktura je 
površina obdelanega materiala, na kateri se 
odraža tehnika dela" (Šuštaršič idr., 2007, str. 
240). 
"Struktura je lastnost površine, ki je posledica 
organske zgradbe materiala (npr. struktura 

likovnih 
pojmov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slika – Slika 1, 2 in 
3. 
  
Slika 1 
Površine: tekstura, 
faktura, struktura, 
patina, raster. 
 
Slika 2 
Likovni problem: 
Risanje površin z 
osnovnimi risalnimi 
izrazili. 
 
Slika 3 
Kriteriji vrednotenja 
likovnih del: 
1. izviren način 
upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira 
motiva, 
3. fleksibilnost 
izkoriščanja 
možnosti likovne 
tehnike, 
4. občutljivost za 
likovni problem. 
 



	

kamna, lesa)" (prav tam, str. 240). Dobro je 
vidna na površini predmeta ali pri prečnem 
prerezu. Po navadi jo prikažemo z 
neenakomerno ali enakomerno razporeditvijo 
črt in pik (Tacol, Tomšič Čerkez, 2006). 
Struktura materialov se dobro vidi pri gladkih 
površinah, pri hrapavih, grobo obdelanih 
površinah pa je nevidna, zakrivajo jo druge 
vrste površin (Tacol, Frelih, Muhovič, 2004). 
"Patina je površina, ki nastane kot posledica 
delovanja kemijskih procesov na materiale" 
(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004, str. 6). 
"Raster ima podoben konstrukcijski nastanek 
kakor tekstura v ožjem pomenu besede. 
Narejen je s križanjem črt (zarez, niti, žice 
itd.)" (Šuštaršič idr., 2007, str.240). 
 
Dijake spodbudim k prepoznavanju ter 
poimenovanju likovnega problema likovne 
naloge – Risanje površin z osnovnimi 
risalnimi izrazili. (Slika 2) 
 
Dijake spodbudim k oblikovanju kriterijev 
vrednotenja likovnih del; 
Kriteriji vrednotenja likovnih del: 
1. izviren način upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira motiva, 
3. fleksibilnost izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za likovni problem. 
(Slika 3) 
-------------------------------------------------------------- 
Minimalni standardi znanja:   
1. Izbor in način upodobitve motiva sta 
izražena. 
2. Likovna tehnika je izkoriščena.  
3. Likovni problem je razviden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
poimenovanju 
likovnega 
problema. 
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
oblikovanju 
kriterijev 
vrednotenja. 
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Priloga 4  
 
UČNA PRIPRAVA za TRETJO LIKOVNO NALOGO za KONTROLNO SKUPINO 
(KS) 
 
Avtorica: Janja Jakša 
Šola: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
Predmet: umetnost (vsebinski sklop likovno snovanje) 
Razred: 1. letnik (program Zdravstvena nega) 
Število ur: 2 
Likovno področje: risanje 
Likovni problem: Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in 
sence 
Likovni motiv: Sprehod v gozdu 
Likovna tehnika: laviran tuš 
Učna sredstva in pripomočki: računalnik, LCD projektor, predstavitev v programu 
PowerPoint (napoved teme ure, slikovni primeri za razlago "prostorskih ključev – 
globinskih vodil", napoved likovne naloge, kriteriji vrednotenja) 
Materiali, orodja: tuš, čopiči različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), papir za zaščito delovne površine, lonček z vodo, halja 
Učne metode: besedna (verbalna) metoda (metoda razlage in metoda pogovora), 
dokumentacijska metoda (metoda dela s slikovnim), metoda praktičnega dela 
Učne oblike: frontalna, individualna 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: psihologija, glasba 
Dejavnost dijakov: Dijaki s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence gradijo 
prostor. 
(Berce-Golob, 1993; Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 
2011; Zupančič, 2006) 
 
Cilji: 
 
Dijaki 
- obnovijo znanje o risalnih likovnih izrazilih, 
- si razširijo znanje o prostorskih ključih (globinskih vodilih), 
- poglobijo znanje o upodobitvi prostora s pomočjo svetlobe in sence, 
- se izrazijo v tehniki laviranega tuša, 
- s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence gradijo prostor, 
- si razvijajo in oblikujejo lasten likovni izraz. 
(Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 2011; Zupančič, 2006) 



	

Potek učne ure 
 
UČITELJ DIJAKI UČNE METODE, 

OBLIKE DELA, 
UČNA SREDSTVA 
in PRIPOMOČKI, 
MATERIALI in 
ORODJA 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Pozornost dijakov usmerim na pojma 
"prostorski ključi – globinska vodila". (Slika 
1) 
-------------------------------------------------------------- 
Prostor delimo na vidni in na likovni, 
zaznavamo ga predvsem z vidom, a tudi s 
tipom, sluhom ... ter z razumom (Šuštaršič, 
Butina, Zornik, De Gleria, Skubin, 2007). 
"Likovni prostor uresničujemo z likovnimi 
izraznimi sredstvi" (prav tam, str. 218). Na 
slikovni ploskvi lahko s pomočjo iluzionističnih 
sredstev, kot so prostorski ključi ali globinska 
vodila, upodobimo navidezni resnični prostor 
(navidezni tridimenzionalni prostor). Prostorski 
ključi so načini upodobitve iluzije prostora na 
ploskvi (Ciuha in Plazar, 2007; Šuštaršič idr., 
2007; Tacol, Frelih in Muhovič, 2004). 
"Prostorski ključi nam s posebnimi načini 
upodabljanja in organiziranja oblik na slikovni 
ploskvi ustvarjajo iluzijo globine prostora na 
ploskvi" (Šuštaršič idr., 2007, str. 218). 
Pogosto uporabljamo več načinov hkrati, kar 
lahko prispeva k upodobitvi zelo popolne 
navidezne tretje dimenzije (Ciuha in Plazar, 
2007; Šuštaršič idr., 2007; Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004). 
 
Prostorski ključi (pri risanju): 
1. Vertikalna perspektiva – nizanje figur; 
elementi na spodnjem robu risbe se v 
primerjavi s tistimi, ki se nahajajo višje, zdijo 
bližje. (Slika 2) 
2. Prostorski plani; velikost predmetov se z 
oddaljenostjo zmanjšuje. (Slika 3) 
3. Delno prekrivanje; predmeti, ki so bližji, 
prekrivajo (vsaj delno) tiste v ozadju. (Slika 4) 
4. Linearna (črtna) – geometrijska perspektiva; 
Vodoravne vzporednice se z rastočo 
oddaljenostjo približujejo, sekajo se v očišču 
na horizontu. (Slika 5) 
5. Spreminjanje intenzivnosti linij obrisov; 
stvari, ki so blizu, so ostrejše, jasno vidne, 
vsebujejo več detajlov, z daljavo obrisi bledijo, 

 
 
Dijaki 
poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage, 
metoda pogovora), 
dokumentacijska 
metoda (metoda dela 
s slikovnim 
materialom). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Računalnik, 
LCD projektor, 
predstavitev v 
programu 
PowerPoint 
(napoved teme ure – 
Slika 1; slikovni 
primeri za razlago 
pojmov "prostorski 
ključi – globinska 
vodila" – Slika 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14). 
 
Slika 1 

 
 
Slika 2 

 
 
 



	

postajajo nejasni, mehki, lahko izginejo. (Slika 
6) 
7. Svetloba in senca. 
(Butina, 1982; Ciuha in Plazar, 2007; Šuštaršič 
idr., 2007; Tacol, Frelih in Muhovič, 2004) 
Dijakom povem, da bomo način 
upodobitve prostora s pomočjo svetlobe in 
sence spoznali nekoliko bolj podrobno. 
-------------------------------------------------------------- 
"Informacije, ki jih iz okolja dobivamo s 
posredovanjem svetlostnih (tonskih) razlik, se 
nanašajo predvsem na oblikovanost stvari in 
njihovih površin ter na globino prostora" 
(Butina, 2003, str. 26). 
"Globino prostora lahko prikažemo s pomočjo 
svetlobe in sence, ki ju upodobimo na 
predmetih v prostoru" (Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004, str. 15). Upodobimo ju z bolj ali 
manj gostim nizanjem točk in linij. Takšen 
način risanja imenujemo grafična modelacija 
(oblikovanje). Predmete osvetljuje umetna ali 
naravna svetloba, ki je šibka ali močna ... Pri 
tem so določeni deli predmeta osvetljeni, 
določeni pa so v senci (prav tam). "Svetloba in 
senca povzročita, da predmete navidezno 
vidimo tridimenzionalno" (prav tam, str. 15). 
Bolj osvetljeni, svetlejši so tisti deli, ki so 
izbočeni, saj so pod direktnim vplivom 
svetlobe. Vbočeni deli so manj osvetljeni, so 
osenčeni. Točka, ki je najbližje viru svetlobe, je 
najsvetlejša, vsi tisti deli, ki pa se od vira 
svetlobe oddaljujejo, postopoma temnijo 
(Butina, 2003; Tacol, Frelih in Muhovič, 2004). 
"Predmeti, ki so bliže vira svetlobe, mečejo na 
oddaljene svojo senco" (Butina, 1982, str. 
105). Sence se ne pojavljajo le na predmetu, 
temveč tudi v prostoru, v katerem se nahajajo, 
za njimi na nasprotni strani glede na vir 
svetlobe (Ciuha in Plazar, 2007). Globino 
predmeta likovno prikažemo tako, da 
osvetljene dele pustimo nezapolnjene, 
neosvetljene pa zapolnimo z različno gostim 
nizanjem točk, linij ali z zabrisanim temnjenjem 
(prav tam; Tacol, Frelih in Muhovič, 2004). 
(Slika 7, Slika 8)  
"Svetli predmeti so videti bližje kot temni (to je 
odvisno tudi od drugih dejavnikov v 
kompoziciji: drugih elementov in svetlosti 
ozadja). Na temnem ozadju delujejo svetli 
predmeti blizu, na svetlem ozadju pa se 
prostorsko približevanje svetlih ploskev 
spremeni" (Šuštaršič idr., 2007, str. 222). 
(Slika 9)  
V svetlostni, tonski ali sivi lestvici belo, ki je 
tudi najsvetlejša barva, zaznavamo kot 

 
Slika 3 

 
 
Slika 4 

 
 
Slika 5 

 
 
Slika 6 

 
 
Slika 7 

 
 
Slika 8 

 
 



	

najbližjo. Stopnje sivih vrednosti se oddaljujejo 
do srednje sive vrednosti, nato pa imamo pri 
temnih sivih vrednostih občutek, da se nam 
spet približujejo. Črne barve ne zaznavamo kot 
najbolj oddaljene, deluje le nekoliko bolj 
oddaljena kot bela (prav tam). "Bele (svetle) in 
črne (temne) tone tako zaznavamo bližje kot 
srednje sive, in sicer zaznavamo bele tone kot 
najbližjo tonsko vrednost" (prav tam, str. 222). 
V naravi in v likovnih delih se srečujemo z 
dvema informacijsko bogatima načinoma 
prehoda iz svetlobe v temo (iz svetlega v 
temnejše). Prehod je lahko nenaden, hiter ali 
pa počasen, kontinuiran. Nenaden prehod 
pomeni hiter prehod iz enega v drug prostorski 
plan, hiter prelom prostorske usmeritve neke 
površine, srečanje dveh različno prostorsko 
usmerjenih površin ali pa mejo med figuro in 
ozadjem. Kontinuiran prehod, za katerega je 
značilno počasno in zvezno naraščanje ali 
upadanje svetlosti iz odtenka v odtenek, 
pomeni počasno spreminjanje prostorske 
usmeritve neke površine ali pa upad svetlostne 
moči luči zaradi oddaljevanja od svetlobnega 
vira (Butina, 2003). (Slika 10) 
"Lahko sklepamo, da je ena glavnih likovnih 
nalog svetlostnih-tonskih razlik vzbujanje 
občutka prostora, globine, plastične 
oblikovanosti stvari in njihovih površin" (prav 
tam, str.28). Tudi v abstraktnih umetninah 
lahko občutimo prostorsko globino, temelječo 
na psihološkem dejstvu, da se nam svetli toni v 
primerjavi s temnejšimi zdijo bližji (prav tam). 
(Slika 11)  

 
Slika 9 

 
 
Slika 10 

 
 
Slika 11 

 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
Napovem likovno nalogo – 
Likovni problem: Gradnja prostora s 
pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in 
sence. 
Motiv: Sprehod v gozdu. 
Tehnika: Laviran tuš. 
(Slika 12) 
 
Dijake spodbudim, da obnovijo znanje o 
črti (op.: že obravnavano). 
-------------------------------------------------------------- 
(glej: Učna priprava – 
Likovni problem: Risanje kompozicije s 
poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 
njihovih odnosov. 
Likovni motiv: Nefiguralni motiv. 
Likovna tehnika: Laviran tuš. 

 
 
Dijaki sledijo 
navodilom in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
 
 
 
 
Dijaki 
obnovijo 
znanje o črti.  
 
 
 
 
 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage, 
metoda pogovora). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Računalnik, 
LCD projektor, 
predstavitev v 
programu 
PowerPoint 
(napoved likovne 
naloge – Slika 13; 
kriteriji vrednotenja – 
Slika 14; slikovni viri 
– Slika 15). 
M in O: Tuš, čopiči 



	

 
Dijake spodbudim k oblikovanju kriterijev 
vrednotenja likovnih del: 
1. izviren način upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira motiva, 
3. fleksibilnost izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za likovni problem. 
Kriterije napišem na tablo. (Slika 13) 
-------------------------------------------------------------- 
Minimalni standardi znanja:   
1. Izbor in način upodobitve motiva sta 
izražena. 
2. Likovna tehnika je izkoriščena.  
3. Likovni problem je razviden. 
 
Dijake usmerim v pripravo materiala za 
delo in v izvedbo likovne naloge. 
 
 
 
 
 

 
Dijaki 
sodelujejo pri 
oblikovanju 
kriterijev 
vrednotenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki si 
pripravijo 
material za 
delo. Izdelajo 
likovno 
nalogo. 

različnih debelin, 
lesena paličica, 
risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), 
papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, 
delovna halja. 
 
Slika 12 

 
 
Slika 13 

 
 
Slika 14 

 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Dijake usmerim v pripravo likovnih del za 
vrednotenje uspešnosti izvedbe likovne 
naloge in v vrednotenje nastalih likovnih 
del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dijaki 
pripravijo 
likovna dela 
za 
vrednotenje. 
Likovna dela 
vrednotijo. 
Razložijo 
svoja likovna 
prizadevanja 
in ugotavljajo 
uspešnost 
realiziranih 
likovnih 

 
 
UM: Metoda dela s 
slikovnim materialom 
(dokumentacijska 
metoda), besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda pogovora, 
metoda razlage). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Likovna dela 
dijakov. 
 



	

nalog. 
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Priloga 5  
 
UČNA PRIPRAVA za TRETJO LIKOVNO NALOGO za EKSPERIMENTALNO 
SKUPINO (ES) 
 
Avtorica: Janja Jakša 
Šola: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
Predmet: umetnost (vsebinski sklop likovno snovanje) 
Razred: 1. letnik (program Zdravstvena nega) 
Število ur: 2 
Likovno področje: risanje 
Likovni problem: Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in 
sence 
Likovni motiv: Sprehod v gozdu 
Likovna tehnika: laviran tuš 
Učna sredstva in pripomočki: zgodba za izvedbo vizualizacije, likovna dela dijakov, 
tabla, flomaster za pisanje po tabli, tabelska slika 
Materiali, orodja: tuš, čopiči različnih debelin, lesena paličica, risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), papir za zaščito delovne površine, lonček z vodo, halja 
Učne metode: besedna (verbalna) metoda (metoda razlage in metoda pogovora), 
metoda transponiranja in alternative (vizualizacija), dokumentacijska metoda 
(metoda dela s slikovnim materialom in besedilna (tekstovna) metoda), metoda 
praktičnega dela 
Učne oblike: frontalna, individualna 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: slovenski jezik, psihologija, glasba 
Dejavnost dijakov: Dijaki s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence gradijo 
prostor. 
(Berce-Golob, 1993; Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 
2011; Zupančič, 2006) 
 
Cilji: 
 
Dijaki 
- obnovijo znanje o risalnih likovnih izrazilih, 
- si razširijo znanje o prostorskih ključih, 
- poglobijo znanje o upodobitvi prostora s pomočjo svetlobe in sence, 
- se izrazijo v tehniki laviranega tuša, 
- s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence gradijo prostor, 
- si razvijajo in oblikujejo lasten likovni izraz. 
(Golob idr., 2001; Karlavaris, 1988; Tacol, 2003; Učni načrt, 2011; Zupančič, 2006) 



	

Potek učne ure 
 
UČITELJ DIJAKI UČNE METODE, 

OBLIKE DELA, 
UČNA SREDSTVA 
in PRIPOMOČKI, 
MATERIALI in 
ORODJA 

UVODNA MOTIVACIJA 
 
Dijake usmerim v pripravo materiala za 
delo in izvedbo likovne naloge. 
 
Dijakom povem, da bo tudi tokrat pouk 
potekal s pomočjo vizualizacije. 
Spodbudim jih, da obnovijo značilnosti 
vizualizacije (op.: obravnavano na 
predhodnem srečanju). 
------------------------------------------------------------- 
(glej: Učna priprava – 
Likovni problem: Risanje površin z osnovnimi 
risalnimi izrazili. 
Likovni motiv: Drevo. 
Likovna tehnika: Laviran tuš. 
Učna metoda: Metoda transponiranja in 
alternative (vizualizacija) idr.) 

 
 
Dijaki si 
pripravijo 
material za 
delo. 
 
Sodelujejo v 
pogovoru. 
Povzamejo 
osnovne 
značilnosti 
vizualizacije. 
 

 
 
UM: Besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda razlage). 
UO: Individualna 
oblika, frontalna 
oblika. 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, 
lesena paličica, 
risalni list bele barve 
(A3 in A4 format), 
papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, 
delovna halja. 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
Izvedem "vizualizacijo"; 
------------------------------------------------------------- 

SPREHOD V GOZDU 
- Udobno se namestimo ..., roke položimo na 
kolena ..., ne govorimo ..., zamižimo ..., z 
izdihom sprostimo celo telo ..., od vrha glave 
do prstov na nogah ..., sprostimo vse 
napetosti ..., dihamo mirno in sproščeno ... 
- V mislih si zdaj predstavljamo gozd ..., 
odpravimo se na sprehod ..., hodimo po 
gozdu ..., dihamo svež zrak ..., hodimo počasi 
in si gozd ogledujemo ..., kakšen je ..., svetel 
ali temačen ..., gost ali redek ..., je dreves 
veliko ali malo ..., kakšna so ..., kakšna so tla 
v gozdu ..., iščemo skrivne kotičke ..., 
nenavadne poglede ..., dihamo svež gozdni 
zrak ..., opazujemo svetlobo v gozdu, na 
drevesih in na tleh ..., s pogledom potujemo 
po celem gozdu ..., okrog debel ... 
- Dihamo prijeten gozdni zrak, čutimo hlad ..., 
svoje potovanje nadaljujemo v krošnje dreves 
..., potujemo med vejami ..., počutimo se 
lahkotno in svobodno, sami izbiramo pot in 

 
 
Dijaki miže v 
tišini sledijo 
zgodbi in v 
mislih 
vizualizirajo 
podobo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UM: Metoda 
transponiranja in 
alternative 
(vizualizacija), 
dokumentacijska 
metoda (besedilna 
(tekstovna) metoda), 
besedna (verbalna) 
metoda (metoda 
razlage), metoda 
praktičnega dela. 
UO: Frontalna 
oblika, individualna 
oblika. 
US in P: Tekst 
(zgodba "Sprehod v 
gozdu"). 
M in O: Tuš, čopiči 
različnih debelin, 
lesena paličica, 
risalni list bele barve 



	

raziskujemo ..., ali je na vejah kaj listja, morda 
iglic ... 
- Skozi veje prihaja svetloba ..., širi se po 
gozdu ..., tiho, nevsiljivo ... 
- Dihamo svež zrak in počutimo se prijetno ... 
- Nekje v daljavi med drevesi, med vejami 
opazimo močnejšo svetlobo ..., bližamo se ji 
... in počasi zapustimo gozd ... 
- Še imamo zaprte oči ..., sprehod ohranimo v 
spominu ..., oči odpremo ..., še nekaj 
trenutkov ostanemo v tišini ... 
 
Napovem likovno nalogo (upodobitev 
vizualizirane podobe v tehniki laviranega 
tuša, motiv - Sprehod v gozdu) ter dijake 
usmerim v njeno izvedbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki 
poslušajo. 
Izdelajo 
likovno 
nalogo. 
 

(A3 in A4 format), 
papir za zaščito 
delovne površine, 
lonček z vodo, 
delovna halja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Dijake usmerim v pripravo likovnih del za 
vrednotenje uspešnosti izvedbe likovne 
naloge. 
 
Dijake spodbudim k analizi nastalih 
likovnih del ter v uzaveščanje že znanih 
likovnih pojmov (osnovna risalna izrazila 
– op.: že obravnavano).  
------------------------------------------------------------ 
(glej: Učna priprava – 
Likovni problem: Risanje kompozicije s 
poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 
njihovih odnosov. 
Likovni motiv: Nefiguralni motiv. 
Likovna tehnika: Laviran tuš.) 
 
Spodbudim jih v poglabljanje znanja o 
prostorskih ključih – globinskih vodilih. 
(Slika 1) 
------------------------------------------------------------ 
Prostor delimo na vidni in na likovni, 
zaznavamo ga predvsem z vidom, a tudi s 
tipom, sluhom ... ter z razumom (Šuštaršič, 
Butina, Zornik, De Gleria, Skubin, 2007). 
"Likovni prostor uresničujemo z likovnimi 
izraznimi sredstvi" (prav tam, str. 218). Na 
slikovni ploskvi lahko s pomočjo 
iluzionističnih sredstev, kot so prostorski 
ključi ali globinska vodila, upodobimo 
navidezni resnični prostor (navidezni 
tridimenzionalni prostor). Prostorski ključi so 
načini upodobitve iluzije prostora na ploskvi 

 
 
Dijaki  
pripravijo 
likovna dela za 
vrednotenje.  
 
Dijaki 
poslušajo 
razlago in 
sodelujejo v 
pogovoru. 
Analizirajo 
nastala likovna 
dela. 
Sodelujejo pri 
poimenovanju 
likovnih 
pojmov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UM: Metoda dela s 
slikovnim materialom 
(dokumentacijska 
metoda), besedna 
(verbalna) metoda 
(metoda pogovora, 
metoda razlage). 
UO: Frontalna oblika. 
US in P: Likovna dela 
dijakov, tabla, 
flomaster za pisanje 
po tabli, tabelska 
slika – Slika 1, 2 in 3.  
 
Slika 1 
Prostorski ključi –
globinska vodila: 
vertikalna perspektiva 
(nizanje figur), 
prostorski plani, delno 
prekrivanje, linearna 
(črtna) – geometrijska 
perspektiva, 
spreminjanje 
intenzivnosti linij 
obrisov, svetloba in 
senca. 
 
 
 



	

(Ciuha in Plazar, 2007; Šuštaršič idr., 2007; 
Tacol, Frelih in Muhovič, 2004). "Prostorski 
ključi nam s posebnimi načini upodabljanja in 
organiziranja oblik na slikovni ploskvi 
ustvarjajo iluzijo globine prostora na ploskvi" 
(Šuštaršič idr., 2007, str. 218). Pogosto 
uporabljamo več načinov hkrati, kar lahko 
prispeva k upodobitvi zelo popolne 
navidezne tretje dimenzije (Ciuha in Plazar, 
2007; Šuštaršič idr., 2007; Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004). 
 
Prostorski ključi (pri risanju): 
1. Vertikalna perspektiva – nizanje figur; 
elementi na spodnjem robu risbe se v 
primerjavi s tistimi, ki se nahajajo višje, zdijo 
bližje. 
2. Prostorski plani; velikost predmetov se z 
oddaljenostjo zmanjšuje. 
3. Delno prekrivanje; predmeti, ki so bližji, 
prekrivajo (vsaj delno) tiste v ozadju. 
4. Linearna (črtna) – geometrijska 
perspektiva; Vodoravne vzporednice se z 
rastočo oddaljenostjo približujejo, sekajo se v 
očišču na horizontu. 
5. Spreminjanje intenzivnosti linij obrisov; 
stvari, ki so blizu, so ostrejše, jasno vidne, 
vsebujo več detajlov, z daljavo obrisi bledijo, 
postajajo nejasni, mehki, lahko izginejo. 
6. Svetloba in senca 
(Butina, 1982; Ciuha in Plazar, 2007; 
Šuštaršič idr., 2007; Tacol, Frelih in Muhovič, 
2004). 
 
"Informacije, ki jih iz okolja dobivamo s 
posredovanjem svetlostnih (tonskih) razlik, 
se nanašajo predvsem na oblikovanost stvari 
in njihovih površin ter na globino prostora" 
(Butina, 2003, str. 26). 
"Globino prostora lahko prikažemo s 
pomočjo svetlobe in sence, ki ju upodobimo 
na predmetih v prostoru" (Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004, str. 15). Upodobimo ju z bolj 
ali manj gostim nizanjem točk in linij. Takšen 
način risanja imenujemo grafična modelacija 
(oblikovanje). Predmete osvetljuje umetna ali 
naravna svetloba, ki je šibka ali močna ... Pri 
tem so določeni deli predmeta osvetljeni, 
določeni pa so v senci (prav tam). "Svetloba 
in senca povzročita, da predmete navidezno 
vidimo tridimenzionalno" (prav tam, str. 15). 
Bolj osvetljeni, svetlejši so tisti deli, ki so 
izbočeni, saj so pod direktnim vplivom 
svetlobe. Vbočeni deli so manj osvetljeni, so 
osenčeni. Točka, ki je najbližje viru svetlobe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2 
Likovni problem: 
Gradnja prostora s 
pomočjo črtnih 
raznolikosti ter 
svetlobe in sence. 
 
Slika 3 
Kriteriji vrednotenja 
likovnih del: 
1. izviren način 
upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira 
motiva, 
3. fleksibilnost 
izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za 
likovni problem. 



	

je najsvetlejša, vsi tisti deli, ki pa se od vira 
svetlobe oddaljujejo, postopoma temnijo 
(Butina, 2003; Tacol, Frelih in Muhovič, 
2004). "Predmeti, ki so bliže vira svetlobe, 
mečejo na oddaljene svojo senco" (Butina, 
1982, str. 105). Sence se ne pojavljajo le na 
predmetu, temveč tudi v prostoru, v katerem 
se nahajajo, za njimi na nasprotni strani 
glede na vir svetlobe (Ciuha in Plazar, 2007). 
Globino predmeta likovno prikažemo tako, da 
osvetljene dele pustimo nezapolnjene, 
neosvetljene pa zapolnimo z različno gostim 
nizanjem točk, linij ali z zabrisanim 
temnjenjem (prav tam; Tacol, Frelih in 
Muhovič, 2004). 
"Svetli predmeti so videti bližje kot temni (to 
je odvisno tudi od drugih dejavnikov v 
kompoziciji: drugih elementov in svetlosti 
ozadja). Na temnem ozadju delujejo svetli 
predmeti blizu, na svetlem ozadju pa se 
prostorsko približevanje svetlih ploskev 
spremeni" (Šuštaršič idr., 2007, str. 222).  
V svetlostni, tonski ali sivi lestvici belo, ki je 
tudi najsvetlejša barva, zaznavamo kot 
najbližjo. Stopnje sivih vrednosti se 
oddaljujejo do srednje sive vrednosti, nato pa 
imamo pri temnih sivih vrednostih občutek, 
da se nam spet približujejo. Črne barve ne 
zaznavamo kot najbolj oddaljene, deluje le 
nekoliko bolj oddaljena kot bela (prav tam). 
"Bele (svetle) in črne (temne) tone tako 
zaznavamo bližje kot srednje sive, in sicer 
zaznavamo bele tone kot najbližjo tonsko 
vrednost" (prav tam, str. 222). V naravi in v 
likovnih delih se srečujemo z dvema 
informacijsko bogatima načinoma prehoda iz 
svetlobe v temo (iz svetlega v temnejše). 
Prehod je lahko nenaden, hiter ali pa 
počasen, kontinuiran. Nenaden prehod 
pomeni hiter prehod iz enega v drug 
prostorski plan, hiter prelom prostorske 
usmeritve neke površine, srečanje dveh 
različno prostorsko usmerjenih površin ali pa 
mejo med figuro in ozadjem. Kontinuiran 
prehod, za katerega je značilno počasno in 
zvezno naraščanje ali upadanje svetlosti iz 
odtenka v odtenek, pomeni počasno 
spreminjanje prostorske usmeritve neke 
površine ali pa upad svetlostne moči luči 
zaradi oddaljevanja od svetlobnega vira 
(Butina, 2003).  
"Lahko sklepamo, da je ena glavnih likovnih 
nalog svetlostnih-tonskih razlik vzbujanje 
občutka prostora, globine, plastične 
oblikovanosti stvari in njihovih površin" (prav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

tam, str.28). Tudi v abstraktnih umetninah 
lahko občutimo prostorsko globino, temelječo 
na psihološkem dejstvu, da se nam svetli toni 
v primerjavi s temnejšimi zdijo bližji (prav 
tam).  
 
Dijake spodbudim k prepoznavanju ter 
poimenovanju likovnega problema 
likovne naloge – Gradnja prostora s 
pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in 
sence. (Slika 2) 
 
Dijake spodbudim k oblikovanju kriterijev 
vrednotenja likovnih del; 
Kriteriji vrednotenja likovnih del: 
1. izviren način upodobitve motiva, 
2. izvirna izbira motiva, 
3. fleksibilnost izkoriščanja možnosti 
likovne tehnike, 
4. občutljivost za likovni problem. 
(Slika 3) 
------------------------------------------------------------ 
Minimalni standardi znanja:   
1. Izbor in način upodobitve motiva sta 
izražena. 
2. Likovna tehnika je izkoriščena.  
3. Likovni problem je razviden. 
 

 
 
 
 
 
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
poimenovanju 
likovnega 
problema.  
 
Dijaki 
sodelujejo pri 
oblikovanju 
kriterijev 
vrednotenja. 
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Priloga 6 

OCENJEVALNA SHEMA LIKOVNE NALOGE 
 
Dijak/inja – številka likovnega dela: 
_________________________________________________________________ 
Ocenjevalec/ka: 
_________________________________________________________________ 
 
 
Navodilo: Vsak element se oceni z oceno od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), tako da se 
v vsaki vrsti obkroži eno oceno.  
 

 
 

IZVIREN NAČIN UPODOBITVE 
MOTIVA 

 
 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 
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1 

 
 

IZVIRNA IZBIRA MOTIVA 
 
 

 
 

5 

 
 

4 
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2 

 
 

1 

 
FLEKSIBILNOST IZKORIŠČANJA 
MOŽNOSTI LIKOVNE TEHNIKE 

 
 

 
 

5 

 
 

4 
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OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNI 
PROBLEM 
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SPLOŠNA 

OCENA LIKOVNEGA DELA 
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Priloga 7 

OCENJEVALNA LESTVICA  (ODNOS DO LIKOVNEGA IZRAŽANJA) 
 

Navodilo za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice:  
Če dijak do likovnega izražanja izkazuje pozitiven odnos, označimo prostor pod 
besedo "pozitiven", če izkazuje negativen odnos, označimo prostor pod besedo 
"negativen", če dijakov odnos do likovnega izražanja ni niti pozitiven niti negativen, 
označimo prostor pod besedo "nevtralen". Polja označujemo z oznako X. 
 

  
ODNOS DO LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

 
 

Šifra dijaka 
 

 
POZITIVEN 

 

 
NEVTRALEN 

 
NEGATIVEN  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 



	

Priloga 8 
MNENJE DIJAKOV O POUKU LIKOVNEGA SNOVANJA 

 
Draga dijakinja, dragi dijak! 
 
Najprej te prosim za nekaj tvojih podatkov, da jih vpišeš ali obkrožiš odgovor. 
 
Ime in priimek (vpiši):….……………………………………………………………………………...…………. 
Spol (obkroži):    M    Ž         
Splošni učni uspeh ob zaključku OŠ (obkroži):  zd (2),  db (3),  pd (4),  odl (5) 
Ocena iz likovne vzgoje ob zaključku OŠ (obkroži):  zd (2),  db (3),  pd (4),  odl (5) 

 
Prosim te, da izraziš svoje mnenje glede pouka (likovnega snovanja), v okviru katerega sta bili izvedeni likovni 
nalogi s področja RISANJA (motiv: Drevo in Sprehod v gozdu), in sicer tako, da pri nasprotnih parih besed ali 
besednih zvez izbran prostor označiš z znakom (x).  
 
Primer: Če se ti je zdel pouk nenavaden, označi kvadratek poleg besede nenavaden, če se ti je zdel pouk 
običajen, označi kvadratek poleg besede običajen, če se ti ni zdel pouk niti nenavaden, niti običajen, označi 
nekje vmes. Uporabiš lahko katerikoli kvadratek. 
                                                                            Kakšen se ti je zdel pouk? 

nenavaden      običajen 

vzbuja samozaupanje      jemlje samozaupanje 

spodbuja razmišljanje      zavira razmišljanje 

spodbuja izražanje čustev      zavira izražanje čustev 

spodbuja domišljijo      zavira domišljijo 

sproščujoč      utesnjujoč 

motivira za delo      ne motivira za delo 

prijeten      neprijeten 

nezahteven      zahteven 

lahkoten      naporen 

jasno usmerja mojo dejavnost      nejasno usmerja mojo dejavnost 

zanimiv      nezanimiv 

spodbuja zbranost      ne spodbuja zbranosti 

krepi intuicijo      zavira intuicijo 

ustvarjalen      neustvarjalen 

osebno mi je blizu      ne dotakne se me 

prijazen      neprijazen 

življenjski      neživljenjski 

dopušča svobodno izražanje      omejuje svobodno izražanje 

smiseln      nesmiseln 

način dela mi je všeč      način dela mi ni všeč 

razumljiv      nerazumljiv 

razgiban      nerazgiban 

privlačen      odbijajoč 

sodoben      zastarel 

 
Hvala za sodelovanje! 



	

MNENJE DIJAKOV O POUKU LIKOVNEGA SNOVANJA 
 
Draga dijakinja, dragi dijak! 
 
Najprej te prosim za nekaj tvojih podatkov, da jih vpišeš ali obkrožiš odgovor. 
 
Ime in priimek:..……………………………………………….……………………………………………………. 
Spol (obkroži):    M    Ž         
Splošni učni uspeh ob zaključku OŠ (obkroži):  zd(2),  db(3),  pd(4),  odl(5) 
Ocena iz likovne vzgoje ob zaključku OŠ (obkroži):  zd(2),  db(3),  pd(4),  odl(5) 

 
I. del 

 
Prosim te, da izraziš svoje mnenje glede pouka (likovnega snovanja), v okviru katerega sta bili izvedeni likovni 
nalogi s področja RISANJA po metodi vizualizacije (motiv: Drevo in Sprehod v gozdu), in sicer tako, da pri 
nasprotnih parih besed ali besednih zvez izbran prostor označiš z znakom (x).  
 
Primer: Če se ti je zdel pouk nenavaden, označi kvadratek poleg besede nenavaden, če se ti je zdel pouk 
običajen, označi kvadratek poleg besede običajen, če se ti ni zdel pouk niti nenavaden, niti običajen, označi 
nekje vmes. Uporabiš lahko katerikoli kvadratek 
 
                                                                           Kakšen se ti je zdel pouk? 

nenavaden      običajen 

vzbuja samozaupanje      jemlje samozaupanje 

spodbuja razmišljanje      zavira razmišljanje 

spodbuja izražanje čustev      zavira izražanje čustev 

spodbuja domišljijo      zavira domišljijo 

sproščujoč      utesnjujoč 

motivira za delo      ne motivira za delo 

prijeten      neprijeten 

nezahteven      zahteven 

lahkoten      naporen 

jasno usmerja mojo dejavnost      nejasno usmerja mojo dejavnost 

zanimiv      nezanimiv 

spodbuja zbranost      ne spodbuja zbranosti 

krepi intuicijo      zavira intuicijo 

ustvarjalen      neustvarjalen 

osebno mi je blizu      ne dotakne se me 

prijazen      neprijazen 

življenjski      neživljenjski 

dopušča svobodno izražanje      omejuje svobodno izražanje 

smiseln      nesmiseln 

način dela mi je všeč      način dela mi ni všeč 

razumljiv      nerazumljiv 

razgiban      nerazgiban 

privlačen      odbijajoč 

sodoben      zastarel 

 



	

II. del 
 
Na naslednja vprašanja napiši odgovor: 
 
1. Kaj bi pri pouku z vodeno vizualizacijo posebej pohvalil/a? Navedi vsaj tri pozitivne lastnosti. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Kaj bi grajal/a, kje so po tvojem mnenju ovire za uspešno izvedeno vodeno vizualizacijo? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Želiš v zvezi s poukom z vodeno vizualizacijo še kaj dodati?  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Hvala za sodelovanje! 



	

Priloga 9 
 
Tabela: Povzetek, ICC (95 % IZ) za vse kazalce likovne uspešnosti in vse 

ocenjevalce 

Likovna 

naloga 

Kazalec likovne uspešnosti ICC 

1 

 

 

 

 

način 

izbira 

fleksib 

občutljiv 

splošna 

0,2654 (0,1828 - 0,3502) 

0,2944 (0,214 - 0,3769) 

0,2882 (0,2078 - 0,3708) 

0,3164 (0,2348 - 0,3992) 

0,3775 (0,2979 - 0,4572) 

2 

 

 

 

 

način 

izbira 

fleksib 

občutljivost 

splošna 

0,5506 (0,4469 - 0,6385) 

0,3171 (0,1293 - 0,4756) 

0,5375 (0,4497 - 0,6164) 

0,489 (0,3056 - 0,625) 

0,5703 (0,4202 - 0,681) 

3 

 

 

 

 

način 

izbira 

fleksib 

občutljiv 

splošna 

0,403 (0,2466 - 0,5328) 

0.38 (0.1598 - 0,5502) 

0,4551 (0,3138 - 0,5717) 

0,4568 (0,2682 - 0,5994) 

0,5207 (0,3201 - 0,6608) 

 



	

Priloga 10 
 
Tabela: ICC (95 % IZ) za vse kazalce likovne uspešnosti in vse pare ocenjevalcev 

Likov

na 

nalog

a 

Kazalec 

likovne 

uspešnos

ti 

Par ocenjevalcev ICC 

1 način 

 

 

izbira 

 

 

fleksib 

 

 

občutljiv 

 

 

splošna 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

0,3399 (0,1955 - 0,4647) 

0,3109 (0,1801 - 0,4287) 

0,1424 (0,016 - 0,2642) 

0,424 (0,3143 - 0,5226) 

0,3338 (0,2175 - 0,441) 

0,1243 (-2e-04 - 0,2454) 

0,3977 (0,2858 - 0,4989) 

0,3147 (0,1969 - 0,4237) 

0,1618 (0,0383 - 0,2809) 

0,3843 (0,2681 - 0,4889) 

0,371 (0,2407 - 0,4851) 

0,1925 (0,0683 - 0,311) 

0,5017 (0,401 - 0,5906) 

0,3753 (0,2593 - 0,4802) 

0,2609 (0,1405 - 0,374) 

2 

 

način 

 

 

izbira 

 

 

fleksib 

 

 

občutljiv 

 

 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

0,6448 (0,5645 - 0,7131) 

0,5223 (0,3027 - 0,6672) 

0,4808 (0,3136 - 0,6073) 

0,4491 (0,3419 - 0,5447) 

0,2952 (-0,0043 - 0,516) 

0,2356 (-0,0621 - 0,4763) 

0,6831 (0,6092 - 0,7452) 

0,4668 (0,3013 - 0,5938) 

0,4332 (0,3076 - 0,5409) 

0,6371 (0,5538 - 0,7075) 

0,4733 (0,1689 - 0,6586) 

0,3636 (0,0306 - 0,585) 



	

splošna Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

0,7464 (0,6846 - 0,7976) 

0,4859 (0,2043 - 0,6604) 

0,4679 (0,1948 - 0,6425) 

3 

 

način 

 

 

izbira 

 

 

fleksib 

 

 

občutljiv 

 

 

splošna 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 2 

Ocenjevalec 1 vs. ocenjevalec 3 

Ocenjevalec 2 vs. ocenjevalec 3 

0,4879 (0,3851 - 0,5788) 

0,4236 (0,0785 - 0,6355) 

0,308 (0,0624 - 0,495) 

0,4864 (0,3827 - 0,5779) 

0,4155 (0,0179 - 0,6508) 

0,2778 (-0,0528 - 0,5252) 

0,5041 (0,4035 - 0,5927) 

0,5189 (0,2619 - 0,6785) 

0,3376 (0,0732 - 0,5301) 

0,4991 (0,385 - 0,596) 

0,5466 (0,2406 - 0,717) 

0,3338 (-0,0059 - 0,5669) 

0,6117 (0,5219 - 0,6875) 

0,5559 (0,2018 - 0,7379) 

0,4108 (0,0261 - 0,6423) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Priloga 11 

Vodena vizualizacija – 

DREVO 
 

- Udobno se namestimo ..., roke položimo na kolena ..., ne govorimo ..., zamižimo 

..., v mislih se sprostimo ..., z izdihom sprostimo celo telo ..., od vrha glave ..., 

obraz, vrat, roke ..., izdihnemo vse napetosti ..., sprostimo trup, stegna, cele noge 

..., dihamo mirno in sproščeno ... 

- V mislih si zdaj predstavljamo drevo ..., kakšno je ..., veliko ali majhno, visoko ali 

nizko ..., kakšne oblike je ... 

- Natančno si ga ogledamo ... 

- Kakšne korenine ima ..., koliko daleč in globoko se razraščajo ..., so močne ali 

šibke ..., ravne ali zvite ..., so morda pokrite z listjem ... 

- V mislih s pogledom potujemo po deblu drevesa ..., kakšno lubje ima ..., gladko 

ali hrapavo ..., komaj zaznavno na otip ali grobo ..., je lubje drevesa ostro, 

razgibano ali nežno, komaj opazno ..., zelo pozorno si ga ogledujemo ..., je svetlo 

ali temno ..., kakšne barve je ..., začutimo njegov vonj ... in morda hlad ali toploto 

... 

- S pogledom pazljivo potujemo naprej ..., proti krošnji ..., kakšne veje ima drevo 

..., tanke, elegantne, morda močne, debele ..., so na vejah listi ..., drevo 

opazujemo z vso našo pozornostjo ..., natančno, pazljivo ..., uživamo v podobi, ki 

smo jo ustvarili v mislih ... 

- Pozorni smo spet na dihanje ..., dihamo počasi in umirjeno ... 

- Zavemo se prostora, v katerem se nahajamo ... 

- Počasi odpremo oči ... 

- Še nekaj trenutkov ostanemo v tišini ...  



	

Priloga 12 

Vodena vizualizacija – 

SPREHOD V GOZDU 
 
- Udobno se namestimo ..., roke položimo na kolena ..., ne govorimo ..., zamižimo 

..., z izdihom sprostimo vso naše telo ..., od vrha glave do prstov na nogah ..., 

sprostimo vse napetosti ..., dihamo mirno in sproščeno ... 

- V mislih si zdaj predstavljamo gozd ..., odpravimo se na sprehod ..., hodimo po 

gozdu ..., dihamo svež zrak ..., hodimo počasi in si gozd ogledujemo ..., kakšen je 

..., svetel ali temačen ..., gost ali redek..., je dreves veliko ali malo..., kakšna so ..., 

kakšna so tla v gozdu ..., iščemo skrivne kotičke ..., nenavadne poglede ..., 

dihamo svež gozdni zrak ..., opazujemo svetlobo v gozdu, na drevesih in na tleh 

..., s pogledom potujemo po celem gozdu ..., okrog debel ... 

- Dihamo prijeten gozdni zrak, čutimo hlad ..., svoje potovanje nadaljujemo v 

krošnje dreves ..., potujemo med vejami ..., počutimo se lahkotno in svobodno, 

sami izbiramo pot in raziskujemo ..., ali je na vejah kaj listja, morda iglic ... 

- Skozi veje prihaja svetloba ..., širi se po gozdu ..., tiho, nevsiljivo ... 

- Dihamo svež zrak in počutimo se prijetno ... 

- Nekje v daljavi med drevesi, med vejami opazimo močnejšo svetlobo ..., bližamo 

se ji ... in počasi zapustimo gozd ... 

- Še imamo zaprte oči ..., sprehod ohranimo v spominu ..., oči odpremo ..., še 

nekaj trenutkov ostanemo v tišini ... 



	

Priloga 13 

Navodila za izpolnjevanje "Ocenjevalne sheme likovne naloge" –  
smernice za ocenjevanje elementov raziskovanja 

 

1. likovna naloga 

Likovni problem: Risanje kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih 
izrazil in njihovih odnosov.  
Motiv: Nefiguralni motiv. 
Tehnika: Laviran tuš. 

 
2. likovna naloga 

Likovni problem: Risanje površin z osnovnimi risalnimi izrazili. 
Motiv: Drevo. 
Tehnika: Laviran tuš. 

 
3. likovna naloga 

Likovni problem: Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe 
in sence. 
Motiv: Sprehod v gozdu. 
Tehnika: Laviran tuš. 

 
IZVIREN NAČIN UPODOBITVE MOTIVA 
Kriteriji likovne kvalitete: 

- drugačnost, originalnost načina upodobitve motiva (domiselnost glede 

uporabe likovnih prvin, specifičnost kompozicije ...), 

- prevlada likovnih prvin nad pripovedno vsebino, 

- bogastvo likovnih prvin in likovnih spremenljivk (raznolikost črt, svetlo-

temno ...), 

- organiziranost likovnih prvin v likovno celoto (kompleksnost gradnje), 

kultiviranost likovnih prvin skozi likovno tehniko, enakomerna intenziteta 

likovne obdelave, organska povezanost oziroma likovna logičnost 

sprememb in stopnjevanj, učinkovito stopnjevanje prostorskih vodil, 

- občutljivost za likovno energetsko vrednost, likovno izrazna moč, 

odločnost, prepričljivost glede izbora likovnih izrazil. 



	

Ocena odlično (5): Zelo izviren (inovativen), nenavaden način upodobitve motiva, 

ki kaže oseben likovni izraz. Izredna dinamika, pestrost načina upodobitve. Način 

upodobite motiva odraža osebnostne lastnosti, kompleksno mišljenje in bogato 

domišljijo. 

Ocena prav dobro (4): Izviren, pester način upodobitve likovnega motiva. 

Ocena dobro (3): Zadovoljiv, povprečno izviren, nekoliko enoličen način 

upodobitve likovnega motiva. 

Ocena zadostno (2): Neizviren, nedomiseln ter nerazgiban, monoton način 

upodobitve motiva, skromna izbira likovnih sredstev.  

Ocena nezadostno (1): Način upodobitve motiva je izrazito neizviren, šablonski, 

površen (nedosleden), izrazito neprepričljiv, brez likovno izrazne moči. 

 
IZVIRNA IZBIRA MOTIVA 
Kriteriji likovne kvalitete:  

- statistično redek, nenavaden, neobičajen, poseben izbor motiva, 

pogleda, 

- personaliziran, poosebljen motiv, ki odraža osebnostno strukturo in 

likovno izrazni tip. 

Ocena odlično (5): Zelo domiseln, nenavaden izbor likovnega motiva. Motiv 

izraža neobičajne ideje. Izredna dinamika likovnega motiva. Motiv odraža 

osebnostne lastnosti, kompleksno mišljenje in bogato domišljijo. 

Ocena prav dobro (4): Motiv je zanimiv, domiseln, z nekoliko manj izrazne moči. 

Ocena dobro (3): Povprečen izbor likovnega motiva, originalnost v manjši meri. 

Ocena zadostno (2): Izrazito nedomiseln izbor motiva. Ponavljajoče se rešitve. 

Šablonske rešitve. 

Ocena nezadostno (1): Motiv ni izražen, ni izbora likovnega motiva (ne 

figuralnega, ne nefiguralnega), ni vidnega likovnega izraza, ki bi tvoril likovni 

motiv. 

 
FLEKSIBILNOST IZKORIŠČANJA MOŽNOSTI LIKOVNE TEHNIKE 
Kriteriji likovne kvalitete: 

- izredna doslednost in spretnost ter domiselnost, pestrost (prožnost 

mišljenja) uporabe likovne tehnike (od rahle, preko prehodnih stopenj 

do močne črte ..., vključevanje podlage, pestrost uporabe čopiča - suh, 



	

moker, graviranje …, enostavno laviranje, dodajanje v sveže, 

transparentno laviranje ...). 

Ocena odlično (5): Izredna inovativnost pri uporabi likovne tehnike. Zelo izvirno 

kombinirane možnosti likovne tehnike. Izrazito dosledna in kompleksna izvedba 

likovne tehnike. Razvidno je odkritje novih možnosti za izvajanje postopkov 

likovne tehnike. 

Ocena prav dobro (4): Izraba, postopki in izvedba likovne tehnike so dosledni, a 

ne toliko ustvarjalni. 

Ocena dobro (3): Povprečni postopki in izvedba likovne tehnike. Ni razvidnih 

novih postopkov in možnosti za izvedbo likovne tehnike. 

Ocena zadostno (2): Necelovitost, nedoslednost izvedbe likovne tehnike. Bežni 

izkoristek možnosti likovne tehnike. 

Ocena nezadostno (1): Likovna tehnika ni izvedena. 

 
OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNI PROBLEM 
Kriteriji likovne kvalitete: 

- izrazito razumevanje, občutljivost za likovni problem, 

- sposobnost prepoznavanja bistva likovne naloge (sposobnost 

razločevanja bistvenega od nebistvenega). 

Ocena odlično (5): Likovno delo izraža izredno občutljivost za likovni problem. 

Likovni problem je v likovni nalogi zelo domiselno realiziran. Razumevanje 

likovnega problema se odraža v izredni kompleksnosti likovnega dela. 

Ocena prav dobro (4): Likovno delo odraža doživet likovni problem. 

Ocena dobro (3): Likovno delo odraža rahlo doživet likovni problem. 

Ocena zadostno (2): Delna rešitev likovnega problema, likovni problem je v 

likovni nalogi komaj zaznan. 

Ocena nezadostno (1): Likovnega problema v likovni nalogi ni zaznati. Likovno 

delo odraža neobčutljivost, nedovzetnost za likovni problem. 

 
SPLOŠNA OCENA LIKOVNEGA DELA – Ocene iz izvirnosti glede načina 

upodobitve motiva, izvirnosti glede izbire motiva, fleksibilnosti glede izkoriščanja 

možnosti likovne tehnike ter občutljivosti za likovni problem tvorijo skupno, 

splošno oceno likovnega dela. 



	

 Priloga 14 
 
Likovna dela prve likovne naloge (motiv: "Nefiguralna kompozicija", likovni 

problem: "Risanje kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 

njihovih odnosov"), nastala v ES 

 

 



	

Priloga 15 

 
Likovna dela prve likovne naloge (motiv: "Nefiguralna kompozicija", likovni 

problem: "Risanje kompozicije s poudarkom na raznolikostih risalnih izrazil in 

njihovih odnosov"), nastala v KS 

 

 



	

Priloga 16 

 
Likovna dela druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje 

površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastala pod vplivom vizualnih predstav (ES) 

 

 



	

Priloga 17 

 
Likovna dela druge likovne naloge (motiv: "Drevo", likovni problem: "Risanje 

površin z osnovnimi risalnimi izrazili"), nastala na tradicionalen način (KS) 

 

 



	

Priloga 18 

 
Likovna dela tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni problem: 

"Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), nastala pod 

vplivom vizualnih predstav (ES) 

 

 



	

Priloga 19 

 
Likovna dela tretje likovne naloge (motiv: "Sprehod v gozdu", likovni problem: 

"Gradnja prostora s pomočjo črtnih raznolikosti ter svetlobe in sence"), nastala na 

tradicionalen način (KS) 

 

 



	

Priloga 20 

 

Tabela: Rezultati ocenjenih regresijskih modelov za analizo razlike med ES in KS 

tekom likovnih nalog (LN 1, LN2 in LN3); koeficienti modela in 95 % IZ (spodnja 

meja – sp, zgornja meja - zg) ter p-vrednosti 
Spremenljivka  Koeficient 95% IZ,sp 95% IZ, zg p-vrednost 

NAČIN (Konstanta) 4,0722 3,9775 4,1670 <0,0001 
 Likovna naloga    <0,0001 
 LN2:LN1 -0,6722 -0,7965 -0,5479 <0,0001 
 LN3:LN1 -0,7361 -0,8604 -0,6118 <0,0001 
 interakcija (skupina*likovna naloga)    <0,0001 
 ES:KS*LN2:LN1 1,5417 1,3658 1,7175 <0,0001 
 ES:KS*LN3:LN1 1,4389 1,2631 1,6147 <0,0001 

IZBIRA (Konstanta) 3,9861 3,8959 4,0763 <0,0001 
 ES:KS -0,5056 -0,6331 -0,3780 <0,0001 
 Likovna naloga    <0,0001 
 LN2:LN1 -0,4667 -0,5846 -0,3487 <0,0001 
 LN3:LN1 -0,5972 -0,7152 -0,4793 <0,0001 
 interakcija (skupina*likovna naloga)    <0,0001 
 ES:KS*LN2:LN1 1,2806 1,1137 1,4474 <0,0001 
 ES:KS*LN3:LN1 1,4361 1,2693 1,6029 <0,0001 

FLEKSIBILNOST (Konstanta) 3,8806 3,7849 3,9762 <0,0001 
 ES:KS -0,5250 -0,6602 -0,3898 <0,0001 
 Likovna naloga    <0,0001 
 LN2:LN1 -0,5722 -0,6978 -0,4466 <0,0001 
 LN3:LN1 -0,4722 -0,5978 -0,3466 <0,0001 
 interakcija (skupina*likovna naloga)    <0,0001 
 ES:KS*LN2:LN1 1,6250 1,4473 1,8027 <0,0001 
 ES:KS*LN3:LN1 1,5139 1,3362 1,6915 <0,0001 

OBČUTLJIVOST (Konstanta) 3,9861 3,8924 4,0798 <0,0001 
 ES:KS -0,6306 -0,7630 -0,4981 <0,0001 
 Likovna naloga    <0,0001 
 LN2:LN1 -0,5667 -0,6882 -0,4451 <0,0001 
 LN3:LN1 -0,7472 -0,8688 -0,6256 <0,0001 
 interakcija (skupina*likovna naloga)    <0,0001 
 ES:KS*LN2:LN1 1,6556 1,4836 1,8275 <0,0001 
 ES:KS*LN3:LN1 1,7333 1,5614 1,9053 <0,0001 

SPLOŠNA (Konstanta) 4,0306 3,9405 4,1206 <0,0001 
 ES:KS -0,6361 -0,7634 -0,5088 <0,0001 
 Likovna naloga    <0,0001 
 LN2:LN1 -0,6778 -0,7939 -0,5616 <0,0001 
 LN3:LN1 -0,7667 -0,8828 -0,6505 <0,0001 
 interakcija (skupina*likovna naloga)    <0,0001 
 ES:KS*LN2:LN1 1,7806 1,6163 1,9448 <0,0001 
 ES:KS*LN3:LN1 1,7667 1,6024 1,9309 <0,0001 

 



	

Priloga 21: Porazdelitev ocen za posamezne spremenljivke po skupinah (ES,KS) 

 

Slika 1: Porazdelitev ocen za: NENAVAD po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 2: Porazdelitev ocen za: SAMOZAUP po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 3: Porazdelitev ocen za: RAZMIŠLJA po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 4: Porazdelitev ocen za: IZRAZČUST po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 5: Porazdelitev ocen za: DOMIŠLJI po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 6: Porazdelitev ocen za: SPROŠČUJ po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 7: Porazdelitev ocen za: MOTIVIRA po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 8: Porazdelitev ocen za: PRIJETEN po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 9: Porazdelitev ocen za: NEZAHTEV po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 10: Porazdelitev ocen za: LAHKOTEN po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 11: Porazdelitev ocen za: USMERJA po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 12: Porazdelitev ocen za: ZANIMIV po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 13: Porazdelitev ocen za: ZBRANOST po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 14: Porazdelitev ocen za: INTUICIJ po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 15: Porazdelitev ocen za: USTVARJAL po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 16: Porazdelitev ocen za: BLIZU po skupinah (ES, KS) 

 
 

Slika 17: Porazdelitev ocen za: PRIJAZEN po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 18: Porazdelitev ocen za: ŽIVLJENJSKI po skupinah (ES, KS) 

 
 
Slika 19: Porazdelitev ocen za: SVOBOD po skupinah (ES, KS) 

 
 
Slika 20: Porazdelitev ocen za: SMISELN po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 21: Porazdelitev ocen za: VŠEČ po skupinah (ES, KS) 

 
 
Slika 22: Porazdelitev ocen za: RAZUMLJIV po skupinah (ES, KS) 

 
 
Slika 23: Porazdelitev ocen za: RAZGIBAN po skupinah (ES, KS) 

 



	

Slika 24: Porazdelitev ocen za: PRIVLAČEN po skupinah (ES, KS) 

 
 
Slika 25: Porazdelitev ocen za: SODOBEN po skupinah (ES, KS) 

 
 
 


