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Povzetek 

 

 

V pričujočem delu obravnavamo tematiko ustvarjalnosti učencev pri likovni 

vzgoji v slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v italijanskih šolah v Sloveniji.  

Likovna vzgoja je v omenjenih manjšinskih šolskih sistemih z vidika 

raziskovanja zapostavljeno in še neraziskano področje, zato smo ţeleli odpreti 

in raziskati izbrano temo – ustvarjalnost pri pouku. 

 

V teoretičnem delu so upoštevane izkušnje domačih in tujih avtorjev o 

ustvarjalnosti učencev pri likovni vzgoji.  

 

V empiričnem delu je bila najprej izvedena multipla študija primera. Cilj 

raziskave je bil ugotoviti stanje izvajanja pouka pri likovni vzgoji in 

ustvarjalnosti učencev na vseh omenjenih manjšinskih šolah. V raziskavi so 

sodelovali učitelji, ki poučujejo likovno vzgojo na predmetni stopnji osnovne 

šole v italijanskih šolah v Sloveniji (od 6. do 9. razreda: starost učencev od 

pribliţno 11 do 15 let) ter na slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji (od 1. do 

3. razreda: starost učencev od pribliţno 11 do 14 let). Podatke smo pridobili z 

vprašalniki, globinskimi intervjuji in analizo dokumentov. 

 

Izsledki raziskave so omogočili ustreznejše razumevanje učiteljevega 

načrtovanja in izvajanja pouka likovne vzgoje za ustvarjalno likovno izraţanje 

v omenjenih šolskih sistemih. Na podlagi ugotovitev so bile  oblikovane tako 

smernice za načrtovanje in izvajanje pouka likovne vzgoje kot tudi smernice 

za izobraţevanje učiteljev, da bi pridobili znanje o celostnem poučevanju 

učencev za likovno ustvarjalni razvoj. 

 

Nadalje smo skozi akcijsko raziskavo v štirih korakih v praksi raziskali 

posodobitev načinov načrtovanja likovnih nalog za ustvarjalno likovno 

izraţanje na sorodnih stopnjah izobraţevanja: v drugih razredih niţje srednje 

šole v slovenskih šolah v Italiji in v sedmih razredih devetletke na italijanskih 

šolah v Sloveniji (starost učencev od 12 do 13 let). Skozi akcijsko raziskavo 

smo s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskali napredek v samostojnosti 



in ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. Cilj akcijske raziskave 

je bil ugotoviti, kakšni so učinki izvajanja pouka likovne vzgoje na področju 

slikanja, če spremenimo način poučevanja z vpeljavo različnih prilagoditev 

poučevanja, tudi z izbiro metod in oblik dela. Zanimalo nas je, kakšen pristop 

v učnem procesu bi učencem omogočal večje doţivljanje ter razumevanje 

izraznih sredstev in oblikovalnih načel ter bolj senzibilno in ustvarjalno 

likovno izraţanje. V ta namen smo izdelali model poučevanja, s katerim smo 

povečevali likovno ustvarjalnost učencev. S spremljanjem in spreminjanjem 

poučevanja smo prišli do načinov izboljšave modela, ki  upošteva posebnosti 

učnih sistemov manjšin in vodi učence k razvijanju ustvarjalnosti pri 

likovnem izraţanju. Za preverjanje posodobitev akcijske raziskave smo 

uporabili kavzalno-neeksperimentalno empirično metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

Učiteljeve kompetence, vezane na likovno ustvarjalnost učencev in na njegovo 

didaktično znanje, predstavljajo izhodišče za načrtovanje in izvedbo likovnih 

nalog, ki učencem omogočajo samostojno snovanje likovnih idej ter 

ustvarjalno reševanje likovnih nalog. 

 

Učitelji naj bi za ustvarjalni razvoj učencev dobro poznali učinkovite in 

ustrezne načine načrtovanja pouka likovne vzgoje. Pomembno je, da imajo 

dostopno gradivo v jeziku načrtovanja in izvajanja pouka. Pomembno je tudi 

skrbno pripravljeno slikovno gradivo, uporaba različnih učnih sredstev in 

pripomočkov ter različnih, neobičajnih slikarskih podlag. Na dvig likovne 

ustvarjalnosti so vplivale predvsem različne specifične metode dela in 

izmenjavanje različnih oblik dela, ki so pri učencih krepile samostojnost pri 

reševanju likovnih nalog, soodvisnost in sodelovanje. Pri tem je pomembno, 

da so učenci sproščeni in da imajo osnovne pogoje za delo – prostorske, 

materialne, časovne ter seveda moţnost, da se lahko vsak izraţa na svoj način. 

 

 

 

 



Ključne besede: likovna vzgoja v italijanskih niţjih srednjih šolah s slovenskim 

učnim jezikom, likovna vzgoja v slovenskih osnovnih šolah z italijanskim učnim 

jezikom, likovna vzgoja, ustvarjalnost in samostojnost učenca pri izvedbi 

likovnih nalog 

 



 
Abstract 

 

Visual Art Education in Slovene and Italian Minority Primary Schools 

 

In following doctoral thesis, the theme of student art class creativity is 

presented, which results from research within visual art education in minority 

Slovene schools in Italy as well as in Italian schools in Slovenia. Neither of 

these minority education systems have been researched yet in the presented 

school subject field. We would like to specifically identify the creativity within 

visual art education. 

 

According to reviews and theoretical paradigms, the theoretical part is based 

on previous knowledge on student creativity in learning process of visual art 

education. 

 

In empirical part, the method of multiple case study was used first. The aim of 

research is to first do the research on actual state of visual art class 

performance as well as student creativity at the targeted schools. Research 

participants were teachers who teach visual art education in upper classes of 

Italian elementary schools in Slovenia (6th to 9th grade: 11 to 15 student age) 

and in Slovene lower high schools in Italy (1st to 3rd grade: 11 to 14 student 

age). Data was acquired from questionaires, interviews, and documentation 

analysis.  

 

Research results enabled us to better understand the teacher`s planning as 

well as conducting the visual art education in the targeted school systems. All 

our reasearch findings are the base of further guidelines for educational 

planning as well as visual art education conducting, together with holistic 

visual art teachers` education.  

 

Aim of further research was to practically modernize the ways of visual art 

education planning on similar educational level (approximately the same age 

students), through four-step action research: in second grade of upper level of 



elementary Italian schools in Slovenija and in seventh grade of lower 

secondary Slovene schools in Italy (12 to 13 student age). Progress in 

students` independence and creativity was researched with qualitative and 

quantitative analysis through action research. Aim of action research was to 

find out the effects of visual art education conducting on method and form 

choice level. We were interested in educational process approach enabling 

students a greater experience and understanding of creative expresions as 

well as creativity principals, and student creative expression itself. For 

presented purpose a teaching model to increase student creativity was created 

and used. Whole research process was aimed to improve the model, to 

consider special minority educational circumstances, and to increase student 

art creativity. Kavzal non-experimental empirical method of pedagogical 

research was used to verify improvements of action method. Research results 

enabled us to better understand teacher`s planning as well as conducting 

visual art education in targeted school systems. 

 

Teacher`s competence in students` visual art creativity and didactic 

knowledge (method and form choice) is the base of planning and conducting 

visual art tasks, which enable students to be independent and creative with 

their ideas.  

 

Teacher should know well efficient and appropriate ways of planning visual 

art education for students` creative and independent development. Especially 

different specific work methods as well as different work forms to strengthen 

students` independence through codependence and cooperation, uplifted 

students` creativity. It is very important for students to feel relaxed and to 

have good basic work conditions – space, materials, time, and of course ability 

to individually express themselves. 

 

Key words: visual art education in Slovene secondary schools of first grade in 

Italy, visual art education in Italian primary schools in Slovenia, visual art 

education, creativity, indipendence and creativity in problem solving art tasks. 
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1. UVOD 

 

Različni avtorji (Bloomquist, 2010; Diakidoy in Kanari, 1999; Diakidoy in 

Phtiaka, 2002; Fryer in Collings, 1991; Lastrego in Testa, 1986; Runco in 

Johnson, 2002; Vygotsky, 2004) so mnenja, da so izobraţevanje, šola in 

učitelji pomembni dejavniki pri razvijanju in spodbujanju otrokove (učenčeve) 

ustvarjalnosti. Šolanje naj bi učencem pomagalo pri razvijanju spretnosti, te 

pa naj bi jim pomagale pri ţivljenju v hitro spreminjajočem se svetu. 

Identifikacija likovne ustvarjalnosti in njeno spodbujanje je velikokrat v 

rokah učitelja, zato je njegov odnos do tega izjemno pomemben. Če učitelj 

namerava razvijati likovno ustvarjalnost pri učencih, se mora zavedati 

njenega pomena in biti sposoben prepoznati doseţke in ustvarjalne 

potenciale v učencih. 

 

V pričujoči nalogi bomo preučili pojem ustvarjalnosti pri likovni vzgoji v 

slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v italijanskih šolah v Sloveniji. 

Manjšinsko osnovno šolstvo obeh narodnosti na področju poučevanja 

likovne vzgoje namreč še ni bilo raziskano. Ker pa se zavedamo, da je pouk 

likovne vzgoje za učenčev celostni likovni razvoj in razvoj ustvarjalnosti 

nasploh izjemnega pomena in je tako tudi del kurikuluma na niţji srednji 

šoli v Italiji in v osnovni šoli v Sloveniji, ţelimo tematiko odpreti tudi na 

primeru manjšinskih šol obeh narodnosti, saj gre v tem primeru za 

pomemben doprinos k spoznavanju manjšin. 

 

Naj pojasnimo, da se v slovenskem učnem sistemu od leta 2012 učni 

predmet imenuje Likovna umetnost (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli, Ur. l. RS, št. 87/11), v italijanskem sistemu pa od leta 

2003 Umetnost in upodabljanje (v izvirniku se predmet imenuje »Arte e 

immagine«, Legge 28 marzo 2003, n. 53). V pričujočem delu uporabljamo 

enotno poimenovanje obeh predmetov kot »Likovna vzgoja«. Manjšinsko 

šolstvo obeh narodnosti na področju likovne vzgoje še ni bilo raziskano, 

tematiko pa ţelimo odpreti, saj se ţelimo seznaniti s situacijo tudi na 

omenjenih manjšinskih šolah.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 POUK LIKOVNE VZGOJE V MANJŠINSKIH SLOVENSKIH IN 

ITALIJANSKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

 

Na obalnem delu Slovenije ljudje ţivijo v večkulturnem območju, kjer je 

nujno poznavanje dveh manjšinskih skupnosti in tudi tematik o 

večnarodnostnem soţitju na področjih jezikovnega in kulturnega stika med 

Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Mreţa slovenskih šol v Italiji je sestavljena iz šol 

s slovenskim učnim jezikom na Trţaškem in Goriškem ter dvojezičnega 

šolskega centra Špeter. Število niţjih srednjih šol (ki so glede na starost 

učencev nekako enakovredne tretji triadi v Sloveniji) je strnjeno v sedem enot. 

Učne načrte določi italijansko Ministrstvo za javno šolstvo oziroma so enaki 

načrtom italijanskih šol (Bogatec, 2004). V Sloveniji sestavljajo 

»izobraţevalno vertikalo« osnovnih šol v italijanskem jeziku tri obalne 

drţavne šole, kjer je učni jezik italijanski, šolski programi pa so zelo podobni 

programom večinskih šol (Vabilo k spoznavanju manjšin, 2007). V obeh 

sistemih je likovna vzgoja obvezen predmet osnovnošolskega kurikuluma. 

Učna načrta se ţe v osnovi bistveno razlikujeta, a je med glavnimi cilji v obeh 

navedeno razvijanje ustvarjalnosti (Arts and cultural education at school in 

Europe: curricula and initiatives, 2009). 

 

2.1.1 POUK LIKOVNE VZGOJE V ITALIJANSKIH MANJŠINSKIH ŠOLAH V 

SLOVENIJI 

 

2.1.1.1 Italijanska manjšina v Sloveniji  
 

Italijani, ţiveči na narodnostno mešanem ozemlju (NMO) občin Koper, Izola 

in Piran, so postali narodna manjšina z ustanovitvijo Federativne ljudske 

republike Jugoslavije (FLRJ) 29. 11. 1945. Ustava z dne 31. 1. 1946 je za 

narodne manjšine, prisotne na ozemlju drţave, v 13. členu predvidevala 

»pravico in zaščito svojega kulturnega razvoja ter svobodno rabo svojega 
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jezika«, v 21. členu pa enakost pred zakonom ne glede na narodnost, raso ali 

veroizpoved (www.restitucija.rs). 

 

Smernice za delovanje manjšinskih šol, ki jih je sprejel AVNOJ leta 1943 

(pouk v maternem jeziku, ustanovitev šole, če je v kraju vsaj 20 učencev in 

ni druge šole, učitelji, ki so pripadniki manjšine, zagotavljanje učbenikov), so 

veljale le za madţarsko manjšino. Za italijansko manjšino v coni B 

Svobodnega trţaškega ozemlja so bili takoj po vojni odprti oddelki v Postojni 

in Pivki, vendar so bili ţe v naslednjem letu zaprti zaradi odselitve Italijanov. 

V koprskem okraju je imela italijanska manjšina svojo šolsko komisijo, ki je 

bila povsem samostojna in je prejemala materialno pomoč od Pokrajinskega 

narodnoosvobodilnega odbora (PNOO). Učni načrti teh šol so bili prirejeni po 

splošnih učnih načrtih, učbenike pa so nabavljali v Trstu, in sicer tiste, ki jih 

je zaloţila Zavezniška vojaška uprava (ZVU) za šole v Trstu in coni A. Na 

srednjih šolah so uporabljali učbenike, ki so bili v veljavi še v dobi fašizma 

(Troha, 2003). 

 

S pravno-formalnega vidika je bila italijanska narodna skupnost zaščitena, 

vendar se je zaščiti navkljub veliko Italijanov odločilo za selitev v Italijo. 

Ogroţeni so se počutili tudi zato, ker se je vedno več Slovencev priseljevalo v 

dotlej skoraj izključno italijanska mesta in tako spreminjalo njihovo podobo 

in narodnostno sestavo. Oblasti so z različnimi ukrepi poslabšale poloţaj 

manjšine (na primer uvedba dvojezičnosti, oviranje delovanja cerkve), s čimer 

so Italijane prisilile k mnoţičnemu odhodu. V povojnem obdobju (do leta 

1958) se je tako iz koprskega okraja izselilo pribliţno 25.000 oseb. Deleţ 

prebivalstva, ki se je izrekel za Italijane, se je drastično zmanjšal, predvsem 

na račun mladega prebivalstva. Iz številčnega, gospodarsko in socialno 

močnejšega ter vladajočega naroda, so postajali, po mnoţičnih izselitvah pa 

tudi postali maloštevilna narodnostna manjšina, zaznamovana z izredno 

neugodno demografsko, socialno in gospodarsko strukturo (Troha, 2003). 

V ustavi Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 je zapisano, da je 

Socialistična republika Slovenija socialistična samoupravna demokratična 

skupnost delovnih ljudi in občanov slovenskega naroda, italijanske in 
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madţarske narodne skupnosti, predvidevala pa je »varovanje narodnostnega 

značaja, zagotavljanje poloţaja, uresničevanje enakopravnosti ter zagotavljanje 

vsestranskega napredka italijanske in madţarske narodnosti« (Juren, 1974). 

Narodne skupnosti so bile torej sestavni del drţave, niso pa imele pravice do 

samoodločbe, ki je veljala samo za narode Federacije. Italijanska narodna 

skupnost je bila s teoretičnega vidika povsem enakopravna večinskemu 

narodu, vendar je bila v praksi podvrţena močnemu procesu asimilacije, ki je 

njen obstoj resno ogrozil (glej: diagram1). 

 
 
Diagram 1: Spremljanje števila prebivalcev, ki so se opredelili za Italijane, po 
popisih prebivalstva  

Vir: http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 
 

 
 
 

V samostojni Republiki Sloveniji poloţaj narodnih manjšin opredeljujeta in 

urejata predvsem 11. in 64. člen Ustave ter dva specifična zakona: Zakon o 

posebnih pravicah italijanske in madţarske narodne skupnosti na področju 

vzgoje in izobraţevanja iz leta 1996 (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2046) in Zakon o samoupravnih 

narodnih skupnostih iz leta 1994 (https://www.uradni-

list.si/1/content?id=70304). Slovenijo k varstvu manjšin zavezujejo tudi dvo 

in večstranski dokumenti: Memorandum o soglasju, Osimski sporazumi, 

Memorandum o soglasju med Republiko Hrvaško, Italijo in Slovenijo o zaščiti 

italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem iz leta 1992 (Slovenija sicer 

http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7
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ni podpisnica, vendar se je zavzela za njegovo izvajanje), Sporazum med 

Republiko Slovenijo in Republiko Italijo na področju kulture in izobraţevanja 

(Italija ga še ni ratificirala), Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin 

in Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, obe v okviru Sveta 

Evrope. 

Pripadnikom italijanske narodne skupnosti so na narodnostno mešanem 

območju zagotovljene naslednje pravice (Ustava Republike Slovenije, 1991; 

Uradni list RS, št. 33/91-I) : 

 svobodna uporaba lastnih narodnih simbolov in za ohranjanje lastne 

narodne identitete ustanavljanje organizacij, razvoj gospodarske, kulturne in 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega 

obveščanja in zaloţništva; 

 pravica do vzgoje in izobraţevanja v lastnem jeziku ter pravica do 

oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraţevanja; 

 pravica, da gojijo odnose z matičnim narodom in drţavo (drţava 

Slovenija gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic); 

 na območjih, kjer ţivi italijanska narodna skupnost, njeni pripadniki 

ustanovijo lastne samoupravne skupnosti za uresničevanje lastnih pravic. 

Pravice narodne skupnosti ter njenih pripadnikov so zagotovljene ne glede 

na število pripadnikov skupnosti. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
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2.1.1.2 Italijansko manjšinsko šolstvo v Sloveniji in izvajanje učnih ur 

likovne vzgoje po slovenskem učnem načrtu 

 

Šolstvo narodnosti integrira in uresničuje temeljne vrednote sistema vzgoje 

in izobraţevanja, ki izhajajo iz načel svobode in enakopravnosti vseh ljudi ter 

z njima povezanimi koncepti solidarnosti, strpnosti in demokracije. 

Formativna vloga šolstva narodnosti je usmerjena k izobraţevanju druţbeno 

odgovornega in v prihodnost usmerjenega človeka, ki spoznava in spoštuje 

kulturni pluralizem, se do njega kritično opredeljuje ter v njem prepoznava 

ključno priloţnost za soţitje med narodi in lastno osebnostno rast v smislu 

bogatenja lastne medkulturne vpetosti. 

 

Slovenski šolski sistem je sestavljen iz štirih sklopov izobraţevanja: vrtca, 

osnovne šole, srednje šole in terciarnega izobraţevanja. 

Osnovnošolsko izobraţevanje traja devet let in je deljeno na tri triade (tri 

triletna obdobja) ter je obvezno. Otrok vstopi v prvi razred v tistem 

koledarskem letu, ko dopolni šest let, osnovno šolo pa zaključi po devetih 

letih izobraţevanja.  

Osnovnošolsko in srednješolsko izobraţevanje sta v pristojnosti Ministrstva 

za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport.  

 

 

Za pripadnike italijanske narodne skupnosti je pravica do izobraţevanja v 

lastnem jeziku ţivljenjskega pomena, saj je jezik temeljni konstitutivni 

element kulturne identitete slehernega naroda. Poleg splošnih ciljev, ki jih 

šolstvo narodnosti zasleduje v okviru vseevropskih načel vzgoje in 

izobraţevanja (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 

2011), so posebni izobraţevalni in socializacijski cilji izobraţevanja v 

maternem jeziku še (Zakon o posebnih pravicah italijanske in madţarske 

narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraţevanja, Uradni list RS, št. 

35/01 in 102/07): 

 ohranjanje in razvijanje jezika in kulture kot ključnih elementov 

identitete italijanske narodnosti;  

http://www.mizks.gov.si/
http://www.mizks.gov.si/
http://www.mizks.gov.si/
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 razvijanje jezikovnih zmoţnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku, 

s čimer je omogočeno sporazumevanje brez posrednika, materinščina 

vsakogar pa postane enakovredno sredstvo sporazumevanja;  

 razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini 

narodnosti in njenega matičnega naroda;  

 razvijanje zavesti o pripadnosti narodni skupnosti ter ohranjanje in 

razvijanje lastne kulturne tradicije;  

 vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne 

drugačnosti za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in 

pripadniki narodne skupnosti ter s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje 

in sobivanje v narodno in jezikovno mešanem prostoru;  

 seznanjanje s poloţajem narodnih skupnosti v sosednjih drţavah ter 

vzpostavljanje vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.  

 

Model vzgoje in izobraţevanja v šolah narodnosti na narodnostno mešanem 

območju slovenske Istre je izvedbena različica dvojezičnega izobraţevalnega 

modela (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Pouk poteka v italijanskem jeziku in učenci se na vseh stopnjah učijo 

slovenščine kot drugega jezika oziroma jezika okolja. Šole z italijanskim učnim 

jezikom so prvenstveno namenjene pripadnikom italijanske narodne 

skupnosti, vendar so odprte tudi za pripadnike večinskega naroda in drugih 

narodnih skupnosti, ki do italijanske kulture in civilizacije čutijo afiniteto in si 

ţelijo izobraţevanja v večkulturnem okolju, usmerjenem k izgrajevanju strpne 

in za medkulturno komunikacijo usposobljene osebnosti. Za uspešno, v 

medkulturnost usmerjeno izobraţevanje je ključnega pomena moţnost 

sporazumevanja v italijanskem jeziku tudi izven šolskega konteksta, npr. na 

administrativni ravni in v vsakdanji rabi (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju 

v Republiki Sloveniji, 2011, 351; Sosedje – prijatelji, ki jih velja spoznati, 

2013). Za uresničevanje ciljev šolstva narodnosti izobraţevalne ustanove v 

jeziku narodnosti sodelujejo z ustreznimi institucijami v drţavi matičnega 

naroda. 

 

Izobraţevalni programi so v šolah italijanske narodne skupnosti prilagojeni. V 
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skladu z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madţarske narodne 

skupnosti na področju vzgoje in izobraţevanja so dopolnjeni oziroma 

prilagojeni cilji vzgoje in izobraţevanja, pogoji za vključitev, predmetnik, učni 

načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2046). Učni načrti so na osnovnih 

šolah z italijanskim učnim jezikom prilagojeni za druţbo, glasbeno umetnost, 

geografijo, zgodovino, italijanščino kot maternim jezikom in slovenščino kot 

jezikom okolja, tedenska obveznost v okviru predmetnika pa se zaradi 

prilagoditev sme povečati za največ dve uri (glej preglednici 1 in 2 – v 

poudarjenem tisku so v drugi tabeli označena števila ur predmetov, ki so 

drugače razporejena kot v prvi tabeli). 

 

Od prve do tretje triade osnovne šole se pouk likovne vzgoje izvaja po 

veljavnem slovenskem predmetniku in učnem načrtu, ki določata število ur v 

posameznem razredu. 
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Preglednica 1: Predmetnik devetletne osnovne šole v Sloveniji  
Vir: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka
/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf 

 
1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

Skupaj ur 
predmeta 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 796 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452 

Druţba    2 3     175 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239 

Domovinska in 
drţavljanska 

kultura in etika 
  1 1  70 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315 

Fizika        2 2 134 

Kemija        2 2 134 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175 

Naravoslovje 
in tehnika 

  3 3     210 

Tehnika in 

tehnologija 

    
 2 1 1  140 

Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 204/306 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/ 14/15/ 12/13/  

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5  

 

 
Preglednica 2: Predmetnik devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v 
Sloveniji  
Vir: Bollettino 2015-2016, Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio 
Capodistria 

 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 
Skupaj ur 
predmeta 

Slovenščina 3 4 3,5 3,5 3 3 3 3 3 1006 

Italijanščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tuji jezik    2 3 4 4 3 3 656 

Likovna  
umetnost 

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 417 

Glasbena umetnost 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1 1 1 417 

Druţba    2 3     175 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239 

Domovinska in  
drţavljanska 
kultura  

in etika 

  1 1  70 

Spoznavanje okolja 2,5 2 2,5       245 

Fizika        2 2 134 

Kemija        2 2 134 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175 

Naravoslovje in  
tehnika 

  2,5 3     192,5 

Tehnika in  
tehnologija 

     2 1 1  140 

Gospodinjstvo     0,5 0,5    35 

Šport 3 3 2,5 2,5 3 3 2 2 2 799 

Izbirni  

predmeti 
      2/3 2/3 2/3 204/306 
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Število predmetov 7 7 7 9 10 12 13/14 15/16 13/14  

Število ur tedensko 22 23 24 25,5 27,5 27,5 30/31 31/32 30,5/31,5  

 

Po predmetniku, ki je enoten za vse šole, se od prvega do petega razreda 

predmetu Likovna umetnost namenja 70 ur letno (na osnovnih šolah z 

italijanskim učnim jezikom 52 ur letno), v tretji triadi pa le 35 ur letno (torej 

eno šolsko uro na teden).  

 

V učnem načrtu so podani cilji in vsebina likovnih pojmov po likovnih 

področjih: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, kiparsko in 

arhitekturno oblikovanje) ter oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru 

(kiparsko in arhitekturno oblikovanje). Vsebine omenjenih likovnih področij 

temeljijo na likovnih pojmih, ki jih učenci usvajajo besedno, zasnovane 

likovne probleme pa likovno interpretirajo pri izvajanju likovne naloge. 

Vsebine likovnih pojmov so razvrščene skladno s starostno stopnjo učenca. 

 

Učni načrt za likovno vzgojo je usmerjen v razvoj učenčevih kompetenc oz. 

zmoţnosti na likovnem področju. Te naj bi izhajale iz vizualnega 

razumevanja naravnega, druţbenega, osebnega ter kulturnega prostora ter iz 

sposobnosti preoblikovanja tega prostora v likovni prostor. Učni proces 

likovne vzgoje temelji na odkrivanju in spodbujanju ustvarjalnosti, likovne 

občutljivosti, na razvijanju sposobnosti opazovanja ter inovativnega pristopa 

k reševanju likovnih nalog. Predvideva usvajanje posebnosti likovnih pojmov 

in likovno izraţanje, uporabo različnih miselnih strategij, reševanje 

problemsko zastavljenih likovnih nalog in povezovanje vsebin oziroma 

pojmov z drugimi predmetnimi področji ter vsakdanjim ţivljenjem. Na ta 

način naj bi učenci razvijali likovno mišljenje, domišljijo, ustvarjalnost, 

sposobnost raziskovalnega dela, izraţanja stališč, občutij in lastnih vrednot 

(Učni načrt likovna umetnost, 2011). 

 

Pri opredelitvi predmeta so avtorji zapisali, da je predmet »splošno koristen«, 

saj so razvite prostorske predstave in sposobnost vizualizacije koristne na 

različnih poklicnih področjih. Poleg omenjenega udejanja tudi razvijanje 

kulturne zavesti in likovnega izraţanja, kar predstavlja eno ključnih 
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evropskih kompetenc (Uradni list EU, št. 394/10, v Učni načrt likovna 

umetnost, 2011). 

 

V učnem načrtu za likovno vzgojo so navedeni standardi znanja, podana pa 

so tudi didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta. Poudarek je 

na kulturni vzgoji s pomočjo usmerjanja učencev v razumevanje likovnih del 

domačih in tujih ustvarjalcev. Priporočila za tretje vzgojno-izobraţevalno 

obdobje so usmerjena predvsem v razumevanje značilnosti likovnega izraza 

učencev med dvanajstim in petnajstim letom starosti. Podana so priporočila 

za vključevanje različnih strategij poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja 

znanja, kar daje učiteljem usmeritve pri načrtovanju učnega procesa likovne 

vzgoje ter preverjanju usvojenega likovnega znanja (Učni načrt likovna 

umetnost, 2011). 

 

Učbeniki in učila, ki jih uporabljajo v šolah z italijanskim učnim jezikom, so v 

italijanskem jeziku. Veliko literature za vsa predmetna področja ni prevedene 

v italijanski jezik in tak primer so tudi učbeniki in priročniki za likovno vzgojo. 

Ker vzgojno-izobraţevalni proces poteka v italijanskem jeziku, je potrebno 

zagotoviti pedagoške in druge delavce iz vrst pripadnikov narodne skupnosti 

oz. rojene govorce italijanskega jezika. 
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2.1.2  POUK LIKOVNE VZGOJE V SLOVENSKIH ZAMEJSKIH ŠOLAH V 

ITALIJI 

 

2.1.2.1 Slovenska manjšina v Italiji  
 

Začetki poseljevanja prostora, na katerem je danes prisotna slovenska 

manjšina v Italiji, segajo v 7. stoletje, v čas preseljevanja Slovanov iz 

pradomovine proti rimski drţavi. Slovani so poselili območje Vzhodnih Alp in 

predalpskega hribovja do Furlanske niţine. Naravna meja poselitve je tako 

sovpadala z jezikovno. Slovenci so najprej naselili območje Kanalske doline, 

Gorice in Trsta, nato pa še Beneško Slovenijo, Rezijo in Trţaški Kras. 

Avtohtono poselitveno ozemlje Slovencev v Italiji po svoji geografski strukturi 

ne predstavlja sklenjenega ozemlja, ampak je nekakšen skupek različnih 

teritorialnih enot (Bufon, http://www.slori.org/ upload/ pdf slo_pub/ 

upload pdfslo_pub127.pdf#sloveni). 

 

Slovenci, ţiveči v zamejstvu, so postali narodna manjšina, ko so ozemlja, ki 

so jih poseljevali, postala del Kraljevine Italije. Najprej sta pod novo oblast 

prešli Beneška Slovenija in Rezija leta 1866, Goriška in Trţaška pokrajina 

ter Kanalska dolina pa po podpisu Rapalske pogodbe leta 1920 (Sosedje – 

prijatelji, ki jih velja spoznati, 2013). Kraljevina Italija je bila enonacionalna 

centralizirana drţava, ki ni bila naklonjena prisotnosti drugih, »tujih« 

kulturnih in narodnih elementov na svojem drţavnem ozemlju. Z 

uveljavitvijo fašističnega reţima je drţava pričela z načrtno in vseobsegajočo 

raznarodovalno akcijo oziroma italijanizacijo: delovna mesta v javni upravi so 

bila večinoma dodeljena pripadnikom Italijanov, v šolah je bil ukinjen pouk 

slovenščine, uvedena so bila italijanska krajevna imena, in sicer tudi tam, 

kjer pred tem italijanska poimenovanja niso obstajala, poitalijančeni so bili 

tudi slovenski priimki. Javna raba slovenščine je bila prepovedana, ukinjen 

je bil slovenski tisk in skoraj vse manjšinske kulturne institucije. Hudo 

nacionalistično preganjanje jezikovne drugačnosti je privedlo do skrajnih 

oblik nasilnega zatiranja etnično-jezikovnih manjšin in posledično do 

http://www.slori.org/%20upload/%20pdf%20slo_pub/%20upload%20pdfslo_pub127.pdf#sloveni
http://www.slori.org/%20upload/%20pdf%20slo_pub/%20upload%20pdfslo_pub127.pdf#sloveni
http://www.slori.org/%20upload/%20pdf%20slo_pub/%20upload%20pdfslo_pub127.pdf#sloveni
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zaostritve odnosov med slovenskim in italijanskim prebivalstvom (Sosedje – 

prijatelji, ki jih velja spoznati, 2013). 

 

Po koncu druge svetovne vojne so bile meje med Federativno ljudsko 

republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo začrtane na podlagi tako 

imenovanega načela etničnega ravnovesja, po katerem naj bi na italijanskem 

ozemlju ostalo pribliţno toliko Slovencev in Hrvatov, kolikor je ostalo 

Italijanov na jugoslovanskem ozemlju (na podlagi podatkov popisa iz leta 

1910) (Sosedje – prijatelji, ki jih velja spoznati, 2013). Goriška pokrajina, 

Beneška Slovenija, Kanalska dolina in Rezija so prešle pod italijansko 

upravo, Trţaška pokrajina pa pod Zavezniško vojaško upravo (ZVU). Z 

Memorandumom o soglasju (Londonskim memorandumom), podpisanim 5. 

10. 1954, je bila cona A Svobodnega trţaškega ozemlja uradno dodeljena 

italijanski upravi, cona B pa jugoslovanski. Memorandum je med drugim 

predvideval enakopravnost slovenske in italijanske narodne skupnosti z 

vidika političnih, drţavljanskih ter drugih človekovih pravic in svoboščin, 

predvidenih v Deklaraciji o človekovih pravicah, predvideval pa je tudi 

enakopravnost slovenskega in italijanskega jezika. Razmejitev je postala 

dokončna z Osimskimi sporazumi leta 1975 (Londonski memorandum, 

http://www.skgz.org/londonski-memorandum-v-italijanscini). Navkljub 

formalno-pravni zaščiti je število pripadnikov slovenske narodne skupnosti 

od priključitve njenega etničnega prostora Italiji upadlo (glej preglednico 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skgz.org/londonski-memorandum-v-italijanscini
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Preglednica 3: Primerjava med številom in razporeditvijo slovenskega prebivalstva 
ob popisu leta 1910 ter ocenami tega števila po območjih leta 1985 in 2011  
Vir: Bufon, 
http://www.slori.org/upload/pdfslo_pub/uploadpdfslo_pub127.pdf#slovenci. 
 

 Popis 1910 SLORI 1985 Vlada 1985 Bufon 2011 
Index 
10-
11 

 Št. % Št. % Št. % Št. %  

Kanalska 
dolina 

1700 1,3 1300 1,8 1200 2 1000 2 59 

Rezija 4700 3,5 1500 1,8 1500 2,5 1000 2 21 

Terska Ben. 
Slov. 

14500 11,2 5000 6 4500 7,5 2000 3,8 14 

Nadiška 
Ben. Slov. 

18500 14,3 8000 9,6 8000 13,2 6000 12,8 32 

Goriška 21000 16,3 17000 20,6 11.000 18,3 11.000 21,6 52 

Trţaška 69000 53,4 40000 48,2 25.000 41,5 30.000 58,8 43 

Skupaj 129.400 100 83.000 100 60.200 100 51.000 100 39 

 

Vzroke gre pripisati splošnim demografskim trendom (niţja stopnja rodnosti), 

odseljevanju iz odročnejših hribovitih območij in asimilacijskim pritiskom, 

zlasti v urbanih okoljih, kjer je bila prisotna teţnja oblasti, da se slovensko 

prebivalstvo iz mesta izrine na podeţelje (Bufon, 

http://www.slori.org/upload/pdfslo_pub/uploadpdfslo_pub127.pdf#slovenc). 

 

Zaščito slovenske etnične skupnosti in njenega svobodnega kulturnega 

razvoja drţava med drugim uresničuje z zagotavljanjem mreţe vzgojno-

izobraţevalnih ustanov v maternem jeziku. Italijanska vlada se zavezuje 

ohraniti obstoječo šolsko mreţo na območjih, kjer ţivi slovenska manjšina, in 

se posvetovati z mešano komisijo pred morebitnim zaprtjem šolske ustanove. 

V šolah slovenske etnične skupnosti poučujejo učitelji s slovenskim 

maternim jezikom (Londonski memorandum, http://www.skgz.org/ 

londonski -memorandum -v-italijanscini). 

 

Ustava Republike Italije (La costituzione della repubblica Italiana, 1949–

2008) v 6. členu zagotavlja zaščito jezikovnih manjšin s sprejetjem posebnih 

zakonov. Pravni poloţaj slovenske etnične skupnosti urejajo naslednji 

zakoni: Zakon št. 38 iz leta 2001 (Zakonska določila za zaščito slovenske 

jezikovne manjšine v deţeli Furlaniji Julijski krajini), Deţelni zakon št. 26 iz 

leta 2007 (Deţelni zakon za zaščito slovenske manjšine v FJK), ki ga je 

sprejela avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina, okvirni Zakon št. 

http://www.slori.org/upload/pdfslo_pub/uploadpdfslo_pub127
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482/1999 (Zakonska določila v zvezi z zaščito zgodovinskih jezikovnih 

manjšin), ki slovensko manjšino vključuje med dvanajst priznanih 

zgodovinskih jezikovnih manjšin. Varstvo slovenske etnične manjšine izhaja 

tudi iz mednarodnih dokumentov, ki jih je Republika Italija podpisala: 

Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin (Svet Evrope, 1995), 

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (Svet Evrope, 1992), 

Deklaracija o pravicah pripadnikov nacionalnih ali etničnih, verskih in 

jezikovnih manjšin (Organizacija zdruţenih narodov, 1992).  

 

Zakon št. 38 iz leta 2001 zagotavlja pripadnikom slovenske etnične 

skupnosti (Zakon 38/2001): 

• pravico do izobraţevanja, vzgoje in usposabljanja v slovenskem jeziku; 

• pravico do rabe slovenskega jezika v odnosih z javnimi upravami, do 

pridobitve dvojezične osebne izkaznice, do prejemanja dvojezičnih obrazcev 

in do moţnosti uporabe slovenskega jezika v odnosih z osebjem javnih 

uradov; 

• pravico do vidne dvojezičnosti na javnih mestih z dvojezičnimi cestnimi 

oznakami in tablami; 

• pravico do pretvorbe osebnih imen in priimkov ter krajevnih imen v 

izvirno slovensko obliko; 

• pravico do izraţanja lastne narodne identitete tudi s simboli, na primer 

z izobešanjem slovenske zastave poleg italijanske, evropske in deţelne, v 

javnih prostorih; 

• pravico do lastnih občil, kot so časopisi, televizija in radio, tako javnih 

kot zasebnih, in do lastne zaloţniške dejavnosti v slovenskem jeziku; 

• pravico do lastnih organizacij in zdruţenj, vključno s krovnimi, 

sindikalnimi in stanovskimi organizacijami; 

• pravico do izvolitve svojih političnih predstavnikov; 

• pravico do izvajanja gospodarskih dejavnosti; 

• pravico do zaščite proti diskriminaciji. 
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2.1.2.2 Slovensko manjšinsko šolstvo v Italiji in izvajane učnih ur 

likovne vzgoje po italijanskem učnem načrtu 
 

 

Krovni organ šolskega sistema v Italiji je Ministrstvo za šolstvo, visoko 

šolstvo in znanost, ki vodi splošno organizacijo šolskega izobraţevanja, 

pravno ter finančno vodenje, in določa šolsko avtonomijo. V sedanjem 

sistemu šolanja v Italiji se začne osnova šola s šestimi leti in traja pet let, 

obvezna pa je tudi triletna niţja srednja šola ali sekundarna šola prve 

stopnje, ki traja tri leta in se zaključi z drţavnim izpitom (Il sistema 

educativo italiano, 2013). 

 

Obvezno primarno izobraţevanje (od 6. do 14. leta starosti učenca) zajema 

obvezno osemletno primarno šolo, ki je deljena na osnovno in niţjo srednjo 

šolo (sekundarno šolo prve stopnje). Trajanje obveznega šolanja po letih 

starosti je naslednje: 

 

 od 6. do 11. leta – OSNOVNA ŠOLA – obvezna petletna osnovna šola: 

- od 6. do 7. leta – 1. razred, 

- od 7. do 9. leta – bienij: 2. in 3. razred, 

- od 9. do 11. leta – bienij : 4. in 5. razred; 

 

 od 11. do 14. leta – NIŢJA SREDNJA ŠOLA ali SEKUNDARNA ŠOLA 

PRVE STOPNJE – obvezna triletna šola: 

- od 11. do 13. leta – bienij: 1. in 2. razred 

- od 13 do 14. leta: 3. razred. 

 

Zaradi valorizacije in spoštovanja avtonomije šolskih institucij so v 

kurikulumu zapisane le okvirne smernice za načrtovanje, ki je prepuščeno 

šolam. Vsaka šola zastavi kurikulum v okviru načrta vzgojno-izobraţevalnih 

dejavnosti (neke vrste slovenskega letnega delovnega načrta), pri čemer 

upošteva cilje za razvoj kompetenc in učne cilje. Kurikulum za šolo –

primarno izobraţevanje – je sestavljen iz učnih predmetov (Indicazioni 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Quaderno_per_web_definitivo.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Quaderno_per_web_definitivo.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Quaderno_per_web_definitivo.pdf
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nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, 2012). 

V preglednicah 4 in 5 predstavljamo število šolskih ur, po predmetniku 

namenjenih posameznemu učnemu predmetu v 1., 2. in 3. razredu niţje 

srednje šole v Italiji – v prvi preglednici je zapisano število ur na niţjih 

srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, v drugi preglednici pa je 

zapisano število ur predmetov za običajno niţjo srednjo šolo v Italiji. 

Razvidno je, da je razlika le pri dodatnih urah pouka slovenščine, ostali 

predmeti pa imajo na obeh vrstah niţjih srednjih šol enako število ur. 

 

Preglednica 4: Predmetnik niţje 
srednje šole s slovenskim učnim 
jezikom v Italiji 
Vir:http://www.sibartol.gov.it/attac
hments/article/160/SREDNJA%20S
OLA%20KATINARA.pdf; Ministrski 
odlok št. 37/2009 

Preglednica 5: Predmetnik niţje srednje 
šole v Italiji 
Vir:http://hubmiur.pubblica.istruzione.
it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore
/670cf38b-4c3c-4003-af8b-
0c9e17ee5d4d/dm37_09.pdf 

 

 1. r 2. r 3. r 

Slovenščina 5 5 5 

Italijanščina 5 5 5 

Angleščina 3 3 3 

Drugi tuji jezik 2 2 2 

Geografija 2 2 2 

Zgodovina 2 2 2 

Matematika 4 4 4 

Naravoslovje 2 2 2 

Tehnologija 2 2 2 

Glasbena 
vzgoja 

2 2 2 

Umetnost in 
upodabljanje 

2 2 2 

Gibalna in 
športna vzgoja 

2 2 2 

Verouk 1 1 1 
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Zaposlovanje učiteljev za nedoločen čas v javnih šolah vseh stopenj poteka 

preko zaposlitvenih lestvic, na katere se uvrstijo diplomanti, ki se potegujejo 

za mesto učitelja. Do leta 2006 so bili na t. i. permanentne lestvice uvrščeni 

tisti posamezniki, ki so imeli ustrezno izobrazbo in so uspešno opravili 

drţavni preizkus, sestavljen iz pisnega in ustnega dela (Zakon 124/99). 
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Poloţaj na lestvici je v nadaljnjih letih določalo število točk, ki so jih 

kandidati zbirali s supliranjem (začasno zaposlitvijo), izobraţevanji in nazivi 

oz. izobrazbo. Zasedba delovnega mesta za nedoločen čas je bila odvisna tudi 

od regije, v kateri so posamezniki kandidirali; v nekaterih regijah je bilo 

razpisanih manj delovnih mest, zato je bilo število novih zaposlitev omejeno 

(La Buona scuola: facciamo crescere il paese, https://labuonascuola.gov.it/). 

Učitelje za zasedbo delovnega mesta za nedoločen čas se je vsako leto izbiralo 

po ključu: 50 % s permanentne lestvice in 50 % z rednih drţavnih izborov 

(concorso). Na drţavni izbor (zadnji je bil leta 2012) se je lahko prijavil, kdor 

je izpolnjeval pogoje za poučevanje, tj. opravljeno aktivno pripravništvo. Z 

ministrskim odlokom 249/2010 je določeno, da se aktivno pripravništvo v 

vrednosti 60 kreditnih točk v sekundarni šoli prve stopnje opravi z 

univerzitetnim programom izobraţevanja in usposabljanja s področja splošne 

in specialne didaktike (ovrednotenima s skupno 36 kreditnimi točkami), 

pripravništvom v šoli (19 kreditnih točk oz. 475 ur, od katerih je 75 ur 

namenjenih učencem s posebnimi potrebami) in zaključnim poročilom (5 

kreditnih točk). Po opravljenem aktivnem pripravništvu se kandidat 

preizkusi v treh preizkusih: pisnem drţavnem preizkusu ter pisnem in 

ustnem preizkusu iz ustrezne stroke, organiziranih s strani ustrezne 

visokošolske organizacije. Mesta za opravljanje pripravništva so omejena. 

Kandidati, ki za zasedbo delovnega mesta niso bili habilitirani (glej zgoraj), so 

lahko vlogo za začasno zaposlitev (supliranje) naslovili na izbrani zavod. Na 

te lestvice so bili uvrščeni tudi učitelji s permanentnih lestvic, ki niso bili 

izbrani za delovno mesto za nedoločen čas, in učitelji s habilitacijo, ki niso 

bili uvrščeni na permanentne lestvice. Z zavodove lestvice so ravnatelji 

kandidate razporejali v primeru letnih suplenc (začasnih zaposlitev za 

obdobje enega leta) na delovnih mestih, za katera so bila izčrpana mesta s 

permanentnih lestvic, kratkotrajne suplence ali delovna mesta, ki so se 

sprostila po 31. decembru (http://www. istruzione.it/ urp/reclutamento. 

shtml). Predvideno število učiteljev v posameznem zavodu, ki je bilo 

izračunano na deţelnem zavodu za šolstvo, se je na začetku šolskega leta 

izkazalo za neustrezno zaradi prepisov, ponavljanj, ponovnih vpisov, večjega 

števila učencev s posebnimi potrebami. Prosta delovna mesta zato več let 
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zasedajo učitelji suplenti (z začasno zaposlitvijo), ki bi jih torej lahko zaposlili 

za nedoločen čas (https:// la buonascuola. gov. it/documenti/ lbs_ web. 

pdf?v=0b45ec8). 

Posledica takega sistema zaposlovanja je izredno visoko število prekernih 

delavcev, ki na »stalno« zaposlitev čakajo tudi več desetletij. Reforma Dobra 

šola, vpeljana leta 2015, predvideva za tekoče šolsko leto zasedbo prostih 

delovnih mest po ključu 90% učiteljev s permanentnih lestvic in 10 % z 

drţavnim izborom, s čimer bo permanentna lestvica izpraznjena. Nato bo 

zaposlovanje potekalo izključno z drţavnim izborom. Na zavodovih lestvicah 

bodo ostali samo habilitirani učitelji, ki navkljub izrednemu planu 

zaposlovanja, predvidenem z reformo, ne bodo zasedli delovnega mesta 

(večinoma bodo pokrivali nezasedena delovna mesta zaradi slabše mobilnosti 

med deţelami) (https://labuonascuola. gov.it/ documenti/ lbs_web.pdf? 

v=0b45ec8). 

 
 

V italijanskem šolskem sistemu in v slovenskih manjšinskih šolah osnova 

šola traja pet let, obvezna pa je tudi niţja srednja šola ali sekundarna šola 

prve stopnje, ki traja tri leta. Niţja srednja šola je obvezna triletna šola in 

časovno pribliţno sovpada s slovensko tretjo triado (starost učencev od 11. 

do 13. let). Pouk likovne vzgoje se v italijanskem šolskem sistemu na 

posameznih stopnjah izvaja v okviru različnih predmetov. V primarnem 

izobraţevanju (na osnovni in niţji srednji šoli) kurikulum vsebuje tudi 

predmet Umetnost in upodabljanje1 in je tisti predmet, ki bi bil ekvivalent 

naši Likovni umetnosti. Šolsko leto ima 33 tednov, šole pa samostojno 

odločajo o številu ur določenih predmetov: omenjenemu predmetu je 

namenjenih najmanj 54 ur letno, največ pa 66 (največ dve oziroma najmanj 

ena in pol ure na teden) (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

 

Po izobrazbi se učitelji, ki lahko poučujejo likovno vzgojo na niţjih srednjih 

šolah v Italiji (kar pribliţno sovpada s slovensko tretjo tirado osnovne šole), 

                                                      
 
1 V izvirniku se predmet imenuje »Arte e immagine« (Legge 28, marzo 2003, n. 53). 
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zelo razlikujejo, saj so po odloku 22/05 (Organizzazione del sistema 

educativo italiano 2008/2009, 2009) to lahko diplomanti arhitekture ali 

industrijskega oblikovanja (oboji brez dodatnih pogojev), dramaturgije in 

scenografije, konzervatorstva, umetnostne akademije, pa tudi diplomanti 

smeri glasbene, likovne in dramske umetnosti (z dodatnimi opravljenimi 

izpiti) (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/ricerca 

titoliperclasse.action;jsessionid=9D38898CCE266DD7ECA2D0A94DED00B). 

 

Italijanski učni načrti imajo podobo okvirnih smernic. Oblikovani so iz grobo 

strukturiranih ciljev za didaktično načrtovanje v šolskih organih. Ti so 

avtonomni in pristojni ter odgovorni za dejansko didaktično načrtovanje. Na 

drţavni ravni so določene le spretnosti in sposobnosti, ki naj bi jih učenci v 

času šolanja razvili, učitelji pa nato v aktivih ali samostojno oblikujejo svoj 

učni načrt – individualizirani učni načrt (kar bi bilo enakovredno letnim 

pripravam za predmete v slovenskem šolskem sistemu). Določiti morajo učne 

vsebine, način dela in dejavnosti, s katerimi bodo dosegli zastavljene in 

zahtevane cilje, pri čemer pa morajo upoštevati moţnosti, ki jih nudi šola 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, 2012). Individualizirani učni načrt (v slovenskem sistemu 

letna priprava) ne pomeni, da ga morajo šole pripraviti za vsakega 

posameznega učenca, temveč da se pri načrtovanju osredotočijo na 

osebnostne, kognitivne in afektivne značilnosti povprečne šolske populacije 

(učni načrt se dodatno prilagaja v primeru podpovprečnih in izrazito 

nadpovprečnih učencev) (Le parole di una scuola che cresce, 2003).  

 

V učnih načrtih po uvodnem delu, ki vsebuje namen in splošne cilje 

izobraţevanja za različne stopnje šolanja, sledi razlaga specifičnih vzgojno-

izobraţevalnih ciljev. Specifični cilji določajo vsebine, sposobnosti in 

spretnosti oziroma kognitivno in proceduralno znanje, ki ga učenci morajo 

usvojiti v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Posamezen učitelj mora za svoj 

predmet oblikovati individualizirani učni načrt, v katerem mora interpretirati, 

razporediti in organizirati specifične cilje na način, ki bo učencem pomagal 

dozoreti v osebnost, kot jo predvideva kulturni, vzgojni, izobrazbeni in 
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poklicni profil na posamezni stopnji šolanja (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

 

Učni načrt predmeta Umetnost in upodabljanje (v izvirniku »Arte e 

immagine«) v niţji srednji šoli vsebuje določene cilje za razvoj kompetenc na 

koncu tretjega letnika. Nato vsebuje tudi učne cilje ob zaključku niţje 

srednje šole, ki so deljeni na tri sklope, sledi jim še zapis učnih vsebin ter 

standardov znanja. V opisu vsebine predmeta Umetnost in upodabljanje je 

zapisano, da pouk učencu omogoča razumevanje umetniških del in njihovih 

upodobitev ter njihove umetniške vrednosti, prav tako pa tudi izraţanje in 

komunikacijo na kreativen in oseben način. Izobraţevalni proces mora 

valorizirati predhodno učenčevo znanje ter ga zdruţiti v celoto s šolskim 

izobraţevanjem in zunanjimi izkušnjami na področju izraţanja in 

multimedialnosti. Ta predmet omogoča, da se šola in kultura mladih 

neposredno soočita. V prvem ciklu izobraţevanja se učenec nauči izraţanja 

preko umetnosti in upodabljanja, branja in kritičnega interpretiranja 

umetnosti, razumevanja, poznavanja in cenjenja umetniških del. S pomočjo 

predelave vidnih znakov razvije tudi svoje kreativne sposobnosti, zmoţnost 

opazovanja in opisovanja ter kritičnega razumevanja umetniških del. Razvoj 

teh sposobnosti je nujen pogoj za rojstvo radovednosti in zanimanja za 

umetnost. Pomembno je namreč, da se učenec ţe v prvem ciklu 

izobraţevanja spozna z osnovnimi pojmi kot so črta, barva, ploskev, oblika, 

volumen in kompozicija ter da se nauči interpretirati umetniška dela z 

različnih vidikov. Nujno je, da pozna kraje, zgodovinske kontekste, stile in 

funkcije, ki določajo specifična umetniška dela (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012).  

 

Predmet omogoča razvijanje vseh aspektov učenčeve osebnosti, saj stimulira 

več področij: področje čutov (tip, voh, sluh, vid), področje lingvistične 

komunikacije (vidno sporočilo, znaki, ikone, funkcije...), kulturno-

zgodovinsko področje (umetnost kot sredstvo za razumevanje zgodovine, 

druţbe, kulture in vere nekega obdobja), ekspresivno-komunikativno 

področje (proizvodnja in preizkušanje novih tehnik, materialov in tehnologij) 
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in področje dediščine (muzej, kulturna in naravna dediščina). Sposobnost 

interpretiranja umetniških del poveča učenčev smisel za estetiko in izraţanje 

ter razvija njegovo kulturno izobrazbo in občutek pripadnosti. Učenec 

pridobi zavest o ohranjanju in zaščiti umetniških del ter spozna tista, ki se 

nahajajo v njegovem okolju. Sposoben je umestiti dela znotraj drţave, Evrope 

in sveta. Podobe, umetniška dela in glasba so elementi medkulturne vzgoje, 

ki omogočajo spoznavanje in soočanje različnih kultur (Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

 

Cilji, ki jih je potrebno doseči pri predmetu Umetnost in upodabljane za 

razvoj kompetenc na koncu tretjega letnika niţje srednje šole, so naslednji 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, 2012): 

- učenec zna, obvlada slovnične elemente vizualnega jezika, bere in razume 

pomene podob, statičnih in v gibanju, avdiovizualne posnetke in 

multimedijske produkcije; 

- bere najpomembnejša dela, ki so bila ustvarjena v antični, srednjeveški, 

moderni in sodobni umetnosti, in jih zna uvrstiti v ustrezne zgodovinske, 

kulturne in ambientalne kontekste; prepozna kulturno vrednost podob, 

umetniških del in predmetov obrti, ki so bili ustvarjeni v drugih drţavah; 

- prepozna najpomembnejše elemente kulturne, umetniške in prostorsko-

ambientalne dediščine svojega območja ter razume, pozna probleme 

varovanja in ohranjanja;  

- ustvari svoj osebni in kreativni pristop z uporabo pravil vidnega jezika, 

uporabo različnih tehnik in materialov ter z integracijo več medijev in 

ekspresivnih šifer; 

- opiše in komentira umetniška dela, kulturno dediščino statične in 

multimedijske podobe z uporabo strokovnega jezika.  

 

Učni cilji ob zaključku 3. razreda niţje srednje šole so zopet deljeni na tri 

sklope:  
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 Vizualno zaznavni cilji:  

Učenec zna: 

- z ustreznim jezikom in z uporabo več metod opazovati in opisovati vse 

prisotne formalne elemente v umetniških delih, v statičnih in dinamičnih 

podobah. 

 

 Branje in razumevanje: 

Učenec zna: 

- prepoznati kompozicijska pravila in šifre (linije, barve, oblike, prostor, teţo– 

ravnovesje, gibanje, kadre, plane, sekvence, itd.), prisotne v umetniških delih, 

v statičnih in dinamičnih podobah, ter prepoznati simbolne, ekspresivne in 

komunikacijske pomene; 

- prepoznati in uporabljati elemente vidne komunikacije, njene šifre in 

funkcije za branje na nivoju pomena pri vidnih sporočilih v osnovni obliki 

podobe in celostnem jeziku; 

- brati in kritično interpretirati umetniško delo ter ga povezati z nekaterimi 

elementi v zgodovinskem in kulturnem kontekstu; 

- v nekaterih umetniških delih prepoznati in primerjati stile različnih 

umetnostno-zgodovinskih obdobij; 

- usvojiti znanje o temeljnih smereh zgodovinskega umetniškega ustvarjanja 

v antiki, predkrščanskem obdobju, srednjem veku, renesansi, moderni in 

sodobni umetnosti; 

- prepoznati ideologije umetniških del, kulturnih in prostorskih, prisotnih na 

svojem območju; 

- brati pomene, estetske in socialne vrednosti; 

- izdelati hipoteze in strategije za varovanje in ohranjanje kulturnih dobrin z 

vključevanjem drugih disciplin. 

 

 Praktično delo in predelava:  

 Učenec zna: 

- predelati fotografske podobe, materiale za vsakodnevno rabo, ikonografske 

in vizualne elemente, napise in besede za ustvarjanje kreativnih podob; 



30 
 

- ustvariti izdelke z uporabo pravil vizualnih predstavitev in materialov in 

grafičnih, slikarskih ter kiparskih tehnik za oblikovanje ekspresivnih, 

kreativnih in osebnih kompozicij; 

- preizkušati integracijo uporabe več kodifikacij, medijev, tehnik in orodij 

multimedijske komunikacije za oblikovanje ekspresivnih sporočil z 

natančnimi komunikacijskimi nameni.  
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2.2  USTVARJALNOST  

 

2.2.1 Ustvarjalnost in razvoj ustvarjalnosti 

 

Ustvarjalnost strokovnjaki pojmujejo različno. Guilford (1971) ustvarjalnost 

delno enači z divergentnim mišljenjem, s sposobnostjo reševanja problemov 

na različne načine, s sposobnostjo iskanja več različnih rešitev na določene 

probleme. Ti pa morajo biti zastavljeni tako, da tovrstno mišljenje sploh 

omogočajo. Ravno tako tudi Trstenjak (1981) uvršča sposobnost ustvarjanja 

v skupino faktorjev divergentnega mišljenja, ki omogočajo, da se misel giblje 

po različnih poteh do različnih ciljev. Nasprotno pa je tu konvergentno 

mišljenje, ki usmerja misel po znanih poteh do vnaprej pričakovanih 

rezultatov. Razlika je v sami postavitvi problema, saj če ţelimo omogočati 

divergentno mišljenje, mora biti problem zastavljen kot odprt. V nasprotju z 

divergentnim mišljenjem je torej konvergentno, ki išče edino pravilno in 

logično rešitev in tako ne dopušča ustvarjalnosti. 

 

Pečjak (1987) definira ustvarjalnost na več različnih načinov, nobeden pa ni 

zadosten. Vsekakor so si raziskovalci ustvarjalnosti vsaj delno enotni glede 

izvirnosti kot najbolj zanesljivega, nedvomnega in veljavnega merila 

ustvarjalnosti. Kaj pa izvirnost pomeni? Cencič (2002, 170) ustvarjalnost 

opisuje kot »splošno osebnostno potezo, ki je kot večina drugih psiholoških 

značilnosti normalno razporejena«. V nadaljevanju jo opredeljuje z več 

različnimi značilnostmi, sestavinami, in sicer s fleksibilnostjo, fluidnostjo in 

tudi z izvirnostjo. Izvirnost pomeni neobičajnost, enkratnost, zmoţnost 

iskanja novih, redkih, oddaljenih rešitev, kombiniranje idej na neponovljiv 

način, ki naj bi se kazalo v preoblikovanju gradiva, novem načinu razlage 

podatkov, v šoli pa kot drugačnost. Izvirnost se lahko pojavi kot izvirna 

ustvaritev, ki je izjemna, redka in neobičajna, kot izvirni odgovor (drugačen, 

edinstven, neponovljiv) ter kot izvirna rešitev, ki je pridobljena po novi 

miselni poti. Fleksibilnost je definirana kot »sposobnost prehajanja z enega 

principa, ideje ali rešitve na drugo, torej preklapljanja moţganov na nove 
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moţnosti« (prav tam, 120), hitro spreminjanje vidika reševanja ali pristopa. 

Fluidnost pa je sposobnost hitrega proizvajanja mnogih idej, hitro in 

preprosto iskanje odgovorov. 

 

Veliko raziskovalcev ustvarjalnosti je mnenja, da je ne moremo enotno 

definirati – niti kaj sama ustvarjalnost je niti kaj vse obsega (Srića, 1999; 

Craft, 2005; Gibson, 2005; Kampylis in Valtanen, 2010). 

 

Marentič-Poţarnikova (2000) predstavi še nekaj značilnosti ustvarjalnega 

mišljenja: ustvarjalna fantazija (nam pomaga da si predstavljamo nikoli 

videno), odkrivanje problemov (občutljivost zanje), tolerantnost do 

nedoločnosti (stil spoznavanja, ki dopušča razmišljanje, ki ni v skladu z 

ustaljenimi spoznanji), povezovanje oddaljenih pojavov in idej (iskanje 

povezave med navidezno nezdruţljivimi pojmi, podatki). Pomemben sestavni 

del ustvarjalnosti naj bi bila tudi uporabnost, saj naj bi bili rezultati 

ustvarjalnosti novi in izvirni ter se bi tako prvič pojavili v določeni dobi. 

Doseţek bi moral biti v določenih pogojih uporaben (prav tam). 

 

Tudi Gardner (1994) se je v svojih študijah ukvarjal z ustvarjalnostjo in v eni 

od njih je raziskal velike znane ustvarjalce z različnih področij, vključno s 

Freudom in Picassom. Študije so ga zanimale, ker ga je begalo dejstvo, da so 

najbolj veličastna dela nastala, ko se je druţba pripravljala na drugo 

svetovno vojno. Dejal je, da je v današnji druţbi povezovanje terminov 

umetnost in ustvarjalnost samoumevno. V resnici pa med obema pojmoma 

ni nujne povezanosti, saj so lahko ljudje ustvarjalni na vseh ţivljenjskih 

področjih.  

 

Tudi drugi raziskovalci (npr. Getzels in Cziksentmihalyi, 1976; Marentič-

Poţarnik, 2000; Pečjak, 1987;) izpostavljajo, da je vsak lahko ustvarjalen na 

svojem področju. Craft (2001), Marentič-Poţarnikova (2000), Kampylis in 

Valtanen (2010) tudi pravijo, da je vsak sposoben biti ustvarjalen, saj 

ustvarjalnost ni lastnost, sposobnost, ki bi bila značilna samo za določene 

posameznike in se lahko pojavi na vseh področjih človekovega ţivljenja.  
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Amadori (1993) pravi, da je ustvarjalni proces odvisen od različnih psihičnih 

faktorjev, posebej pa od sinteze nečesa globokega, nezavednega, 

iracionalnega in nečesa logičnega in racionalnega, kar je prisotno v vsakem 

človeku. Izhaja iz tega, da je vsak zdrav posameznik z vidika teorije o več 

inteligencah ustvarjalno sposoben, če so pogoji dovolj spodbudni za njegovo 

inovativno obnašanje in izraţanje. Tako sta ustvarjalnost in inovativnost zelo 

ţeleni lastnosti kot vedenje, izid in končni učinek vsakega dobrega vzgojno-

izobraţevalnega procesa. Avtor daje velik pomen dejstvu, da o ustvarjalnosti 

ne moremo govoriti kot o neki splošni značilnosti enega človeka. Pravi, da je 

ustvarjalnosti več vrst in da je človekova ustvarjalnost navadno 

specializirana za določeno področje. Njegovo razmišljanje in raziskovanj je 

potrditev, da je človek lahko ustvarjalen na različnih področjih in na različne 

načine. Poudarja tudi razlikovanje med običajno, navadno ustvarjalnostjo in 

izjemno, izredno ustvarjalnostjo. Prva naj bi bila zmoţnost izboljšave 

vsakdanje realnosti, generacija prijetnih in učinkovitih modalitet, druga pa 

se, čeprav odvisna od prve, pojavi veliko bolj poredko z velikimi znanstvenimi 

ali umetniškimi doseţki, ki so spremenili človeška ţivljenja. V nadaljevanju 

se bomo navezovali predvsem na tisto »običajno« ustvarjalnost, ki je prisotna 

v vseh otrocih in se jo da razvijati v šolskem sistemu (Craft, 2005; Lastrego 

in Testa, 1986; Tacol, 1999). 

 

Za definiranje ustvarjalnosti je dobro razumeti, kako poteka sam proces 

mišljenja. Psihologi, ki proučujejo ustvarjalni proces, razlikujejo več faz. 

Pečjak (1987) predstavlja naslednje faze ustvarjalnega mišljenja : prva faza je 

preparacija – faza spoznavanja in razumevanja gradiva, kjer oseba najprej 

izbira podatke o problemu in o njih razmišlja. Sledi druga faza, inkubacija – 

zorenje podatkov iz prve faze, kjer se dogaja spontano preoblikovanje 

problema in kjer gradivo ni v središču pozornosti. Sledi faza iluminacije – 

zagledanje nenadne rešitve. Zadnja je faza verifikacije, kjer se preverjajo 

rešitve, izdelave v praksi. 
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In kakšne so značilnosti oseb, ki uporabljajo ustvarjalno mišljenje? V 

različnih raziskavah se je pokazalo, da imajo mnogi ustvarjalci, ne glede na 

področje svojega dela, podobne osebnostne lastnosti. Cencičeva (2002) 

opisuje ustvarjalne ljudi kot samostojne, neodvisne, nekonvencionalne, 

nekonformistične in celo individualistične ter egocentrične. Taki ljudje imajo 

lahko tudi drugačne poglede na okolje, iščejo pomanjkljivosti, so radovedni, 

se čudijo in iščejo nove rešitve. Marentič-Poţarnikova (2000) pa pravi, da so 

ustvarjalne tiste osebe, ki prispevajo nove, originalne izdelke, ideje, iznajdbe. 

Za ustvarjalne osebnosti je značilna odprtost za nove izkušnje, dajanje 

prednosti neurejenosti in kompleksnim situacijam. So samozavestne, 

notranje motivirane, s širokimi interesi. Te osebe prispevajo tudi širše 

druţbeno pomembne ideje, tako delovanje pa naj bi jim omogočale 

osebnostne poteze in ugodne okoliščine. Avtorica v nadaljevanju piše, da naj 

bi vsi ljudje imeli tako umske kot tudi ustvarjalne sposobnosti, nekateri v 

večji in drugi v manjši meri, nekateri jih uporabljajo bolj na poklicnem, drugi 

pa na osebnem področju. 

 

Otroci imajo mnogo osebnostnih značilnosti, ki so tipične za ustvarjalne ljudi 

– radi se igrajo in ravno tu se kaţe njihova spontanost in notranja motivacija 

zaradi uţivanja v igri, ne pa zaradi zunanje nagrade. Ustvarjalnosti otrok ne 

moremo presojati po stvaritvah odraslih. Smiselno se je vţiveti v njihov 

miselni svet. Otroci še nimajo fiksacij in njihove misli so proţne. Imajo 

omejeno količino izkušenj, a so v njihovem okviru vsi izvirni. Nenehno so 

radovedni, pozorni na vse draţljaje, izkušnje, predšolski otroci pa z 

obvladovanjem govora ves čas sprašujejo »zakaj« in s tem dokazujejo, da 

imajo veliko ţeljo po znanju, razumevanju. Najpomembnejša lastnost otrok, 

ki jih povezuje z ustvarjalci, je torej nenehna radovednost (Pečjak, 1987).  

 

Razvoj ustvarjalnosti pri otrocih različni avtorji definirajo na različne načine. 

Nekateri so mnenja, da ustvarjalnost raste do adolescence ali odraslosti, saj 

naj bi bil starejši otrok zaradi večje količine izkušenj, besednega zaklada in 

pridobljene vztrajnosti, tako bolj produktiven na nekaterih področjih, med 

katerimi je tudi področje umetnosti (Child, v Pečjak, 1987). Nasprotno pa 
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drugi menijo (Getzels in Cziksentmihalyi, 1976), da sredi osnovnošolskega 

obdobja, ko naj bi izvirnost in proţnost upadali, pride celo do zastoja 

ustvarjalnosti. Tudi nekaj drugih avtorjev je mnenja, da ustvarjalna 

domišljija doseţe višek v predšolskem obdobju in upade z otrokovim vstopom 

v šolo (Torrance, 1963; Kemple in Nissenberg, 2000; Urban, 2004). 

Posploševanje vsekakor ni ustrezno, vendar pa si njihovi tehnični modeli, 

pisni in likovni izdelki postajajo vse bolj podobni. Vsekakor med šolanjem ne 

pride do upada oziroma zastoja ustvarjalnosti pri vseh otrocih in 

mladostnikih. Tisti mladostniki, ki jim uspe ohraniti ustvarjalnost, se 

kasneje lahko razvijejo v poklicne ustvarjalce, vendar se jih zaradi 

neugodnega okolja s časom vse več zatre. Na splošno naj bi veljalo pravilo, 

da čim dlje traja ustvarjalnost v mladosti, tem bolj verjetno je, da se bo 

ohranila tudi v prihodnje. Pomembno je, da je mladostnik ustvarjalen, ne pa, 

na katerem področju (Pečjak, 1987). Paradoks, ki ga večina raziskovalcev 

izpostavlja, je ta, da ima človek kot otrok lastnosti ustvarjalnosti, kot so 

izvirnost, proţnost, spontanost itd., vendar jih zaradi premalo izkušenj, 

znanja in vztrajnosti ter zaradi prešibke inteligence ne more plodno uporabiti. 

Ko pa je starejši in te značilnosti pridobi, njegov smisel za ustvarjalnost ţe 

upade.  

 

2.2.2 Ustvarjalnost v šoli 

 

Ko pomislimo na šolo in se vprašamo, kaj je njeno bistvo, se nam najprej 

poraja odgovor: pridobiti znanje. V učnih načrtih je pri večini predmetov kot 

splošni cilj navedeno tudi razvijanje ustvarjalnosti. Kako pa se znanje in 

ustvarjalnost povezujeta? Znanje in ustvarjalnost se velikokrat izključujeta, 

predvsem v smislu pridobivanja velikih količin znanja, kot je učenje na 

pamet, brez popolnega razumevanja, uporabe in razvijanja ustvarjalnosti. 

Ustvarjalnosti se ni mogoče učiti tako kot druge vsebine šolskih predmetov, 

ampak preko različnih načinov dela, z zgledom učitelja in ustvarjalnim 

vzdušjem v razredu. Šola s predajanjem znanja zavira otrokovo ustvarjalnost, 

saj povzroča šablone, fiksacije ter blokade. Tako lahko govorimo o paradoksu: 

če ţelimo biti ustvarjalni, potrebujemo znanje, pridobivanje le-tega pa zavira 
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ustvarjalnost. Vprašanje je torej, na kakšen način pridobiti znanje brez 

upada ustvarjalnosti (Pečjak, 1987). 

 

Splošni pogoji za razvijanje ustvarjalnosti v šoli so naslednji: da je pomen 

ustvarjalnosti posebej poudarjen v ciljih in poslanstvu šole; da so na voljo 

ustrezni pripomočki, čas in prostor; da imajo učenci moţnost izbire 

dejavnosti in nalog; skrb za notranjo motivacijo; čim manj individualne 

tekmovalnosti, zunanjega preverjanja in časovnih pritiskov. Če ţelimo 

spodbujati ustvarjalnost v šolah, je eden glavnih pogojev ta, da so učitelji 

sposobni voditi ustvarjalni proces – torej da imajo strokovno pedagoško-

psihološko znanje, sposobnost timskega dela, odprtost, da obvladujejo 

vodenje skupin in tehnike ustvarjalnega mišljenja (Marentič-Poţarnik, 2000).  

 

Probleme, ki omogočajo ustvarjalne rešitve, je moţno reševati predvsem v 

okviru interesnih dejavnosti, raziskovalnih taborov, projektnega učnega dela, 

dni dejavnosti, ustvarjalnih delavnic (prav tam). 

 

Pojem ustvarjalnosti v šoli je bil predmet številnih raziskav, ki so izhajale iz 

prepričanja, da imajo učitelji, šola in izobraţevanje pomembno vlogo pri 

spodbujanju in razvijanju ustvarjalnosti učencev. Če učitelj namerava 

razvijati ustvarjalnost, se mora zavedati njenega pomena in biti sposoben 

prepoznati ustvarjalne doseţke in potenciale v učencih (Diakidoy in Kanari, 

1999; Fryer in Collings, 1991; Diakidoy in Phtiaka, 2002; Lastrego in Testa, 

1986; Ott et al., 2010; Runco in Johnson, 2002; Sironi, 2005; Vygotsky, 

2004).  

 

Za mlajše otroke navadno rečemo, da so vsi ustvarjalni, učitelji pa so lahko 

večkrat priče temu, da so visoko ustvarjalni učenci v šoli neuspešni, saj se 

od njih pričakuje znanje točno določenih definicij, pomnjenje velikih količin 

podatkov in ne njihove lastne razlage ter razumevanja. Več originalnosti 

najdemo pri učencih na niţji stopnji osnovne šole, še pogosteje pa v vrtcu 

(Štemberger, 2014). 
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Šolska klima in običajen potek pouka premalo spodbujata ustvarjalnost 

učencev. Ustvarjalnost v šoli upada, saj je to nezaţelena kvaliteta, zaradi 

katere učenec izstopa. Tudi preizkusi znanja, tako eksterno preverjanje na 

koncu osnovne šole kot tudi matura, spodbujajo »enake« odgovore na 

vprašanja, torej konvergentno mišljenje in čim večjo zapomnitev 

faktografskih podatkov. Originalnost rešitev, drugačnost odgovorov ter 

radovednost učencev so zamudne za učitelje, ki se jim mudi priti skozi vso 

učno snov, ki je predvidena po učnih načrtih. Učitelji vse prevečkrat bolj 

nagrajujejo in cenijo »učenje na pamet« kot pa razumevanje, analizo ter 

kritično vrednotenje podatkov (Marentič-Poţarnik, 2000). 

 

Kljub kritikam nekaterih avtorjev (npr. Cencič, 2002; Marentič-Poţarnik, 

2000; Vrlič, 2001) pa se je v okviru spodbujanja ustvarjalnosti v šoli stanje 

začelo izboljševati. Predvsem bi poudarili vpeljavo problemskega pouka kot 

načina poučevanja. Problemsko učenje je definirano kot oblika učenja, kjer 

se učenec s pomočjo vodenja samostojno uči novih znanj, principov in 

posplošitev. Proizvaja nove podatke na osnovi danih, menjuje pomen danih 

dejstev, odkriva in določa principe, išče nove primere ter širi pravila in 

posplošitve na nove primere. Posameznik postane sposoben razvijati splošne 

metode reševanja problemov. Po Jauševcu (1983) se tudi od učitelja zahteva, 

da razvija samostojno, svobodno in ustvarjalno osebnost. Problemsko učenje 

pa predstavlja eno od moţnih poti, s katerimi se lahko to razvija2.  

 

Na temo ustvarjalnosti se je v preteklosti in tudi danes organiziralo več 

seminarjev, izobraţevanj in konferenc. V novembru 2007 je Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva skupaj s CMEPIUS 3 -om, in v 

sodelovanju z ZRSŠ ter CPI organiziralo nacionalno, valorizacijsko 

konferenco z naslovom »Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost« (Šverc in 

                                                      
2
 Več o tem v: Jaušovec, N. (1983): Problemski pouk in razvijanje ustvarjalnosti. Maribor: Pedagoška akademija. 

3
 Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 

CMEPIUS (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003 na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 602-07/2002-1 z dne 

17. oktobra 2002). V letu 2007 je Evropska komisija na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in 

šport v koordinaciji z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Center akreditirala za izvajanje 

nalog  Nacionalne agencije EU akcijskih programov, kar v obdobju 2014 – 2020 predstavlja program Erasmus+. 

Vir: http://www.cmepius.si/o-nas/ 
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Širok, 2007). Še danes poteka na različnih stopnjah izobraţevanja vrsta 

inovacijskih razvojnih projektov v okviru mednarodnih in domačih 

programov, katerih skupni cilj je spodbujati kakovostnejšo vzgojo in 

izobraţevanje ter usposabljanje. Gre za razširjanje in predstavitev »dobre 

prakse«. Valorizacija tako vključuje razširjanje in poskusno izvajanje najbolj 

inovativnih praks ter njihovo postopno vključevanje v sisteme izobraţevanja. 

Cilj omenjene valorizacijske konference je bil definiranje vrtca in šole 21. 

stoletja kot osrednje institucije s temeljnim poslanstvom spodbujati in 

podpirati ustvarjalnost ter timsko delo tako pri posameznikih kot v 

institucijah oziroma v lokalnem okolju ter širši druţbeni skupnosti. Vsebina 

strokovnega srečanja je izhajala iz prikazanih in ovrednotenih doseţkov 

različnih projektnih del vrtcev in šol, ki so ena od ključnih metod dela za 

spodbujanje ustvarjalnosti. Na konferenci je sodelovalo 130 udeleţencev iz 

vrst ministrstev, mestnih in lokalnih skupnosti, univerz, raziskovalnih 

institucij, gospodarstva in predvsem šolskih centrov, šol in vrtcev. Poudarja 

se dejstvo, da mora druţba prihodnosti temeljiti na ustvarjalnosti ljudi. Prav 

zato ne gre samo za inovativne, ustvarjalne pedagoške pristope, čeprav je 

vloga učiteljev v tem pogledu vedno pomembnejša, temveč za razvijanje 

ustvarjalnosti mladih, razvijanje njihove ţelje po znanju. Cilj vseh razvojnih 

projektov, ki so bili izvedeni v šolah in v okviru programa Vseţivljenjsko 

učenje ter ostalih projektov in drugih pobud, je razvijanje ustvarjalnosti, kar 

pomeni tudi spodbujanje  kakovostnejše vzgoje in izobraţevanja. V 

zaključkih konference je bilo poudarjeno, da mora biti šola odprta za 

drugačnost in okolje, da mora biti fleksibilna, kar pomeni, da ji je treba dati 

ustrezna pooblastila za uresničevanje tega cilja. Spremeniti je potrebno učne 

načrte, opredeliti standarde znanja in na tej podlagi oblikovati širše smernice, 

ki bodo omogočale, da bodo šole in vrtci pravi prostor za ustvarjalnost. Nova 

strategija izobraţevanja prinaša premik od učenja znanega na ustvarjanje 

sposobnosti iskanja neznanega (Šverc in Širok, 2007).  

 

Poleg omenjene konference se je v zadnjem desetletju v naši drţavi izvedlo še 

precej dogodkov, dejavnosti, povezanih s spodbujanjem ustvarjalnosti na 

različnih nivojih. Leto 2009 je bilo tudi razglašeno za Evropsko leto 
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ustvarjalnosti in inovativnosti, kar je sproţilo veliko dogajanja na to temo, 

tudi na področju izobraţevanja. 

 

Leta 2009 je v Ljubljani potekal mednarodni kolokvij »Motivacija za 

inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine«, katerega so se udeleţili 

strokovnjaki s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega 

in visokošolskega izobraţevanja iz več kot 40 različnih drţav (Prevodnik, ur.; 

2011). Eden glavnih ciljev srečanja je bil seznanitev z vlogo in pomenom 

spodbujanja in razvijanja motivacije za ustvarjalnost in inovativnost v 

slovenskem in evropskem izobraţevanju za doseganje tako strateških kot 

tudi vzgojno‐izobraţevalnih ciljev, to pa tudi zato, da bi Slovenija postala 

gospodarsko uspešna, socialna in v trajnostni razvoj usmerjena 

drţava. Ravno tako se je med cilje postavilo oblikovanje temeljev za 

načrtnejše spremljanje, razvijanje in raziskovanje problematike motivacije pri 

likovni in drugih umetnostnih vzgojah. 

 

Istega leta (2009) je v Ljubljani potekala tudi konferenca, ki jo je pripravil 

CMEPIUS »Ustvarjalnost in inovativnost v programu Vseţivljenjsko učenje« 

(Arh in Flander, 2010). Konferenca je bila usmerjena v umeščanje projektnih 

doseţkov programa Vseţivljenjsko učenje v slovenski prostor. Vključevanje v 

projekte mednarodnega sodelovanja je bilo samo po sebi inovacija, ki je 

močno vplivala na obstoječi sistem izobraţevanja in usposabljanja. 

Sodelovanje v programih Evropske unije je jasno pokazalo, kakšna vloga je v 

druţbenem razvoju posameznih drţav namenjena znanju, kakšen je status 

izobraţevalcev, kakšna je vloga izobraţevalnih institucij in kako so le-te 

vpete v okolje. 

 

Ravno tako je v okviru Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti, leta 

2009 v Rogaški Slatini potekal strokovni posvet »Ustvarjalnost in 

inovativnost mladih«. Cilj posveta je bil predstavitev znanja o ustvarjalnosti 

ter inovativnosti v slovenskem in evropskem izobraţevalnem prostoru ter 

postavitev osnov za nadaljnje delo na tem področju.  
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Razmah tematike in razumevanje pomena ustvarjalnosti za razvoj celotne 

druţbe, izobraţevanja in posameznika se danes vse bolj izpostavlja, raziskuje 

in s tem seznanja tako širšo javnost kot šolske kroge. 

 

Z vprašanjem ustvarjalnosti v šoli se v zadnjem desetletju ukvarja veliko 

avtorjev, tako domačih kot tujih (Cachia in Ferrari, 2010; Craft, 2005; 

Creativity in schools in Europe, 2009; Prevodnik, 2011; Sironi, 2005; Ott et. 

al., 2010; Štemberger in Cencič, 2015; Tacol, 2006). Pomena razvijanja 

učenčeve ustvarjalnosti pri poku se zaveda vse več učiteljev, kar kaţejo tudi 

rezultati različnih raziskav.  

 

Rezultati raziskave o ustvarjalnosti v šoli, ki jo je izvedla Evropska komisija 

leta 2009 (Creativity in schools in Europe, 2009) in je vključevala okrog 

10.000 učiteljev iz sedemindvajsetih evropskih drţav članic, so pokazali, da 

je večina evropskih učiteljev mnenja, da je vsakdo lahko ustvarjalen in da se 

lahko o ustvarjalnosti govori na različnih ţivljenjskih področjih in pri 

različnih šolskih predmetih. Strinjajo se, da je to ena ključnih kompetenc, ki 

jih je smiselno in pomembno razvijati v šoli, ne le pri umetniških predmetih 

kot so glasbena, likovna ali dramska umetnost. Pribliţno polovica 

sodelujočih učiteljev tudi verjame, da se ustvarjalnost spreminja glede na 

starost učencev. Relativno velik deleţ učiteljev je mnenja, da so bili deleţni 

izobraţevanja o inovativnem poučevanju oziroma metodah, ki spodbujajo 

ustvarjalnost. Ta razmišljanja so ključna, saj sporočajo, da je razvoj 

kreativnega mišljenja v zavesti učiteljev spretnost, ki se jo razvija skozi 

celoten kurikulum. Učitelji trdijo, da je ustvarjalnost sposobnost ustvariti 

nekaj originalnega, najti povezave med stvarmi, ki še niso bile povezane 

(Cachia in Ferrari, 2010, 27). To reflektira do tedaj obstoječe raziskave, ki 

razumejo spodbujanje iskanja povezav med nepovezanimi pojmi kot pozitiven 

način spodbujanja ustvarjalnosti v šolah. Ustvarjalnost torej nima bistvene 

vloge v kurikulumu ali učnih ciljih, katerim naj bi učitelji sledili v vseh 

drţavah, ampak obstajajo med njimi velike razlike, saj ima vsaka drţava 

svojo izobraţevalno politiko. Na primer učitelji iz Italije so še posebej 

prepričani glede pomembnosti vloge ustvarjalnosti v nacionalnem 
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kurikulumu (kar 78 %), medtem ko je o tem prepričana manj kot polovica 

učiteljev iz Slovenije – le 36 % jih meni, da ima ustvarjalnost pomembno 

vlogo v njihovem kurikulumu. Razlike v mnenjih pa se pojavljajo tudi med 

učitelji posameznih drţav, kar spodbuja k nadaljnjemu razumevanju 

vsakega izobraţevalnega sistema posebej. Rezultati kaţejo, da učitelji 

potrebujejo in ţelijo podporo in vodenje glede načinov poučevanja in 

doseganja ustvarjalnosti (prav tam). 

 

Manjša italijanska raziskava (Ott et al., 2010), ki je vključevala 160 učiteljev 

iz celotne izobraţevalne vertikale, se poglablja v posebnosti italijanskega 

šolstva na področju ustvarjalnosti. Tako kot v prej omenjeni raziskavi na 

evropski ravni so tudi učitelji v Italiji mnenja, da je ustvarjalnost učencev v 

šoli mogoče razvijati in večati z ustreznimi pristopi. V povprečju so mnenja, 

da ustvarjalnost ni le prirojen »naravni dar«, ampak jo je potrebno razvijati. 

Večina italijanskih učiteljev se tudi strinja, da je specifično poslanstvo šole, 

spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti učencev. Največ jih ustvarjalnost 

označuje kot »sposobnost videti/najti/iskati/uporabiti ali celo izumiti nove 

ali različne rešitve ali načine reševanja problemov« (prav tam, 168). Ta 

definicija je zanimiva, ker izpostavlja, da učitelji gledajo na ustvarjalnost kot 

na proces rielaboracije, kar je tudi v skladu z večino ugotovitev, ki so jih 

raziskovalci te tematike pridobili. Metode, ki jih učitelji večinoma uporabljajo 

za spodbujanje ustvarjalnosti, so skupinske metode, vendar pa raziskava 

nadalje ugotavlja, da kljub navedenim ugotovitvam učitelji teh metod včasih 

tudi sami ne upoštevajo. Učitelji v Italiji se ne morejo opredeliti, ali 

kurikulum predmeta, ki ga učijo, vsebuje cilje, ki se direktno, neposredno 

sklicujejo na ustvarjalnost in njeno spodbujanje. Vsekakor pa so si učitelji v 

večini enotni, da bi si morali prizadevati za ustvarjalnost pri vseh šolskih 

disciplinah. Ustvarjalnost naj bi se spodbujala od vrtca do višje srednje šole. 

V vrtcu vzgojitelji pogosto izvajajo dejavnosti, usmerjene v ustvarjalnost 

(83 %), v primarnem izobraţevanju to upada (63 %), še bolj upada pri 

učiteljih niţjih srednjih šol (58 %), najmanj pogosto pa je pri učiteljih višjih 

srednjih šol (53 %). Učitelji so tudi pojasnili, da ustvarjalnosti pri učencih ne 

spodbujajo zaradi organizacijskih problemov in primanjkovanja časa ter 
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primernih učnih gradiv. Avtorji te raziskave opaţajo, da se trditve učiteljev o 

razvijanju ustvarjalnosti pri učencih v lastni poučevalni praksi ne 

uresničujejo, saj učence prepogosto usmerjajo v produkcijo ustvarjalnih 

izdelkov, namesto da bi jih usmerili tudi v organizacijo in strukturiranje 

obstoječih podatkov – po moţnosti z različnih zornih kotov, da bi tako 

omogočali razmišljanja, primerjave, sinteze in povezave. Poudarjajo tudi, da 

je italijanski sistem še precej oddaljen od spodbujanja ustvarjalnega 

mišljenja. 

 

Raziskava, ki jo je izvedla Sironijeva (2005) na primeru 39 italijanskih 

osnovnošolskih učiteljev, kaţe, da so faktorji, ki naj bi po mnenju učiteljev 

najbolj vplivali na razvoj ustvarjalnosti, tisti, ki so vezani na strukturo 

individualne osebnosti. Ostalim faktorjem učitelji dajejo nekako podobno 

teţo (druţina, inteligenca, šola, genska zasnova, odnos s sovrstniki, socialno-

kulturni izvor). Na razvoj ustvarjalnosti v šoli pa najbolj vpliva kvaliteta 

odnosa med učenci in učitelji. Kaj učitelji menijo o ustvarjalnosti in katere so 

najpogostejše predstave, ki jih na to asociirajo? Odgovori na to kaj pomeni 

biti ustvarjalen so: »najti in zgraditi analogije med raznimi aspekti izkušnje; 

uspešno in na nenavaden način reševati različne probleme; imeti veliko idej; 

izkazovati širši pogled na situacijo« (prav tam, 5).  

Učitelji trdijo, da tudi pogoji dela vplivajo na razvijanje ustvarjalnosti v šoli: 

prostorski, materialni, didaktični, odnos med učencem in učiteljem, šolska 

klima, specifične didaktične tehnike, organizacija prostorov, stanje prostorov 

in materiala, načini organizacije didaktično-vzgojnih aktivnosti.  

Učitelji menijo, da ustvarjalnost spodbujajo izrazne aktivnosti učenca, kot so 

animacija, risarske in slikarske aktivnosti, petje in glasba.  

Učitelji se vsakodnevno srečujejo z ustvarjalnostjo učencev in si o tem 

ustvarijo svojo sliko, ki je včasih drugačna od znanstvenih dognanj in ki se s 

časom in izkušnjami spreminja. Potencialno spreminjanje učiteljevega 

razumevanja ustvarjalnosti avtorica izpostavlja kot kvaliteto, na katero se 

velja opreti. Predvsem pa izpostavlja pomen in vlogo učitelja za samo 

identifikacijo ter za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti v šoli.  
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To potrjuje tudi raziskava avtorjev Diakidoy in Kanary (1999), izvedena med 

študenti pedagoške smeri. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 49 bodočih 

učiteljev na Cipru. 75,5 % učiteljev pravi, da ustvarjalnost ni značilnost vseh 

ljudi in 77,6 % jih pravi, da so nekateri učenci bolj ustvarjalni kot drugi. 

Večina jih meni, da otroci, ki so ustvarjalni, svojo ustvarjalnost izkazujejo na 

različne načine in v različnih kontekstih. Učitelji so poudarili, da je 

ustvarjalnost moţno spodbujati v vseh, predvsem pa, da je to naloga, ki naj 

bi jo imel učitelj v šoli. Večina učiteljev, vključenih v raziskavo (65,3 %), 

definira ustvarjalnost kot »proces, ki vodi do novih rezultatov ali produktov« 

(prav tam, 230). Precizirali so, da mora rezultat biti nov, da je lahko 

definiran kot ustvarjalen. Pravijo tudi, da ustvarjalnost pomeni »misliti na 

originalen način; producirati nekaj originalnega in unikatnega; ukvarjati se z 

nikoli prej srečanimi situacijami in problemi; ustvariti nekaj originalnega iz 

nič; predstaviti nekaj na drugačen način; vplivati na okolje z učinkovitostjo; 

imeti nove ideje in rešitve za rešitev teţkih problemov; uporabiti kakršnokoli 

sredstvo in materiale na voljo za izvedbo nečesa koristnega; način lastnega 

izraţanja z domišljijo« (prav tam, 230). Učitelji najpogosteje menijo, da so 

značilnosti ustvarjalnega posameznika domišljija, zmoţnost postavit si lastne 

cilje, samozavest, divergentno razmišljanje, neodvisnost, samostojnost, 

sposobnost kritičnega mišljenja. Večina učiteljev (69,3 %) je podala tudi 

primere ustvarjalnosti pri umetniškem in literarnem udejstvovanju.  

 

S pomočjo manjše študije, ki je vključevala 36 osnovnošolskih učiteljev iz 

severnega predela drţave Idaho (ZDA), sta tudi Aljughaiman in Mowrer-

Reynolds (2005) prišla do spoznanja, da večina učiteljev (učitelji razrednega 

pouka) meni, da je več kot polovica njihovih učencev ustvarjalnih. Večina teh 

učiteljev tudi meni, da se ustvarjalnost lahko spodbuja v šoli, samo tretjina 

sodelujočih pa je mnenja, da je to njihova dolţnost, saj dajejo prednost 

podajanju znanja. Večina učiteljev ustvarjalnost enači z »umetniškimi izdelki 

– likovni izdelki in literarni izdelki« (prav tam, 25). Tako so raziskovalci 

sklepali, da so ti učitelji razvijanje ustvarjalnosti razumeli kot dolţnost tistih 

učiteljev, ki poučujejo umetniške predmete. 
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Freyer in Collings (1991) sta izvedla raziskavo med britanskimi učitelji. Bili 

so mnenja, da so ustvarjalni maloštevilni posamezniki, hkrati pa, da je 

ustvarjalnost mogoče razvijati. Večina učiteljev definira ustvarjalnost v 

smislu domišljije, originalnosti, osebnega izraţanja. 

 

Slovenska raziskava stališč študentov, bodočih vzgojiteljic (Štemberger, 

2014), ki ţe delajo kot pomočnice v vrtcih, je pokazala, da pri njih prevladuje 

mnenje, da vsi ljudje niso ustvarjalni in da je ustvarjalnost prirojena lastnost. 

Pri razvoju ustvarjalnosti pa dajejo največjo teţo staršem – druţini in okolju, 

v katerem posameznik ţivi, nalogi, ki jo posameznik dobi in področju 

udejstvovanja. Ustvarjalnost je po mnenju bodočih vzgojiteljic moţno 

razvijati pri vseh otrocih, preteţno pa se strinjajo tudi s tem, da so nekateri 

otroci bolj ustvarjalni kakor drugi in da je posamezen otrok lahko 

ustvarjalen na določenem področju, na drugem pa ne. Avtorica izpostavlja, 

da je zaradi teh ugotovitev potrebno ţe študente, bodoče vzgojitelje, seznaniti 

s teorijami o ustvarjalnosti in jih pripeljati do zavedanja, da se ustvarjalnost 

veţe na veliko področij, ne le na umetniška. Tako ne bodo spodbujali 

ustvarjalnosti le pri določenih učencih in na določenih področjih. 

 

Izsledki številnih raziskav kaţejo, da sta učiteljevo razumevanje 

ustvarjalnosti ter zavedanje, kako jo razvijati, zelo dobri začetni poziciji za 

vse nadaljnje izobraţevalne strategije, ki imajo cilj razviti poučevalno prakso 

in vzgojo v smislu kreativnega in aktivnega učenja. Za vsak poskus analize 

kreativne prakse je nujno najprej spoznati razmišljanja udeleţenih o 

ustvarjalnosti sami. 

 

2.3 USTVARJALNOST PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE  

 

O ustvarjalnosti se razpravlja kot o zelo širokem in kompleksnem pojmu, 

vendar pa je še posebej specifična pri likovni vzgoji. Izkazuje se, da je 

ustvarjalnost učenca pri pouku likovne vzgoje povezana z ustvarjalnim 

učiteljem, ki načrtuje in izvaja učni proces, v katerem nastajajo likovni 

izdelki.  
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Pojem ustvarjalnosti se v likovnem svetu zdi na prvi pogled zelo enostaven. 

Veliko ljudi ţe likovno dejavnost samo avtomatično povezuje z 

ustvarjalnostjo. Ko poskušamo priti do dna opisu, definicijam, vprašanjem, 

kaj je ustvarjalno, kateri učenci so ustvarjalni, kateri niso ali pa so manj 

ustvarjalni, kako njihovo ustvarjalnost opazimo na likovnih izdelkih, 

moramo najprej vedeti, kateri so sploh kriteriji, po katerih lahko pri likovni 

vzgoji ocenimo učenca kot ustvarjalnega. 

 

V zadnjih dveh desetletjih so se z ustvarjalnostjo učencev pri likovni vzgoji 

ukvarjali tudi slovenski avtorji (Duh in Matrić, 2015; Herzog et. al, 2009; 

Herzog in Duh, 2011; Kobal, 2008; Patru, 2011; Podobnik, 2011; Prevodnik, 

2011; Tacol, 2006; Tomšič-Čerkez in Tacol, 2005). V nadaljevanju bomo 

skušali strniti tako ugotovitve slovenskih kakor tudi tujih avtorjev. 

 

2.3.1 Likovna ustvarjalnost in učni proces likovne vzgoje 

 

Vsebine v slovenskem učnem načrtu so podane z likovnimi pojmi, ki jih 

učitelj v likovni nalogi izpostavi kot likovni problem za likovno izraţanje. 

Njim ustrezno učitelj izpostavi tudi likovne motive in likovne materiale, ki so 

le sredstvo za likovno izraţanje. S problemsko zasnovanimi likovnimi 

nalogami lahko učitelj pri učencih razvija zmoţnost opazovanja, vizualno 

pomnjenje, domišljijo, spretnost, senzibilnost, kritičnost, ustvarjalnost in 

emocije (Tacol, 1999). Uspešnost tega razvoja je odvisna od učiteljeve 

inventivnosti in dejavnega uvajanja zanimivih rešitev. Likovna naloga mora 

biti torej v skladu z vsebinami iz učnega načrta za posamezne razrede, 

izhajati pa mora iz predvidenih ciljev in biti problemsko zasnovana. 

Prilagojena mora biti razvojni zmogljivosti učencev. Vsakemu učencu mora 

omogočiti, da se lahko samostojno in ustvarjalno izraţa ter osvoji likovne 

pojme, ob tem pa razvija tudi ročne spretnosti (prav tam). 

 

Zato da je pouk likovne vzgoje ustvarjalen, morajo biti izpolnjeni fiziološki, 

psihološki in socialni pogoji. Fiziološki pogoji so tisti, ki učencem nudijo 
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moţnost akcije, dejavnosti, ustvarjanja in dinamičnosti. Psihološki pogoji so 

tisti, ki jim omogočajo, da se počutijo kot popolne osebnosti, ki lahko 

zadovoljujejo vse svoje potrebe in ustvarjajo nove vsebine, načrtujejo, 

raziskujejo, in tisti, ki jim omogočajo spontanost, fantazijo in intuicijo. 

Socialni pogoji pa učencem dajejo moţnost, da razvijajo zdrave socialne 

odnose, samospoštovanje in moţnost estetskega izraţanja (Duh, 2004; 

Muhovič, 1999; Tacol, 1999). 

 

Učitelji samostojno in ustvarjalno razvrščajo likovne naloge (praktično delo 

za učence na področju risanja, slikanja, grafike, arhitekture, kiparstva) po 

vrstnem redu, ki ga sami določijo po svoji časovni razporeditvi učne snovi, 

glede na pogoje v katerih delajo. »Med osnovna izhodišča za uspešno likovno-

vzgojno delo v osnovni šoli lahko postavimo tudi zahtevo po ustvarjanju 

prijetnega in kreativnega vzdušja v razredu, vzdušja, v katerem bo otrok 

psihično in fizično sproščen« (Duh, 2004, 32). 

 

Za uspešno izvedbo načrtovane likovne naloge učitelj učence usmerja v 

spoznavanje posebnosti likovnih pojmov, spoznavanje posebnosti likovnih 

materialov in njihovo uporabo ter snovanje likovnih motivov, ki so jih učenci 

na posamezni stopnji zmoţni usvojiti. Likovno nalogo lahko zasnujemo tako, 

da je likovni pojem izhodišče za zasnovo likovnega problema. Izpostavi se 

spoznavni vidik (motorična dejavnost in doţivljanje sta v vlogi spoznavanja). 

Tudi izbrani likovni materiali in likovni motiv so lahko izhodišče za zasnovo 

likovnega problema. Kadar so izhodišče za zasnovo likovnega problema 

likovni materiali, prevladuje spretnostni vidik (doţivljanje in spoznavanje sta 

v vlogi motorične dejavnosti). Kadar pa je izhodišče za zasnovo likovnega 

problema likovni motiv, prevladuje doţivljajski vidik (motorična dejavnost in 

spoznavanje sta v vlogi izraţanja doţivetega). Pri načrtovanju likovne naloge 

učitelj povezuje likovnoteoretični problem z izkušnjami učencev, njihovimi 

spoznanji ob raznih doţivljajih, ki jih ponujajo pojavi, dogodki in predmeti iz 

širšega in oţjega okolja. Vse troje, likovni pojem, likovna tehnika in motiv se 

torej dopolnjuje, je v tesni medsebojni odvisnosti. Bistvo likovne naloge je, da 

je zasnovana problemsko (Tacol, 2003). 
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Likovni vzgoji se počasi priznava, da je potrebna za popoln razvoj otroka in 

mladostnika. Vendar pa se likovne vzgoje ne določa kot enega izmed 

bistvenih predmetov, saj je bila s šolskimi prenovami, kot je devetletka, 

marginalizirana in se še vedno pojmuje kot predmet, kjer bomo »ilustrirali, 

kar bomo pri drugih predmetih spoznavali«. Menim, da je še vedno prisotno 

veliko nerazumevanja glede učinkov likovne vzgoje na razvoj otrok.  

 

Med načeli likovne vzgoje, ki so temeljna določila, ki določajo ravnanje pri 

likovno-vzgojnem delu, je tudi načelo ustvarjalnosti, ki je temeljno načelo, 

saj mora učenec imeti pri likovni vzgoji ves čas moţnost lastnega 

ustvarjalnega dela. Razvoj ustvarjalnosti je kompleksen in je vsebovan v vseh 

vsebinah likovne vzgoje (Vrlič, 2001). 

 

»Pri likovnem pouku namenjamo največ časa stvarnemu delu učencev z 

likovnimi materiali in ustreznimi orodji, s čimer učenci spoznavajo materiale 

in tehnike, izkazujejo in odkrivajo svoje likovne zmoţnosti in ročne spretnosti, 

spoznavajo dejstva iz likovne teorije, ki so pogosto sestavni del teorije o 

ustvarjanju in – ustvarjajo. Največji napor likovnega pedagoga, mentorja 

otroške likovne dejavnosti, je v spodbujanju otrokove izpovednosti in 

ustvarjalnosti« (Pibernik, 2006, 18). 

 

»Ustvarjalnost pri likovni vzgoji predstavlja posameznikovo usmerjenost k 

izvirnemu, neobičajnemu reševanju in odkrivanju likovnih problemov« (Tacol, 

1999, 37). To je moţno, če je likovni problem učencem predstavljen tako, da 

dopušča različne rešitve in različne načine reševanja. Tu govorimo o glavnem 

kriteriju ustvarjalnosti – izvirnosti, ki daje nekaj novega, svojskega, redkega, 

neponovljivega in se navezuje na odstopanje od utrjenih šablon in navad, na 

ustvarjalno opazovanje okolja, nekonformnost v procesih mišljenja, 

socialnem vedenju, načinu mišljenja. Tako bi lahko prenesli to sestavino 

ustvarjalnosti – pojem izvirnost – v likovno vzgojo in bi lahko govorili o izvirni 

likovni rešitvi, izvirni rešitvi likovnega problema in izvirnem reševanju ali 

poti nastanka likovnega izdelka. Za ustvarjalni proces pri likovni vzgoji je 
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značilno tudi spontano izraţanje, ki izhaja iz otrokove naravne nagnjenosti, 

njegovih individualnih lastnosti, metod oblikovanja. Individualnost izraţanja 

je način likovnega izraţanja, ki je določen z izborom in uporabo izraznih in 

likovnih sredstev. Za izraţanje lastnih misli, ki so posledica občutkov, učenci 

tako uporabljajo različna likovna sredstva, različno likovno orodje in 

materiale. Likovna rešitev je odvisna od domišljije, ideje učenca, materiala, 

ideala in nastaja z novim opazovanjem, kombiniranjem informacij v nove 

zveze, z odkrivanjem nove vsebine, menjavanjem mišljenja, reševanjem 

problema na nov način (Tacol, 1999). Z vidika ustvarjalnosti učenca likovnih 

izdelkov ne moremo pojmovati kot neposredno uporabne, saj so navadno 

sami sebi namen. Splošno znano je, da likovna umetnost poleg drugih 

umetnostnih dejavnosti predstavlja eno glavnih področij človekove 

ustvarjalnosti, vendar ali jo lahko označimo tudi s sestavino uporabnosti? 

Pečjak (1987) med drugim argumentira lastnost (sestavino) uporabnosti 

umetnosti v modi in dizajnu, pa tudi z vidika čustev zadovoljstva, ki ga v 

stiku z njima ljudje občutijo. »Vse, kar zadovoljuje, je koristno, in ker 

umetnost zadovoljuje, je koristna« (prav tam, 19), vendar pa kasneje 

ugotavlja, da je kriterij uporabnosti v umetnosti šibak, negotov, relativen in 

velikokrat tudi neuporabljiv. 

 

Likovna vzgoja kot predmet v devetletni osnovni šoli temelji na odkrivanju in 

razvijanju ustvarjalnosti in likovnoizraznih sposobnostih učencev. »Izhajamo 

iz stopnje razvoja učenčevih mentalnih motoričnih funkcij /…/, še zlasti pa 

je poudarjena ustvarjalnost in aktivnost učencev« (Berce-Golob, 1993, 17). 

Med splošne cilje likovne vzgoje učni načrt torej vključuje tudi razvoj 

ustvarjalnosti v najširšem pomenu – v smislu divergentnega mišljenja, 

originalnosti in kritičnosti (Učni načrt likovna umetnost, 2011). Divergentno 

mišljenje je bistvena sestavina likovnega izraţanja, ki poudarja 

individualnost učencev in njihovih rešitev likovnih problemov.  

 

Tudi v italijanskem šolskem sistemu gre za podobne poudarke. V priročniku 

za učitelje likovnega pouka za italijanski osnovnošolski sistem opisujeta 

avtorja Lastrego in Testa (1986) glavni cilj tega predmeta s potenciranjem 
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izrazne moči ustvarjalnosti, ki je skupna vsem subjektom in se jo da 

oblikovati. S tem ciljem se tudi v njihovem šolskem sistemu pomen 

ustvarjalnosti poudarja kot pozitivna kvaliteta, ki se jo mora spodbujati. Med 

cilji tega predmeta je torej potenciranje izrazne moči ustvarjalnosti, ki je 

skupna vsem subjektom (Calidoni, 2007).  

 

V učnem načrtu za slovenski osnovnošolski sistem, ki velja tudi za 

italijanske šole v Sloveniji (Učni načrt likovna umetnost, 2011, 4), zasledimo, 

da »predmet temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, 

inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja«, 

med splošnimi cilji predmeta pa je zapisano tudi, da učenci skladno s 

svojimi zmoţnostmi »razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmoţnosti in 

negujejo individualni likovni izraz« (prav tam, 5). V programu niţje srednje 

šole v Italiji, ki ga izvajajo tudi slovenske šole v Italiji, je med cilji predmeta 

Umetnost in upodabljanje (v izvirniku »Arte e immagine«, Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, 2012) med drugim navedeno tudi: »Učenec realizira osebne in 

ustvarjalne elaborate na bazi originalne zamisli in načrtovanja, z aplikacijo 

spoznanj in pravil vizualnega jezika, s funkcionalno izbiro različnih tehnik in 

materialov, tudi z integracijo več medijev in več izraznih kod.« 

 

Pomen ustvarjalnosti za izobraţevanje in druţbo izpostavljajo različni avtorji. 

Navodila v učnih načrtih sledijo evropskim in svetovnim inovacijam na 

področju razvoja likovne ustvarjalnosti (leto 2009 je bilo razglašeno za 

Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij). Potrjuje se pomen umetnostne 

vzgoje za razvoj ustvarjalnosti ter pomen ključnih kompetenc, med katerimi 

sta tudi kulturna zavest in ustvarjalnost (Arts and cultural education at 

school in Europe: curricula and initiatives, 2009). 

 

Ustvarjalnost otrok temelji torej na trditvi, da je to lastnost vseh otrok in ne 

le »najbolj nadarjenih« ali tistih, ki dokazujejo »umetniške sposobnosti«. 

Treba jo je vzgajati, torej mora učitelj poskrbeti za njen postopen razvoj, 
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ravno tako kot za razvoj logičnih in verbalnih sposobnosti (Lastrego in Testa, 

1986). 

 

2.3.2. Stopnje ustvarjalnega procesa pri likovni vzgoji in ustvarjalni 

faktorji 

 

Če ţeli učitelj sproţiti ustvarjalnost učencev pri pouku, mora dobro razumeti 

in zagotoviti kakovostno izvedbo vseh stopenj ustvarjalnega procesa. Likovno 

izraţanje je namreč svojevrstno ustvarjanje, ki poteka po določenih stopnjah, 

zato jih mora učitelj pri pouku upoštevati in učence primerno pedagoško 

usmerjati. Faze ustvarjalnega procesa pri likovni vzgoji so naslednje 

(Karlavaris in Berce, 1993; Tacol, 1999; Vrlič, 2001): 

1. stopnja: Spoznavanje novega likovnega fenomena s pomočjo učiteljevega 

opozarjanja na likovne kvalitete v okolju, iskanje in odkrivanje predstavljenih 

problemov. Zastavljen problem mora biti učencem razumljiv in jim 

predstavljati izziv, saj je pomemben motivacijski faktor. 

2. stopnja: Premlevanje oziroma igranje z likovnim problemom, ki je bil 

zastavljen. Tu je pomembno, da otrok dobi dovolj informacij o novem 

likovnem problemu. 

3. stopnja: Iluminacija kot porajanje ustvarjalnih idej za kakovostno 

ustvarjalno delo. Na tej stopnji mora učitelj učence pustiti »pri miru«. 

Omogočiti jim mora, da samostojno uredijo informacije o likovnih pojmih, o 

izbranem motivu in se spoznajo z likovnim materialom. Pomembno je, da k 

idejam učencev pristopa odprto in z dovolj posluha. 

4. stopnja: Praktično delo učencev – likovno izraţanje. Učitelj vodi učence pri 

premagovanju teţav, ki nastanejo zaradi spoprijema z novo tehniko, 

nespretnosti, nepoznavanja materialov ipd. 

5. stopnja: Verifikacija, vrednotenje in ocenjevanje. Na koncu vsake likovne 

naloge je pomembno, da se učitelj z učenci pogovori o izdelkih. Na tej stopnji 

učitelj spodbuja učence k aktivnemu sodelovanju, kritičnemu analiziranju 

doseţenih rezultatov (na bazi kriterijev vrednotenja). Tu se lahko iščejo 

izboljšave rešitev in izvedb.  
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V zadnji fazi ustvarjalnega procesa – verifikaciji – se torej pri likovni vzgoji 

pojavi kritično analiziranje nastalih izdelkov (vrednotenje) s pomočjo meril. 

Vsako likovno delo je moţno vrednotiti po štirih merilih: po ustvarjalnosti, 

oblikovni strani (likovnem jeziku), likovnem doţivljaju in likovnem znanju 

(Vrlič, 2001). Merila za vrednotenje oblikujemo glede na zastavljeno likovno 

nalogo. Na podlagi merila oblikovne strani (likovni jezik – občutljivost za 

likovne strukture) vrednotimo: ustreznost uporabe, likovno orientacijo – 

kompozicijo, originalnost oblikovne strani rešitve, ustreznost izbora likovnih 

elementov. Na podlagi merila likovnega doţivljaja vrednotimo: sposobnost 

najti ustrezen vizualni znak za določen doţivljaj, koncentracijo na likovni 

motiv, pripravljenost angaţiranja, ekspresivnost, svobodo izraza, ustvarjalno 

domišljijo. Na podlagi merila znanja na likovnem področju vrednotimo: 

pridobljeno likovno znanje v zvezi z likovno nalogo, izvedbeno likovno tehniko. 

Pri ustvarjalnem kriteriju vrednotimo občutljivost za likovne probleme, 

fleksibilnost, originalnost, redefinicijo, fluentnost, elaboracijo (v nadaljevanju 

sledi tudi opis teh kriterijev) (Berce-Golob, 1993). 

 

Berce-Golobova (1993) je pri merilu ustvarjalnosti podala tudi predloge 

vrednotenja z opisom dodelitve točk na lestvici od ena do pet: 

»0 – Ni občutiti likovnega problema; ni novih rešitev; izrazito neizvirno; 

povzete stare interpretacije. 

1 – Rahlo začuten likovni problem; poskus iskanja novih poti; majhna 

stopnja izvirnosti; v likovnem delu slutimo novo vsebino.  

2 – Dobro zapaţen likovni problem; opazno iskanje novih izraznih poti tako 

pri likovnih izraznih sredstvih kot pri delovnih postopkih; monotona izvedba; 

opuščena stara interpretacija.  

3 – Dobro zapaţen in doţivljen likovni problem; iskanje novih poti izraţanja; 

nemonotono, zanimivo; predmetom in materialom dane nove vsebine. 

4 – Doţivet likovni problem; najdene nove izrazne poti, predvsem pri delovnih 

postopkih; izvirno; poiskane nove interpretacije in kombinacije. 

5 – Kreativna percepcija kar najbolje doseţena; povsod je moţno razbrati 

nove poti, ki so prilagojene likovnim izraznim sredstvom in likovni tehniki; 
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izrazito izvirno; neobičajne ideje, kombinirane na nov način« (Berce-Golob, 

1993, 115). 

Ker merila za vrednotenje likovnih del izbiramo ustrezno z likovno nalogo, je 

kriterij ustvarjalnosti le del tistih lastnosti, ki se jih vrednoti na likovnih 

izdelkih (Tacol, 1993). 

 

Dejavniki ustvarjalnega procesa se torej na likovnem področju kaţejo na 

naslednje načine (Duh, 2004; Grgurić in Jakubin, 1996; Berce-Golob in 

Karlavaris, 1991; Kroflin, 1987; Lowenfeld, 1984; Podobnik, 2008; Tacol, 

1999; Vrlič, 2001):  

- originalnost – se kaţe v učenčevi sposobnosti iskanja nevsakdanjih 

rešitev, izvirni in neobičajni rešitvi, nenavadnih domišljijskih idejah, 

opaţanjih originalnih podrobnosti na opazovanih motivih, odkrivanju novega;  

- fleksibilnost – se kaţe v iskanju in odkrivanju novih poti, lahkem 

prehajanju z ideje na idejo, proţnosti pri reševanju likovnih problemov, 

fleksibilni uporabi izraznih tehnik in sredstev, postopkov;  

- fluentnost – se kaţe v bogastvu idej, asociacij, kot je na primer 

spodbujanje najrazličnejših načinov uporabe materialov ali najrazličnejših 

pristopov k upodabljanju motivov, ki so lahko tudi nesmiselni in čudni;  

- elaboracija – se kaţe v razgradnji idej, izboru najboljšega motiva, načinu 

izvedbe ter sposobnosti načrtnega likovnega komponiranja;  

- redefinicija – se kaţe v oblikovanju novih rešitev na temelju obvladanih 

delovnih postopkov in likovno izraznih sredstev, transformiranju oblik, barv, 

likovnih odnosov;  

- občutljivost za probleme – se kaţe v zmoţnosti spoznavanja bistva, 

doţivljanju in interpretaciji likovnega motiva, spretnosti v iskanju 

likovnoizraznih moţnosti likovnih materialov in občutljivosti za različne 

likovnoizrazne moţnosti likovnih materialov. 

 

2.3.3 Spodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji 

 

Likovna vzgoja je lahko način pospeševanja učnih izkustev, razumevanja in 

produciranja celostnih predstav sveta, pa tudi ustvarjalnega in kritičnega 
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razmišljanja skozi estetske dimenzije (Šupšakova, 2007). Kako torej 

spodbujati ustvarjalnost učencev? 

 

Pri opredeljevanju pojma ustvarjalnost smo govorili tudi o njegovem razvoju. 

Dednost in sproščeno likovno izraţanje nista edina razloga, ki bi vplivala na 

ustvarjalno mišljenje in ustvarjalni likovni izraz učencev. Likovno 

ustvarjalnost lahko spodbujamo, omogočamo, lahko pa tudi zaviramo (Duh, 

2004). Predhodno naštete ustvarjalne faktorje oz. dejavnike likovne 

ustvarjalnosti lahko razdelimo glede na dejavnike, ki ustvarjalnost 

spodbujajo, med katere štejemo originalnost, likovno fleksibilnost in 

občutljivost za likovne probleme ter na dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, 

med katere uvrščamo likovno fluentnost, redefinicijo in elaboracijo (Duh, 

2004). Stopnja ustvarjalnosti pri učencih z vstopom v osnovno šolo nenehno 

niha. Nekateri avtorji (na primer Getzels in Cziksentmihalyi, 1976; Tacol, 

1999; Kemple in Nissenberg, 2000; Torrance, 1963; Urban, 2004) menijo, da 

naj bi sredi osnovnošolskega obdobja prišlo celo do nazadovanja 

ustvarjalnosti, kar se pri likovni vzgoji kaţe tako, da učenci pri realiziranju 

likovnih nalog ustvarjajo zelo podobna likovna dela, kljub temu da so zaradi 

več spretnosti in inteligence posameznikov nekateri izdelki »lepši« in 

natančneje izdelani. Vendar pa se tu zgublja njihov individualni značaj. Na 

ustvarjalnost vpliva tudi razvoj likovnih sposobnosti, in sicer razvijanje 

emocionalnih, kognitivnih in psihomotoričnih sposobnosti, kar se pri 

posameznikih odraţa v individualnih pristopih pri realiziranju likovnih del.  

 

Do nazadovanja oz. zaviranja ustvarjalnega likovnega izraza učencev prihaja 

tudi zaradi učiteljevega nerazumevanja vloge in funkcije ustvarjalnosti v 

učenčevem razvoju (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). Belamarićeva (1986) 

loči več dejavnikov zaviranja likovne ustvarjalnosti, in sicer so to vse oblike 

neposrednega poseganja v likovno izraţanje učenca ter vsi vzgojni postopki 

in načini dela, ki zavirajo ustvarjalno mišljenje. Učitelji bi se morali izogniti 

prikazovanju bolj ali manj poenostavljenih oblik, ki vplivajo na ustvarjalni 

likovni izraz učencev. Izogniti bi se morali tudi popravljanju likovnih del 

učencev, natančnim navodilom in napotkom o izvedbi (na primer likovne 
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tehnike oziroma upodobitvi motiva), pretiranemu poudarjanju zgledov in ţe 

realiziranih likovnih del učencev ter prikazovanju neprimernega slikovnega 

gradiva. Pod zaviralce ustvarjalnosti uvrščamo tudi uporabo nespodbudnih 

dejavnikov motivacije, kot so na primer negativno komentiranje, kritiziranje, 

pretirano hvaljenje in večkrat tudi ocenjevanje (Belamarić, 1986; Gerlovič in 

Gregorač, 1968; Stevanović, 1986). Lambert (1996) pravi, da na zaviranje 

ustvarjalnosti vpliva tudi negativen odziv in vpliv okolja na lastne misli, ideje 

ali dejanja. Med slednje uvrščamo tudi napačne reakcije učiteljev ali drugih 

pomembnih odraslih na likovno izraţanje otrok. Velikokrat pridejo učenci k 

pouku likovne vzgoje iz niţje stopnje osnovne šole v višjo obremenjeni z 

izjavami: »..Pa saj jaz ne znam risati!« ali »..Jaz grdo rišem.« Do takšnih 

trditev pa jih pripeljejo odzivi odraslih in sovrstnikov na njihovo delo in 

izdelke. 

 

Tudi Pečjak (1987) poudarja, da naj učitelj ne vrednoti umetniške ali 

praktične vrednosti otroških izdelkov, ampak njihovo ustvarjalno sestavo. 

Primer učenčeve izvirnosti so njegovi likovni izdelki, ki se med seboj precej 

razlikujejo, čeprav imajo tudi nekatere skupne značilnosti. 

 

Poznavanje tematike likovne ustvarjalnosti je lahko v pomoč pri načrtovanju 

ustvarjalnega učnega procesa likovne vzgoje. Učiteljeva naloga je, da pri 

učencih spodbudi in aktivira likovnoustvarjalne sposobnosti (opaţanje, 

vizualni spomin, ustvarjalno mišljenje, motorične spretnosti ipd.). Razvoj in 

zaporedje teh sposobnosti pa sta odvisna od posameznih faz ustvarjalnega 

procesa (Karlavaris in Berce-Golob, 1991; Tacol, 2007). Nekateri učenci 

imajo naštete sposobnosti oz. osebnostne lastnosti naravno prirojene, kar 

vpliva na uspešnejše usvajanje likovnih vsebin ter na ustvarjalno reševanje 

likovnih nalog. Tistim, ki pa nimajo povsem razvitih naštetih lastnosti, pa 

lahko pomaga učitelj, ki jih spodbuja k razvijanju domišljije, originalnosti, 

odprtosti za sprejemanje informacij ipd. (Grgurić in Jakubin, 1996; Tacol, 

1999). Pomembno je poudariti, da se likovna ustvarjalnost razvija drugače 

od ostalih osebnostnih lastnosti. Razvija se postopoma in kot smo ţe omenili, 
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v določenih obdobjih odraščanja upada oziroma narašča (Glogovec in Ţagar, 

1992). 

 

Učitelj lahko spodbuja ustvarjalnost v učnem procesu likovne vzgoje z 

opazovanjem ter opisovanjem oblik in pojavov, ki ga obkroţajo, z 

aktiviranjem spomina o videnem ter doţivetem, z razvijanjem domišljije pri 

likovnem izraţanju, z razvijanjem imaginacije ter sposobnosti transponiranja 

likovnih pojmov v likovni izraz, z eksperimentiranjem z likovnimi materiali 

ter pripomočki, s potrjevanjem uspešnosti učenčevega likovnega dela 

(Belamarić, 1986; Duh, 2004). 

 

Ustvarjalnost je lahko značilnost miselnega procesa, tak mentalni proces pa 

je lahko označen kot ustvarjalen, če vodi do ustvarjalnega produkta ali če 

omogoča doseganje določenih ciljev s sledenjem novim ali originalnim potem 

oziroma načinom. Razlikujemo torej ustvarjalni produkt in ustvarjalni proces. 

Učiteljev namen pa bi moral biti spodbujanje obeh (Craft, 2005; Duh, 2004). 

 

Učitelj mora pouk izpeljati ustvarjalno, tako da bodo učenci pri tem razvijali 

likovne zmoţnosti in bodo ustvarjalci likovnega dejanja, da bodo lahko 

svobodno in neobremenjeno čutili, mislili, spontano sestavljali svoje ideje. 

Učencem mora dati čim večjo moţnost spoznavanja in doţivljanja predmetov 

in pojavov v okolju ter moţnost odkrivanja likovnih problemov, ki jih 

spoznajo s pomočjo razlage. To naj poteka tako, da se lahko izraţajo s 

pomočjo različnih rešitev, s samostojnim eksperimentiranjem, z 

vključevanjem vseh zmoţnosti natančnega in občutljivega zaznavanja, 

likovnim spominom, ustvarjalnim mišljenjem, imaginacijo, emocijami in 

motoričnimi spretnostmi. Spoznavanje likovnih pojmov in upodabljanje 

likovnih motivov z uporabo različnih likovnih materialov naj bi ob 

vključevanju različnih metod in oblik dela bilo zato podkrepljeno s čim 

močnejšim doţivljanjem, da bi dosegli čim večje ročne spretnosti, 

razumevanje posebnosti likovnih motivov, likovnih pojmov, likovnih 

materialov in občutljivost za izrazna sredstva, oblikovalna načela, torej za 

celostni likovni razvoj (Tacol, 2006). Pomen celostnega razvoja otrok pri 
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likovni vzgoji poudarjajo še Arnheim (2007), Belamarić (1986), Grgurić in 

Jakubin (1996), Matthews (2003), Lowenfeld (1984), s tem pa se strinjajo 

tudi italijanski avtorji Gislon (1990) ter Lastrego in Testa (1986).  

 

Nekateri avtorji (Gislon, 1990; Šupšakova, 2009; Tacol, 1999) poudarjajo 

dejstvo, da lahko ustvarjalnost razumemo le z njenim doţivetjem. Otroku pa 

damo to moţnost šele, ko ga vodimo na način, ki je primeren njegovi razvojni 

stopnji, ko upoštevamo njegov individualni likovni razvoj in likovni izraz in 

ga postopoma vpeljujemo v spoznavanje likovnih tehnik ter likovnih pojmov 

(Atkinson in Dash, 2005; Calidoni, 2007; Tacol, 2006). Ustvarjalnost se 

začne v vsakem učencu kot ideja, ki ustvarja končno podobo likovnega 

izdelka in ima povod v globokem občutenju. Če damo otroku moţnost, da se 

izraţa in povečamo njegove tehnične sposobnosti, bo sam razvil teţnjo 

ustvarjanja, ki je v človeku prisotna kot prirojena. 

 

Gislonova (1990) opozarja tudi na problem stereotipov, saj otrok, ki ga ne 

spodbujamo na pravilen način, ampak ga prepustimo le njegovi spontanosti, 

kaj kmalu začne producirati nešteto število hitrih in mehaničnih risb, ki so 

bolj ali manj podobne, se zdolgočasi in odneha. Avtorica poudarja, da 

moramo učencu podati dovolj informacij in podatkov, ki mu bodo dali 

moţnost za izdelavo zanimivih povezav med različnimi spoznanji in 

izkušnjami, iz katerih se potem rodita domišljija in ustvarjalnost. 

Spoznavanje pa mora seveda potekati tako, da se podaja informacije na čim 

bolj jasen in nazoren način, od najenostavnejših k bolj kompleksnim. 

 

Likovni pedagog mora v učnem procesu poskrbeti, da je likovno izraţanje 

čim bolj pristno in ustvarjalno, to pa lahko stori tako, da ustvarjalnost 

postane proces, v katerem se spodbuja navdušenje učencev, da sami najdejo 

svojo individualno pravo rešitev. »Spodbujati mora učenčevo ustvarjalnost 

kot dejavnost, lastnost mišljenja in način mišljenja, kajti ustvarjalnost ni 

lastnost, ki bi jo posamezni učenec kar imel ali je sploh ne bi imel. Prisotna 

je v vseh učencih do neke mere in se odraţa na različne načine« (Tacol, 1999, 

36).  
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Za spodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji je ključen učitelj sam, saj je 

tisti, ki prepozna in spodbuja ustvarjalnost ter oblikuje tako učno okolje, ki 

omogoča ustvarjalno klimo.  

 

Likovna ustvarjalnost posameznega učenca je odvisna od dednih dispozicij 

ter vzgoje spontanega likovnega mišljenja, ki je rezultat sproščenega ozračja 

med procesom učenja in urjenja ustvarjalnega mišljenja. Zato je v učnem 

procesu likovne vzgoje zelo pomembno sproščeno sodelovanje učencev in 

učitelja, dopuščanje veliko svobode pri učenčevem izraţanju oblik ter 

učiteljevo upoštevanje učenčevega individualnega likovnega razvoja in 

likovnega izraza (Atkinson in Dash, 2005; Tacol, 2006).  

 

2.3.4 Učenčeva samostojnost pri načrtovanju idej za rešitev likovnih 

nalog 

 

 

Med vzgojno-izobraţevalnimi cilji likovne vzgoje se izpostavlja likovno 

ustvarjalnost in aktivnost učenca, pri čemer se kaţe teoretična in praktična 

povezava z drugimi umetniškimi predmeti. »Likovna ustvarjalnost izhaja iz 

aktivne vloge učencev ob poudarjenem samostojnem delu v obliki odkrivanja 

in reševanja problemov, presojanja in odločanja ter ustvarjalne uporabe 

znanja« (Duh, 2004, 32).  

 

Med standardi znanja, ki so po učnem načrtu določeni za likovno vzgojo v 

osnovni šoli in izhajajo iz splošnih in operativnih ciljev, je za tretje vzgojno-

izobraţevalno obdobje zapisano kot minimalni standard tudi: »Učenec pri 

likovnem izraţanju samostojno uporablja likovne tehnike.« (Učni načrt 

likovna umetnost, 2011, 20). 

 

V priporočilih za spodbujanje likovne dejavnosti učencev v prvem vzgojno – 

izobraţevalnem obdobju je zapisano, da učitelj v prvem triletju vsebine 

oblikuje in prilagodi posamezni starostni stopnji učencev. Pri načrtovanju 

vzgojno-izobraţevalnega procesa učitelj poskrbi tudi, da so posamezni koraki 
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čim bolj fleksibilni in da čim bolj omogočajo razvoj učenčeve likovne 

občutljivosti, ustvarjalnosti, izvirnega izraţanja, samostojnega pridobivanja 

znanja, kritičnega vrednotenja, pozitivnega odnosa do dela itd. (Učni načrt 

likovna umetnost, 2011). 

 

Pri likovni vzgoji v osnovni šoli se torej v ciljih, standardih znanja ter 

priporočilih neposredno izpostavlja samostojno delo učenca. A ne gre samo 

za to. »V vzgojno – izobraţevalnem procesu naj bi učitelj upošteval osebnost 

učencev, njihove pravice in dolţnosti, jim dopuščal, da se razvijajo svobodno 

in ustvarjalno. Spodbujal naj bi jih k samostojnemu razmišljanju, ravnanju, 

k svojstvenemu izraţanju misli in emocij, občutkov in razpoloţenja« (Tacol 

1999, 59). 

 

Vrednotenje in ocenjevanje naj bi pri likovni vzgoji potekala tako, da učitelj 

upošteva učenčevo starostno stopnjo, stopnjo razvoja likovnih zmoţnosti in 

individualni način izraţanja, zato se likovna dela učencev vrednotijo 

individualno. Samostojnost učencev tako povezujemo s spontanim 

(neposrednim) likovnim in besednim izraţanjem, z njegovim lastnim 

prepričanjem, ki je brez tujega vpliva. Primer le-tega so likovne in besedne 

interpretacije (predstavitev izdelka – likovnega motiva, likovne tehnike, 

likovnih pojmov in rešitve likovnega problema), ki izraţajo učenčeve misli, 

ţelje, razumevanje in potrebe. Učenec tako upodobi podobe, ki so 

subjektivne in upodobljene po individualnih likovnih zmoţnostih (glede na 

starostno stopnjo) in individualnem načinu izraţanja ter niso oblikovane po 

vzoru prepričanja učitelja ali druge osebe (učenčeva samostojnost torej ni 

mišljena kot na primer »učenec sam od sebe nekaj naredi«). Taka definicija 

samostojnosti je potrebna za to, da se lahko ob vrednotenju izdelkov 

upošteva in iz tega tudi izhaja ter omogoča tako likovno nadarjenim kot 

likovno manj nadarjenim učencem, da so uspešni, da »znajo«. S tem učitelj 

razvija in utrjuje učenčevo naravnanost glede na zmoţnosti njegovega 

likovnega izraţanja. Na ta način učitelj pri učencih spodbuja iniciativnost, 

izvirno likovno izraţanje, sproščeno besedno posredovanje misli. Navedena 
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izhodišča naj bi učitelj upošteval pri tistih elementih spremljanja učenca, 

kjer je izpostavljena samostojnost (Tacol, 2003). 

 

Tacolova (2003) predstavlja izoblikovana merila za vrednotenje in 

ocenjevanje učencev, ki so učitelju v pomoč pri oblikovanju objektivne 

številčne ocene. Elementi, ki naj bi jih učitelj spremljal so: rešitev likovnega 

problema, usvojitev likovnih pojmov in zmoţnost uporabe pridobljenega 

znanja o likovnih pojmih pri likovnem izraţanju ter besednem opisovanju; 

izvedba likovne tehnike; izvedba likovnega motiva; odzivnost. V sklopu 

omenjenih elementov smo za potrebe raziskave izpostavili (oblikovali) trditve, 

ki podrobneje opisujejo samostojnost učenca pri načrtovanju in realizaciji 

rešitve likovne naloge. Samostojnost učencev pri likovni dejavnosti, bi torej 

lahko opisali s sledečimi trditvami. Učenec: 

- aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in odgovorno pristopi k snovanju in 

reševanju likovnega problema; 

- izkaţe zmoţnost povezovanja ţe usvojenih likovnih znanj z novo spoznanimi 

in jih vgradi v likovno izraţanje; 

- v reševanje likovnega problema vključi dogovorjena pravila; 

- neodvisno od učitelja določi smer rešitve likovnega problema; 

- izkaţe sposobnost iskanja lastnih rešitev; 

- zaupa v lastne sposobnosti za rešitev likovne naloge (se zaveda lastne 

samoiniciativnosti); 

- izkaţe tveganje pri snovanju idej in reševanju likovnega problema; 

- izkaţe doslednost in zanesljivost pri vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 

izraţanje ter pri izvedbi likovne tehnike; 

- izkaţe strpnost in vztrajnost pri reševanju likovnega problema in pozitiven 

odnos do rešitve likovne naloge; 

- dopušča kritiko in zavrnitev lastnih idej in rešitev likovnih problemov. 
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2.3.5 Oblike in metode dela za spodbujanje ustvarjalnosti ter razvijanje 

samostojnosti učenca  

 

V učnem načrtu je v priporočilih za spodbujanje likovne dejavnosti v prvem 

vzgojno-izobraţevalnem obdobju na osnovnih šolah v Sloveniji jasno 

zapisano, da je učitelj tisti, ki se strokovno in avtonomno odloči, s katerimi 

metodami in oblikami dela bo dosegel cilje. Za drugo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje se izpostavlja, da je uspešnost izvajanja vsebin učnega načrta po 

posameznih likovnih področjih odvisna od uporabe sodobnih oblik in metod 

dela; poleg običajnih metod dela sta v tem obdobju primerni metoda širjenja 

in elaboriranja likovnih senzibilnosti ter metoda estetske komunikacije, 

kateri omogočata izvirno in lastno iskanje rešitev. V priporočilih za tretje 

vzgojno-izobraţevalno obdobje pa se ravno tako dodaja, da uspešnost 

izvajanja učnega procesa pogojujejo različne oblike in metode dela (Učni 

načrt likovna umetnost, 2011). 

 

Tudi po italijanskem učnem načrtu za likovno vzgojo v prvem ciklu 

izobraţevanja učitelji samostojno izbirajo in načrtujejo metode in oblike dela, 

s katerimi zagotovijo učinkovit vzgojno-izobraţevalni proces za uresničevanje 

kompetenc in ciljev. Učitelj ima pri tem popolno avtonomijo, predvsem z 

upoštevanjem pogojev dela (Vettese in Pinotti, 2011). Ravno tako se 

izpostavlja smiselno uporabo različnih metodologij poučevanja in njihovo 

prepletanje. 

 

V izobraţevalnem procesu so oblike dela tesno povezane z metodami dela. 

Blaţič in drugi (2003, 379) pravijo, da so oblike dela »posebni didaktični 

pojavi, ki urejajo razmerja med poloţaji in vlogami učiteljev in učencev«. 

 

V praksi zasledimo več različnih oblik dela. Učitelj pri načrtovanju učnega 

procesa določi »didaktični sistem pouka«, ki je vezan na število učencev, 

njihovo psihično značilnost, vezan je na zahtevnost učne vsebine, učne cilje, 

razpoloţljiva učna sredstva, didaktično okolje in učiteljeve didaktične 

kompetence (Blaţič et. al., 2003; Poljak, 1988; Strmčnik, 2001).  
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Pri pouku likovne vzgoje mora učitelj pri načrtovanju učnega procesa poleg 

metod skrbno določiti tudi oblike dela, ki so vezane na zastavljeno likovno 

nalogo. Zaradi različnih likovnoizraznih tipov učencev4 in različnih likovnih 

nalog niso vedno primerne vse oblike dela (Conrad, 1964). V literaturi so 

predstavljene različne opredelitve oblik dela, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju. Osnovne oblike dela delimo na frontalno, individualno, 

skupinsko obliko ter delo v dvojicah, Duh in Vrlič (2003) pa dodajata še 

skupno delo. 

 

a) Frontalna oblika 

 

Poljak (1988) pravi, da je frontalna oblika dela značilna za tradicionalni pouk 

in je še vedno, zaradi nekaterih prednosti, prisotna v praksi. Za omenjeno 

obliko dela so značilne: 

- ekonomičnost, saj učitelj istočasno dela z velikim številom učencev; 

- direktna komunikacija, pri čemer lahko učitelj preverja, ali mu učenci 

sledijo; 

- kolektivna delovna disciplina. 

Poleg pozitivnih strani ima frontalna oblika dela tudi nekaj negativnih: 

- učitelj teţko individualizira delo; 

- stopnja razumevanja učne snovi se lahko preverja le na peščici učencev; 

- izključeno je sodelovalno delo med učenci; 

- vsi učenci ne sodelujejo aktivno. 

 

Blaţič in drugi (2003, 380) uvrščajo frontalno obliko dela v »neposredno 

obliko pouka« oziroma v »kolektivni neposredni pouk«. Zanj je značilno, da 

učitelj neposredno izvaja učni proces z vsemi učenci v razredu oziroma z 

večjo skupino. Učni proces poteka povezano, pri čemer učitelj spremlja 

dogajanje, na podlagi povratnih informacij ga lahko prilagaja ter skrbi, da ne 

pride do zastojev oziroma nerazumevanja pri posredovanju učnih vsebin.  

 

                                                      
4
 Karlavaris (1974) razvršča likovnoizrazne tipe učencev glede na karakter izraza, glede na psihološke značilnosti, 

glede na tehnične sposobnosti ter motivacijo. 
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V učnem procesu likovne vzgoje se frontalna oblika dela (zaradi 

racionalizacije časa) uporablja predvsem v uvodnem ter zaključnem delu ure, 

ko učitelj spodbuja učence k aktivnemu sodelovanju tako na verbalni kot 

neverbalni ravni (Duh in Vrlič, 2003). Lahko pa se frontalna oblika dela 

uporabi v osrednjem delu učne ure pri podajanju novih likovnih pojmov, pri 

seznanjanju in demonstraciji likovne tehnike, pri usmerjanju v opazovanje 

likovnega motiva ipd. (Tacol, 2003). 

 

b) Individualna oblika  

 

Za individualno obliko dela je značilno, da je v ospredju delo posameznega 

učenca v različnih fazah učnega procesa. Učitelj usmerja učence k 

samostojnemu usvajanju novih učnih vsebin, ki jih individualno utrjujejo ter 

preverjajo usvojeno znanje (Poljak, 1988). 

 

Blaţič in drugi (2003, 381) uvrščajo individualno obliko dela, pa tudi delo v 

dvojicah in skupinsko delo, v »posredne oblike dela«, za katere je značilno, da 

med učenci in učiteljem ni stalnega neposrednega odnosa ali pa ta med 

izvajanjem učnega procesa ne prevladuje. Pri individualni obliki dela je vsak 

učenec v posameznih delih učne ure neposredno aktiven pri doseganju 

načrtovanih vzgojno-izobraţevalnih ciljev. Na ta način vsak posameznik 

razvija osebnostne lastnosti, miselne in druge sposobnosti. Za učinkovito 

individualno delo se mora učitelj dobro predhodno pripraviti in s primerno 

motivacijo ter navodili učence usmeriti v samostojno delo. 

 

Najpogosteje se individualna oblika dela pri pouku likovne vzgoje uporablja v 

prvi triadi. Učenci se navajajo na samostojno likovno delo, kar spodbuja 

oziroma krepi samozavest posameznika. Individualno obliko dela 

uporabljamo predvsem pri praktičnem likovnem delu, ko učenci individualno 

eksperimentirajo z likovnimi materiali in orodji, pri spoznavanju ali 

raziskovanju likovnih postopkov, pri analizi likovnih del pomembnejših 

domačih in tujih likovnih ustvarjalcev ipd. (Duh in Vrlič, 2003; Berce-Golob 

in Karlavaris, 1991; Tacol, 2003). 
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c) Delo v dvojicah 

 

Delo v dvojicah velja za najstarejšo obliko dela, ki v praksi nima večje veljave. 

Ima določene prednosti pred ostalimi oblikami, predvsem v organizacijski 

preprostosti ter omogočanju večje aktivnosti učencev, kot jo imajo pri ostalih 

oblikah dela (Blaţič in drugi, 2003; Poljak, 1988). 

 

Učitelj se odloči za delo v paru, ali kot ga poimenuje Poljak (1988), »tandem«, 

glede na učne vsebine, skupni interes učencev, medsebojni odnos in ţeljo po 

druţenju (Blaţič in drugi, 2003; Poljak, 1988; Erwin, 2004). Predpogoj za 

delo v paru je delovna disciplina obeh sodelujočih, pripravljenost za 

sodelovanje in odgovornost obeh za dosego zastavljenih ciljev. 

 

V učnem procesu likovne vzgoje predvidi učitelj delo v dvojicah v uvodnem 

delu, ko pri motiviranju učencev za likovno dejavnost izvaja na primer 

motivacijske igre, in pri praktičnem likovnem delu, pri katerem sodelujeta 

oba učenca hkrati. Za delo v dvojicah se lahko učitelj odloči tudi pri 

izvajanju zahtevnejših likovnih nalog, kjer je predvidena uporaba likovnih 

tehnik, ki jih posamezen učenec ne zmore izvesti individualno (na primer pri 

upodabljanju v prostoru si lahko učenca pomagata pri sestavljanju ter 

razporejanju večjih kartonastih zabojev, pri prepletanju vrvice po prostoru 

ipd.) (Duh in Vrlič, 2003; Tacol, 2003). 

 

d) Skupinska oblika dela 

 

Skupinsko delo učitelj organizira tako, da razdeli učence v manjše skupine, 

ki samostojno obravnavajo določeno učno vsebino in pri tem rešujejo 

različne naloge. Svoja spoznanja in rešitve zastavljenega problema 

predstavijo ob zaključku učne ure pred celim razredom. Delo učencev v 

skupini je uspešnejše, kadar se učenci med seboj poznajo (Erwin, 2004). Za 

skupinsko obliko je torej značilno oblikovanje manjših skupin, timsko 

sodelovanje med učenci posamezne skupine, prevzemanje odgovornosti za 

opravljeno delo, krepitev samozavesti in samostojnosti. Tudi skupinsko delo 
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ima lahko negativne strani. Zaradi pomanjkljivega usmerjanja učitelja in 

neločevanja pomembnega od nepomembnega se lahko učenci pri delu 

izgubijo in neuspešno rešujejo zastavljene naloge (Poljak, 1988; Blaţič in 

drugi, 2003; Karlavaris, 1978).  

 

Pri likovni vzgoji se občasno oblikujejo večje ali manjše skupine učencev, ki 

samostojno rešujejo likovne naloge. V prvi triadi se oblikujejo skupine po pet 

oziroma šest učencev, ki po navadi oblikujejo večje skupinsko likovno delo 

(ustvarjajo vsi učenci, vključeni v skupino) (Duh in Vrlič, 2003; Berce-Golob 

in Karlavaris, 1991; Tacol, 2003). 

 

Skupinsko delo postane zanimivo za starejše učence (učence druge in tretje 

triade), saj v tem obdobju začutijo potrebo po sodelovanju v likovnih 

dejavnostih, ki prispevajo k skupnim ciljem. Tako organizirano likovno delo 

jim omogoča, da se med vrstniki izkaţejo, izrazijo lastna mnenja, diskutirajo 

o likovnem problemu in o doseţenih rezultatih (o nastalem likovnem delu) 

(Conrad, 1964).  

 

e) Skupno delo 

 

Duh in Vrlič (2003) ločita še skupno obliko dela, za katero je značilno 

sodelovanje vseh učencev v razredu pri enem ali več likovnih delih. Vsak 

učenec prispeva svoj deleţ, svojo individualno likovno rešitev pri 

uresničevanju skupnega cilja. V skupnem delu je razvidna vsaka likovna 

rešitev (likovno delo posameznega učenca). Od skupinskega dela se razlikuje 

v tem, da se pri skupinskem delu individualni deleţ posameznika izgubi in 

zlije s celoto (posamezno likovno delo učenca ni razvidno).  

 

Vse oblike dela se lahko med seboj kombinira in uporablja tudi pri izvajanju 

likovnih dejavnostih izven rednega pouka. Pogosti obliki sta skupinsko in 

individualno delo, na primer pri izvajanju likovnih delavnic, pri ogledu 

likovnih razstav v muzejih, galerijah ipd. (Tacol, 2003; Karlavaris, 1978). 
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V nadaljevanju dodajamo še opise metod dela pri pouku. V strokovni 

literaturi zasledimo različne opredelitve učnih metod (Poljak, 1988). Poljak 

(prav tam) pravi, da je vzrok za raznovrstno poimenovanje metod v različnih 

strategijah poučevanja in različni organizaciji učnega procesa. Učne metode 

predstavljajo način dela učitelja in učenca pri pouku, torej so sestavni del 

vseh faz (etap) učnega procesa. Avtor (prav tam) loči: 

- metodo demonstracije, 

- metodo praktičnega dela, 

- metodo risanja ali ilustrativnega dela, 

- metodo pisnega dela, 

- metodo branja in dela z besedili, 

- metodo pogovora in 

- metodo ustne razlage. 

 

V učnem procesu razumemo učne metode kot postopke oziroma racionalne 

načine izobraţevanja (učenja, poučevanja in vrednotenja), pri čemer učitelji 

in učenci dosegajo zastavljene vzgojno-izobraţevalne cilje (Blaţič in drugi, 

2003; Strmčnik, 2001; Erwin, 2004). Za metode dela je značilno, da se med 

seboj dopolnjujejo in povezujejo. Blaţič in drugi (2003) ločijo metode 

poučevanja in metode izobraţevanja. Za metode poučevanja je značilno 

prepletanje aktivnosti poučevanja in učenja, ki zajemajo različno 

komunikacijo ter interakcijo med učenci in učiteljem. Za metode 

izobraţevanja pa so značilne aktivnosti, ki so v funkciji pridobivanja znanja 

in doseganja širših vzgojno-izobraţevalnih ciljev, kot jih učenci dosegajo z 

metodami poučevanja. 

 

Učiteljevo poznavanje in razumevanje semantičnih ter vsebinskih razlik med 

učnimi metodami vpliva na njihovo izbiro pri načrtovanju učnega procesa. 

Poleg omenjenega vpliva na izbiro učnih metod so še številni drugi dejavniki. 

Blaţič in drugi (2003) dejavnike vpliva delijo na objektivne in subjektivne. V 

prvo kategorijo sodijo: 

- vpliv vzgojno-izobraţevalnih ciljev z vidika zahtevnosti, taksonomije, 

potreb, z vidika uresničljivosti ter normativnega vidika; 
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- vpliv vsebine z vidika ciljne vrednosti, stvarne znanstvene, logične ter 

strukturne značilnosti vsebine, z vidika privlačnosti, predznanja učencev ter 

korelacije vsebin med različnimi predmetnimi področji; 

- vpliv didaktičnega okolja in drugih objektivnih okoliščin z vidika 

didaktičnega okolja (objekt, prostor), z vidika didaktičnih sredstev ter 

delovnih pogojev učencev; 

Med subjektivne dejavnike vpliva na učne metode pa sodita: 

- vpliv učiteljev z vidika učinkovitosti, kakovosti in racionalizacije 

izobraţevalnega procesa, z vidika konceptualne pedagoške in didaktične 

usmeritve šole ter z vidika učiteljevih didaktičnih in metodičnih kompetenc; 

- vpliv učencev z vidika psihološke ter razvojne ustreznosti, medsebojnih 

odnosov, komunikacije, z vidika spoznavnih procesov ter individualizacije 

učnega procesa. 

 

Omenjeni dejavniki oziroma okoliščine vplivajo na metodično ravnanje 

učitelja. Pri načrtovanju učnega procesa lahko učitelj izbere več učnih metod, 

ki jih med seboj prepleta. Vloga posameznih metod se spreminja glede na 

konkretne značilnosti posameznih komponent ter učni proces. Blaţič in 

drugi (2003) razvrščajo učne metode po: 

- teoretičnih temeljih, 

- prevladujočih procesih v metodah, 

- značilnostih metodoloških pristopov, 

- aktivnostih učencev in učiteljev, 

- odnosih in didaktični komunikaciji med učenci in učitelji, 

- rabi različnih didaktičnih sredstev, 

- organizacijskih oblikah ter  

- namenih in funkcijah. 

 

Pri razumevanju razvrstitve oziroma klasifikacije učnih metod moramo biti 

pozorni na prevladovanje posameznih vidikov, saj se jih v posamezni metodi 

pojavlja več. Glede na vrsto didaktične komunikacije ločijo avtorji (prav tam): 

- verbalne, 

- vizualne in 
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- prakseološke metode. 

 

Prodanović (v Blaţič et. al, 2003) razvršča metode glede na funkcionalno 

komplementarne vidike: 

- verbalno-tekstualne, 

- laboratorijsko eksperimentalne in 

- ilustrativno-demonstracijske metode. 

 

Glede na namen in funkcijo v izobraţevalnem procesu pa lahko metode 

razdelimo na (prav tam): 

- metode obravnave nove snovi in pridobivanja znanja ter 

- metode utrjevanja, ponavljanja in uporabe znanja. 

 

Blaţič in drugi (2003) ločijo: 

- metodo razlage, 

- metodo predavanja, 

- metodo razgovora, 

- metode z uporabo besedila, 

- metodo prikazovanja, 

- problemsko metodo in 

- metodo primera. 

 

Stevanović (2000) deli metode dela v dve kategoriji. Med toge metode uvršča: 

- verbalno metodo, ki jo deli na predavanje, razgovor in delo s teksti; 

- metodo vizualnega zaznavanja in praktičnega dela, ki jo deli na 

demonstriranje, poizkuse, grafične prikaze in laboratorijsko delo; 

- metodo receptivnega učenja in pomnjenja; 

- metodo samoizobraţevanja z uporabo besedil in ilustracij. 

Med kreativne metode pa uvršča: 

- kreativno-ustvarjalne metode, ki zdruţujejo metodo kreativnega in 

kritičnega branja;  

- metodo odkrivanja in raziskovanja (problemska metoda); 
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- recepcijsko-estetske metode, ki zajemajo metode dela s podatki, metodo 

odkrivanja; 

- esejistično-sintetične metode, v katere vključuje proste, samostojne, 

ustvarjalne in raziskovalne aktivnosti; 

- algoritemsko-matematične metode, ki jih opredeli kot metode dela preko 

navodil za samostojno učenje in raziskovanje učnih vsebin; 

- metodo dela z avdiovizualnimi sredstvi; 

- metodo dela z računalniškim simuliranjem, ki pa v praksi ni ravno 

razširjena in pogosto uporabljena, saj tudi v strokovni literaturi ni veliko 

informacij ter napotkov za učitelje, ki bi jih usmerjali v učinkovito uporabo v 

učnem procesu (Stevanović, 2000). 

 

Ne glede na izbiro učne metode mora učitelj vedno imeti v mislih učenca in 

njegovo kakovostno pridobivanje oziroma usvajanje učne snovi. Bolj bo 

poučevanje spodbujalo in omogočalo učenčevo samostojno delovanje, 

sodelovalno in ustvarjalno učenje, aktivacijo lastnih izkušenj in doţivetij ter 

demokratičen odnos med učenci in učiteljem, bolj bodo učenci uspešni 

(Strmčnik, 2001; Erwin, 2004; Stevanović, 2000; Blaţič et. al., 2003; Poljak, 

1988). To velja tudi pri spoznavanju likovnih vsebin pri pouku likovne vzgoje. 

 

Metode dela pri pouku likovne vzgoje predstavljajo sisteme načinov dela, ki 

potekajo pri reševanju nalog z namenom, da bi učenci najhitreje prišli do 

cilja (Berce-Golob, 1993). Podobno tudi Tacolova (2003) učne metode 

predstavlja kot sredstvo za doseganje ciljev v učnem procesu likovne vzgoje. 

Izpostavlja pomen odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju med 

učiteljem in učenci.  

 

Različni avtorji (Berce-Golob, 1993; Duh, 2004; Grgurić in Jakubin, 1996; 

Karlavaris, 1987; Tacol, 2007) določajo moţne metode za likovno vzgojo, saj 

se morajo le-te prilagajati posebnostim področja.  

 

Splošne učne metode lahko učitelj uporablja v kombinaciji s specifičnimi, 

kar omogoča večjo fleksibilnost in dinamičnost poučevanja ali učenja. 
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Posebne ali specifične likovne metode temeljijo na likovnih posebnostih 

problemskega pouka likovne vzgoje (Tacol, 2003). Prednosti vpeljave 

posebnih metod so, da učitelj z njimi razvija likovno senzibilnost učencev, jih 

usmerja k izvirni rešitvi problemsko zasnovane likovne naloge in ob tem 

spodbuja k samostojnemu načinu likovnega izraţanja ter razvoju njihovih 

individualnih likovnih zmoţnosti. Tako se pri učencih bolje razvijajo 

zmoţnosti opazovanja, predstavljivosti, domišljije, likovnega mišljenja in 

ustvarjalnosti. Poleg tega jim pomaga širiti znanje o likovnih prvinah, 

oblikovalnih načelih, likovnih materialih in orodjih in njihovi samostojni 

uporabi. Specifične likovne metode omogočajo aktivnejšo vlogo učitelja in 

učencev, le-ti so aktivni in sooblikujejo učno uro in so zato dejavnejši, 

samostojnejši in odgovornejši. Učitelj mora poznati posebnosti likovnega 

jezika, razlike v zmoţnostih likovnega izraţanja, načine dojemanja likovnih 

pojmov in posebnosti ravnanja z likovnimi materiali, učenčeve interese in 

nagnjenja. 

 

Likovna in didaktična izhodišča, na katera se je pri iskanju specifičnih 

metod opirala tudi Berce-Golobova (1993), so naslednja: cilji in naloge 

likovnovzgojnega dela (po učnem načrtu), specifična načela likovnovzgojnega 

dela (likovni jezik, problemska zasnovanost dela, individualno delo, učenec 

kot subjekt) in splošna didaktična načela. 

 

Glede specifičnih metod nekateri avtorji poudarjajo tudi, da se med seboj 

prepletajo, zato se jih v pouk uvaja sočasno in prepleteno (Berce-Golob in 

Karlavaris, 1991; Berce-Golob, 1993; Karlavaris, 1987; Zupančič, 2006). Te 

metode so močno povezane z vsebinami in načini dela. 

 

Avtorji (Berce-Golob in Karlavaris, 1991; Berce-Golob, 1993; Duh, 2004; 

Karlavaris, 1987) tako izpostavljajo štiri osnovne karakteristike estetskega 

fenomena v didaktičnih procesih, ki so osnova za določitev učnih metod za 

področje likovne vzgoje. Osnovne značilnosti estetskega pojava v didaktičnih 

procesih opredeljujejo kot specifičnosti estetske komunikacije, specifičnosti 

kreativnih procesov, kompleksnost likovnih pojavnosti, funkcij in procesov, 
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individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov ter specifičnosti 

likovnih tehnik. 

Metode dela, ki izhajajo iz osnovnih značilnosti estetskega pojava v 

didaktičnih procesih so klasificirali na sledeči način:  

 

 Specifičnosti estetske komunikacije:  

- metoda estetske komunikacije – metoda estetskega kultiviranja; 

- metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti. 

 

 Specifičnosti kreativnih procesov: 

- metoda transponiranja in alternativ; 

- metoda posrednih stimulansov. 

 

 Kompleksnost likovnih pojavnosti, funkcij, procesov:  

- metoda kompleksnosti in prepletanja; 

- metoda izmeničnih vplivov. 

 

 Individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov:  

- metoda avtonomnih likovnih postopkov; 

- metoda osveščanja lastne senzibilnosti. 

 

Berce-Golobova (1993) dodaja še metode, ki izhajajo iz:  

 specifičnosti likovnih tehnik:  

- metoda direktnega učenja likovne tehnike; 

- metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo 

lastne izkušnje. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili izbrane specifične metode, ki jih 

bomo uporabili v raziskovalnem delu naloge. 
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Specifična metoda estetske komunikacije 

 

Pri tej metodi učitelj vodi delo tako, da so učenci pri prenosu emocionalno-

estetskega sporočila in pri kultiviranju zavesti strpni drug do drugega in se 

upoštevajo (Berce-Golob, 1993). Učencem omogoča svobodo pri doţivljanju 

in presojanju ter predvidi različne estetske doţivljaje in sodbe. Z 

dopuščanjem različnosti jih motivira za delo, učenci pa na svojih delih 

izrazijo drugačnost estetskih doţivljajev in sodb (Karlavaris, 1987). 

Tacolova (2003) meni, da mora učitelj za uvedbo te metode poznati 

posebnosti likovnega razvoja otrok in njihove emocionalnosti, v razredu pa 

mora ustvariti sproščeno vzdušje. Učencem tako omogoča, da se ne 

obremenjujejo z lastno nadarjenostjo. Pripeljati jih mora do občutka varnosti 

in zavedanja, da je njihov osebni način likovnega izraţanja ustrezen in 

zaţelen, saj je bistvo njihovo samostojno reševanje likovnega problema. 

Učence spodbuja k opazovanju in razlagi njihovega lastnega doţivljanja 

likovnih izdelkov ostalih učencev, pri tem pa jih usmerja v iskanje tistih, ki 

imajo likovne probleme rešene in imajo svojstven likovni izraz. Prav tako jim 

demonstrira reprodukcije in jih ob njih navaja na to, da cenijo umetnikov 

individualni način izraţanja. 

Duh (2004) dodaja še to, da mora učitelj učence dobro poznati, predvsem 

njihovo emocionalnost. Učitelj vodi učni proces tako, da se učenci in učitelj 

med seboj upoštevajo, da so v medsebojnem odnosu strpni (Berce-Golob, 

1993). Z metodo estetskega kultiviranja pri učencih zavestno spodbuja 

različne odzive na ista likovna dela, na primer pogovor vodi tako, da 

spodbuja odzive na umetnine in jim sporoča, da njihovi odgovori ne morejo 

biti pravilni ali napačni (Zupančič, 2006). Pogovora o likovnih delih ne 

zaključimo s pravilno razlago, ampak damo moţnost, da učenci sami podajo 

svoje poglede na delo. 

 

Specifična metoda širjenja in elaboriranja (udejanjanja) likovne senzibilnosti 

 

Učitelj pomaga učencem širiti likovne komponente, vrednosti in njihove 

oblikovne strukture oziroma miselne elaboracije. Učenci tako pridobivajo 
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likovna spoznanja, si bogatijo občutljivost za likovne elemente in njihove 

odnose, za večplastnost sporočil, za različne strukture likovnega izraţanja. 

Učitelj vodi proces od laţjega k teţjemu, od splošnega k posebnemu (Berce-

Golob, 1993; Karlavaris, 1987). Tacolova (2003) razlaga, da mora biti učitelj 

za to metodo strokovno in didaktično usposobljen, poznati mora učence in 

njihove individualne načine izraţanja, njihove likovne in intelektualne 

zmoţnosti ter čustveno in socialno razvitost. Učence naj bi usmerjal v 

doţivljanje predmetov in pojavov v naravi in okolju (da se pogovarjajo o 

svojih zamislih in čustvih, o vzrokih za različne načine izraţanja), v 

razumevanje likovnih pojmov in v ustvarjanje z različnimi materiali. Za 

teoretično in praktično dejavnost mora v razredu ustvariti sproščeno, 

spodbudno klimo. Pri mlajših učencih to lahko stori s pomočjo igralnih 

dejavnosti in pripovedi o različnih doţivljajih. Na tak način učenci postanejo 

aktivni soustvarjalci ure (na primer v uvodni motivaciji, pri spoznavanju 

likovnih pojmov, pri likovnem izraţanju ali pri vrednotenju). Pomembno je, 

da učitelj s prepletanjem metod dela spodbuja doţivljanje, sproščanje in 

samostojnost učencev, da na podlagi emocionalnega doţivljanja prihajajo do 

različnih idej, ki jih spodbujajo k samostojnemu likovnemu izraţanju. 

»Čutenje in likovno mišljenje se na ta način vzajemno bogatita – gre za 

proces sestavljanja likovnih pojmov in vključevanje simbolnih struktur. 

Ustvarja se ravnoteţje med čutenjem in likovnim mišljenjem, nastajajo 

nepričakovane povezave med pojmi, materiali in podobami. Nastale podobe 

so rezultat občutenja popolnosti in dovršenosti procesa lastne likovne 

dejavnosti« (Tacol, 2003, 104). Pri starejših učencih je pomembno, da učitelj 

z motivacijo spodbudi njihova čustva, jih navduši za likovno izraţanje z 

likovnimi elementi, torej da spodbudi domišljijo, da lahko nastanejo nove, 

nepričakovane podobe. Učitelj pouk organizira tako, da motivira učence za 

nova odkritja, zadovoljstvo, za upodabljanje novih čustev, ţelj, da sproţi 

veselje za rabo likovnih materialov in orodij. Pri tem si učenci širijo izkušnje, 

spoznavajo likovne pojme in jih povezujejo, nadgrajujejo, besedno izrazijo. 

Pri tej metodi se povezujejo razum, likovna izkušnja in likovna domišljija, 

posledično pa to vodi učenca v občutljiv način likovnega izraţanja z 

različnimi izraznimi sredstvi. 
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Duh (2004) razlaga, da to metodo dobimo, ko metodi estetske komunikacije 

dodamo nalogo širjenja likovnih komponent in vrednosti ter njihove 

oblikovne strukture ali miselne elaboracije. Učitelj pri učencih bogati 

občutljivost za določene elemente in njihove odnose za večplastnost sporočil, 

za različne strukture likovnega izraţanja. Če pri učencih postopoma širimo 

likovna spoznanja in likovno občutljivost, se občutljivost za ubrane odnose 

ter doţivljanje in razumevanje estetskih sporočil veča (Berce-Golob in 

Karlavaris, 1991). 

S pomočjo te specifične metode učenci spoznajo interpretacijo likovnih del, 

kot jo poda učitelj, vendar pa se s tem ne zanika njihove interpretacije. 

»Učiteljeva razlaga ne zamenja učenčevega pogleda na umetnino, ampak ga 

le dopolni« (Zupančič, 2006, 41). 

 

Specifična metoda transponiranja in alternative 

 

Pri tej metodi dela učitelj učencem omogoči, da se spopadejo z neznanim in 

novim. Za to uporablja postopek transponiranja, pri katerem se sproţi 

izvirnost ter lastno iskanje rešitev. Učitelj pri reševanju likovnega problema 

in izvedbi likovne tehnike daje posredna navodila in spodbuja k iskanju 

alternativ (Berce-Golob, 1993; Karlavaris, 1987). 

Tacolova (2003) izpostavlja, da učitelj učence spodbudi v izrazito doţivljanje 

in doumevanje motiva – ustvarjalnost. V ta namen predstavi likovne pojme, 

posebnosti likovnih tehnik, motiva in likovnega problema tako, da spodbudi 

domišljijo, likovni spomin, individualne rešitve, nove in izvirne ideje. Tu je 

pomembno, da jasno predstavi likovne tehnike in tako učencem omogoča 

raziskovanje moţnosti, ki jih le-te nudijo.  

Učitelj daje učencem indirektna, posredna navodila, tako se s postopkom 

transponiranja sproţi izvirnost ter lastno iskanje rešitev (Duh, 2004). 

Po Zupančiču (2006) metoda transponiranja in alternative učencem omogoča, 

da se spopadejo z neznanim in novim; tu se sproţi izvirnost. To metodo 

uvajamo z izbiro vsebine, izbiro umetniških reprodukcij v uvodnem delu ure, 

z načinom dela, odzivi na likovna dela učencev, da spoznavajo alternative in 

drugačne interpretacije. Praktično delo učitelj vodi tako, da poudarja iskanje 
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novih poti pri uporabi materialov, pri idejah, ki jih likovna dela 

implementirajo, in pri interpretacijah načinov dela sodobnih umetnikov. 

Učitelj učencem omogoča svobodo pri podajanju individualnega pogleda na 

umetniška dela nekaj svobode pa tudi pri praktičnem delu. Ta metoda je 

najprimernejša pri praktičnem delu pouka likovne vzgoje.  

 

Specifična metoda kompleksnosti in prepletanja  

 

Pri tej metodi se prehaja od laţjega k teţjemu, od splošnega k posebnemu. 

Učitelj učence spodbuja k likovni ustvarjalnosti pri motivu, tehniki, likovnem 

jeziku, izrazu osebnosti posameznika, med samim delom in pri vrednotenju 

pa usmerja njihovo pozornost od enega do drugega sloja (Berce-Golob, 1993; 

Karlavaris, 1987). Tacolova (2003) pravi, da ta metoda spodbuja celostni 

razvoj učencev, razvoj izvirnosti, domiselnosti ter samozavesti pri likovnem 

izraţanju. Organizacija učnega procesa je pripravljena tako, da učenci 

besedno usvajajo likovne pojme in spoznajo likovni problem, ki je tu 

izhodišče za likovno izraţanje z likovnim motivom in tehniko. Tu je 

pomembno povezovanje teoretičnega problema, doţivljanje motiva in 

poznavanje posebnosti likovnih tehnik, saj to omogoča povezovanje likovnih 

pojmov z izvirno idejo in določenimi likovnimi materiali. Pomembna je torej 

povezava med likovnim motivom, likovno tehniko in likovnim problemom, saj 

tako učitelj učence motivira za ustvarjalno likovno izraţanje. Tudi pri tej 

metodi je pomembna sproščena klima, ki vodi v ustvarjalnost. Likovna 

ustvarjalnost je slojevita, spaja več komponent, kot so motiv, tehnika, likovni 

jezik, slog, osebnost ustvarjalca, odnosi do sveta, uporabljene funkcije, 

ideologija, v celoto.  

Duh (2004) kot primer uporabe metode kompleksnosti in prepletanja 

predstavi učitelja, ki predstavlja sodobna likovna dela, izbrano likovno delo 

umesti v določeno idejno shemo in obdobje, ga poveţe z umetnikovo 

osebnostjo, povezuje izbrano likovno delo z izkušnjami učencev ali pa 

predstavi, da se posamezne plati umetniškega dela prepletajo in so soodvisne. 

To metodo uporabljamo, ko ţelimo najti znanje in informacije, ki so jih 

učenci pridobili pri drugih predmetnih področjih (Zupančič, 2006). 
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Umetniško delo postavimo v širši kontekst, kjer morajo učenci podobne 

vsebine najti v vsakdanjem okolju.  

 

Specifična metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 

 

Ta metoda uvaja učence v lastno osveščanje subjektivnosti in senzibilnosti 

(Berce-Golob, 1993). Učenci v kreativnem likovnoizraznem delu postopoma 

preidejo iz spontanosti k samosvojemu, subjektivnemu in vedno bolj 

zavestnemu procesu. Učitelj učencem omogoča, da se likovni doţivljaj 

oziroma likovno oblikovanje obdrţi pri učencih v zavesti kot likovna izkušnja, 

v ustreznih situacijah pa to likovno izkušnjo ponovno izkoristi in s tem 

povečuje likovno občutljivost. Duh (2004) predstavlja, da pri tej metodi 

postopoma prihajamo od spontanih reakcij do posebnega samosvojega, 

subjektivnega, bolj zavestnega procesa, kjer se likovni doţivljaj in likovno 

oblikovanje obdrţita v zavesti kot likovna izkušnja. 

Pri metodi osveščanja lastne senzibilnosti, ki izhaja iz upoštevanja 

individualnosti, se učence navaja na zavestno uporabo in mešanje usvojenih 

novih načinov likovnega izraţanja pri nadaljnjem likovnem ustvarjanju, ko ţe 

poznajo več različnih načinov likovnega izraţanja (Zupančič, 2006). S to 

metodo povezujemo spontano in zavestno odzivanje učencev na umetniško 

delo ali na lastna likovna dela. 

Pomembno je, da učitelj ceni in spodbuja individualni način izraţanja 

(individualni stil) (Tacol, 2003). Učenca usmerja v ureditev osebnega načina 

izraţanja. Za pomoč predstavi reprodukcije, preko katerih razloţi različne 

umetniške stile. Tako učenci pri izraţanju poveţejo lastne izkušnje, jih 

nadgrajujejo z novimi, s tem pa si krepijo občutljivost za likovne elemente, 

oblikovalna načela in likovne tehnike, kar jih vodi do večje samozavesti, 

samostojnosti in v izvirno oblikovanje motivov (Karlavaris, 1987). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V teoretičnem delu smo zbrali številne raziskave, ki se ukvarjajo z 

ustvarjalnostjo. O ustvarjalnosti v šolskem kurikulumu in specifično pri 

likovni vzgoji se nedvomno veliko piše, raziskuje, debatira. Učitelji dobivajo 

različna znanja na fakultetah, kjer se izobraţujejo, in različne smernice v 

različnih drţavah, na različnih stopnjah izobraţevanja in pri različnih 

predmetih, ki jih poučujejo. Predmet nadaljnje raziskave bo zato najprej 

ugotavljanje aktualnega stanja poučevanja likovne vzgoje na višji stopnji 

osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in niţjih srednjih šolah 

s slovenskim učnim jezikom v Italiji. V drugem delu raziskave pa bo iz 

teoretičnih izhodišč ter preučitve stanja poučevanja likovne vzgoje prikazana 

še posodobitev načinov načrtovanja likovnih nalog za ustvarjalno likovno 

izraţanje v drugih razredih niţje srednje šole v slovenskih šolah v Italiji in v 

sedmih razredih devetletne italijanske šole v Sloveniji (starost učencev od 12 

do 13 let). Namen raziskave je zato bil preveriti in odkriti moţnosti 

spreminjanja načina poučevanja z vnašanjem različnih sprememb, med 

katerimi tudi metod in oblik dela, ki usmerjajo učenčevo intenzivnejše 

doţivljanje in razumevanje posebnosti izraznih sredstev in oblikovalnih načel, 

likovnih motivov in materialov ter tako doseči več senzibilnosti, 

ustvarjalnosti ter samostojnosti pri reševanju likovnih nalog. V Sloveniji še 

ni bilo izvedenih takšnih raziskav z učitelji italijanskih manjšin in tudi ne v 

Italiji z učitelji slovenskih manjšin. Spremljanje in spreminjanje načinov 

poučevanja je bilo namenjeno izdelavi modela pouka, ki bo preko 

ustvarjalnejšega načina poučevanja učiteljev vodil učence k razvijanju 

likovne ustvarjalnosti, ob tem pa upošteval posebnosti učnih sistemov 

manjšin. Učitelji namreč pri načrtovanju nalog s področja slikanja ne izbirajo 

metod in oblik dela, ki bi izhajale iz specifike načrtovanja problemskih nalog, 

ki bi omogočile aktivnejše doţivljanje pojmov, likovnih motivov in materialov, 
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saj jih navadno zaradi profila izobrazbe ne poznajo. Ravno to pa je tisto, kar 

bi omogočalo večjo samostojnost in ustvarjalnost učencev pri likovni vzgoji.  

Končni cilj je izdelava predloga poučevanja likovne vzgoje na italijanskih 

osnovnih šolah v Sloveniji in slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji, s 

katerim bo likovna ustvarjalnost v primerjavi z obstoječim začetnim stanjem 

povečana. V ta namen sta bili izvedeni multipla študija primera in akcijska 

raziskava.
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3.2  PRVI DEL RAZISKAVE – MULTIPLA ŠTUDIJA PRIMERA 
 

Prvi del raziskave predstavlja multipla študija primera, v kateri nas je 

zanimalo dejansko stanje pouka likovne vzgoje v slovenskih niţjih srednjih 

šolah v Italiji ter v italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji. Pričujoča raziskava 

je oblikovana kot kvalitativna multipla študija primera, saj smo ţeleli dobiti 

poglobljen vpogled v pouk likovne vzgoje – v potek pouka na omenjenih šolah. 

Prav tako smo ţeleli dobiti tudi mnenja učiteljev. Učitelj likovne vzgoje je tisti, 

ki s svojo strokovno in pedagoško usposobljenostjo, delom in pristopom 

bistveno vpliva na ustvarjalnost in samostojnost učencev pri reševanju 

likovnih nalog. V Sloveniji in tudi drugih drţavah se poudarja pomen 

učiteljevih stališč do likovne ustvarjalnosti učencev. Naš namen je bil 

spoznati njihovo organiziranje učne ure, delovanje v učni uri z učenci in 

mnenja o likovni ustvarjalnosti učencev pri realizaciji likovnih nalog.  

 

V nadaljevanju uporabljamo besedo učitelj v moškem spolu, a zaobjemamo 

ugotovitve tako za učitelje kakor za učiteljice. Ravno tako uporabljamo 

besedo učenec, zaobjemamo pa ugotovitve tako za učence kakor za učenke. 

 

3.2.1 Cilji multiple študije primera 

 

Cilji multiple študije primera v slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v šolah 

z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji so bili raziskati:  

- obstoječe materialne in prostorske pogoje za poučevanje likovne vzgoje,  

- obstoječo prakso poučevanja učencev, 

- obstoječo strokovno in pedagoško usposobljenost učitelja za načrtovanje 

in izvajanje likovne vzgoje, 

- učiteljevo poznavanje vsebin učnega načrta in strategij načrtovanja 

likovnih nalog in učnega procesa, 

- učiteljeve potrebe po dodatnem usposabljanju za učinkovitejše 

poučevanje v okviru celostnega likovnega razvoja učencev. 
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3.2.2 Raziskovalna vprašanja za multiplo študijo primera 

 

V okviru multiple študije primera smo zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

1. Kakšne so učiteljeve moţnosti izvajanja pouka, njegova znanja, 

spretnosti, izkušnje ter prepričanja o poučevanju likovne vzgoje? 

2. Kako se učiteljevo likovno ter pedagoško znanje povezuje s poučevalno 

prakso? 

3. Kako se način poučevanja razlikuje glede na leta delovnih izkušenj in 

izobrazbo učitelja? 

4. Katere metode in oblike dela ter druge prilagoditve učitelji ocenjujejo kot 

učinkovite? 

5. Kakšen vpliv (ovire in prednosti) ima struktura učnega načrta na 

učiteljevo načrtovanje likovnih nalog ter njihovo izvedbo? 

6. Kako učitelji ocenjujejo lastne potrebe po dodatnem usposabljanju za 

ustvarjalno likovno izraţanje učencev? 

 

3.2.3 Tehnike zbiranja podatkov 
 

Uporabili smo sledeče tehnike zbiranja podatkov:  

- anketa (vprašanja odprtega, kombiniranega in zaprtega tipa),  

- polstrukturiran globinski intervju, 

- analiza dokumentov. 

 

Del podatkov smo zbrali s tehniko vodenih globinskih intervjujev. »Z 

globinskim intervjujem poskušamo prodreti globlje v proučevanje 

raziskovalnih problemov, kot je to mogoče s strukturiranim intervjujem. Z 

globinskim intervjujem posegamo podrobneje in globlje v opise ter 

pojasnjevanja, razlage, primerjave raznih dejanj, dogodkov, pojavov, ljudi in 

drugega iz vpraševančevih izkušenj in doţivetij« (Terminološki slovar vzgoje 

in izobraţevanja, 2009). Globinski intervju se izvaja z eno osebo, traja lahko 

od 30 minut do več kot ene ure in se lahko izvede na enkratnem srečanju, 

lahko pa se izvede z več srečanji. Izpraševalec intervju vodi skozi osnovne in 

poglavitne teme, v samih vprašanjih in odgovorih pa se pojavlja celotna serija 
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nepredvidljivih področij raziskave (Manoilov, 2010; Malhotra in Birks, 2003; 

Vogrinc, 2008). 

 

3.2.4 Postopek zbiranja podatkov  

 

 

Multipla študija primera nam omogoča poglobljeno razumevanje 

obravnavane problematike in pomena ustvarjalnosti pri likovni vzgoji za vse 

udeleţene v raziskavi. Ta del raziskave je potekal od leta 2012 do 2015 v 

obeh manjšinskih šolskih sistemih. V šolskem letu 2011/2012 smo 

pripravili gradivo za izvajanje raziskave – preučili smo teorijo, pripravili 

vprašalnike ter ostali material. V tem letu smo tudi stopili v stik z vsemi 

ravnatelji italijanskih osnovnih šol v Sloveniji ter slovenskih niţjih srednjih 

šol v Italiji – tako pisno kot telefonsko – in se dogovorili za odobritev izvajanja 

raziskave na njihovih šolah. Ravnateljem smo izročili tudi prošnje za 

sodelovanje, namenjene posameznim učiteljem. 

V času od februarja do julija 2012 smo se osebno srečali z vsemi devetimi 

učitelji, ki so v tistem šolskem letu poučevali likovno vzgojo na predmetni 

stopnji osnovne šole v italijanskih šolah v Sloveniji ter slovenskih niţjih 

srednjih šolah v Italiji. Razloţili smo jim namen raziskave in jih seznanili z 

njenim potekom. Sodelujoči so dobili tudi dopis s potrebnimi informacijami o 

sodelovanju v raziskavi. V raziskavo smo ţeleli vključiti vse učitelje, ki so 

poučevali na omenjenih šolah, vendar jih je nekaj (dva) ţe v začetni fazi 

odklonilo sodelovanje zaradi številnih obveznosti, ostali učitelji (sedem) pa so 

se s sodelovanjem strinjali. Pojavile so se tudi dodatne teţave pri nadaljnjem 

sodelovanju, saj nekateri učitelji, ki so poučevali na slovenskih niţjih 

srednjih šolah v Italiji, niso bili redno zaposleni in zato niso vedeli, na kateri 

šoli in katere predmete bodo poučevali v naslednjem šolskem letu. Tako smo 

se z vsemi dogovorili za ponovno srečanje in predajo ostalega gradiva v 

pričetku šolskega leta 2012/2013. Tedaj smo jim predali vprašalnike (priloga 

1: Vprašalnik za učitelje) in nadaljnja navodila glede poteka raziskave. Prosili 

smo jih tudi, da nam posredujejo letno pripravo ter primer dnevne priprave. 

Dogovorili smo se, da nam bodo gradivo (odgovore na vprašanja, letne in 
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dnevne priprave) posredovali do decembra 2013, a se je pri nekaterih ta čas 

podaljšal še za pol leta. Pri ponovnem srečanju z njimi smo prevzeli 

vprašalnike (priloga 1: Vprašalnik za učitelje), z nekaterimi učitelji smo 

izvedli osebno izpolnjevanje vprašalnikov, z vsemi sodelujočimi pa smo 

izvedli tudi poglobljene intervjuje (priloga 2: Vprašanja za polstrukturirani 

intervju). Gradivo smo prevzeli osebno, nekaj pa tudi po elektronski pošti. 

Pri multipli študiji primera so bili torej podatki pridobljeni najprej z 

anketami in nato s poglobljenimi intervjuji (priloga 1: Vprašalnik za učitelje 

in priloga 2: Vprašanja za polstrukturirani intervju), sledila pa je še analiza 

dokumentov (analiza učnih načrtov, letnih priprav). 

S tem so bile pridobljene informacije o izvajanju pouka, njihove učne 

priprave in dokumentacija za izvajanje predmeta. Po analizi teh podatkov se 

je v sodelovanju z učitelji na koncu šolskega leta 2013/2014 pripravil 

program izvajanja učnih ur in ocenjevalna lestvica za vrednotenje učenčeve 

likovne ustvarjalnosti.  

 

3.2.5 Vključeni v raziskavo 

 

V multiplo študijo primera so bili vključeni učitelji, ki poučujejo likovno 

vzgojo na predmetni stopnji osnovne šole v italijanskih šolah v Sloveniji (od 6. 

do 9. razreda: starost učencev od pribliţno 11 do 15 let) ter na slovenskih 

niţjih srednjih šolah v Italiji (od 1. do 3. razreda: starost učencev od 

pribliţno 11 do 14 let). Izbor učiteljev smo opravili glede na njihovo 

pripravljenost za sodelovanje v raziskavi. Sodelujočih učiteljev je bilo v celoti 

sedem, dva pa sta sodelovanje odklonila.  

 

Učitelji, ki so sodelovali v tem delu raziskave – multipli študiji primera, so 

stari od 34 do 62 let. Med njimi je šest ţensk in en moški. Velika večina jih 

ima univerzitetno izobrazbo, eden višjo šolo in eden doktorat znanosti. 

Večina jih je akademskih slikarjev, ostali pa so: en grafični oblikovalec, en 

učitelj razrednega pouka in en doktor znanosti – arhitekturnega in urbanega 

projektiranja. Študirali so na beneški, trţaški, videmski ali ljubljanski 

univerzi. Učitelji poučujejo likovno vzgojo od 4 do 41 let.  
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3.2.6 Obdelava podatkov 

 

3.2.6.1 Vprašalniki za sodelujoče učitelje likovne vzgoje 

 

Učitelji so anketne vprašalnike (priloga 1: Vprašalnik za učitelje) prejeli 

osebno in z dodanimi pojasnili, prejeli pa so jih v šolskem letu 2012/2013. 

Njihovo zbiranje se je zavleklo zaradi zasedenosti in preobremenjenosti 

učiteljev, zato smo nekatere vprašalnike čakali več kot eno leto. Odgovore iz 

vprašalnikov v italijanščini smo prevedli v slovenščino. V tem času smo se z 

učitelji dogovorili tudi o nadaljnjem poteku raziskave – o izvedbi intervjujev 

in oddaji dokumentacije za izvajanje pouka. Za predstavitev njihovih 

odgovorov smo zaradi majhnega števila udeleţencev (7) uporabili 

deskriptivno metodo.  

 

3.2.6.2 Intervjuji s sodelujočimi učitelji likovne vzgoje 

 

Podatki so bili zbrani v šolskem letu 2013/2014 z globinskimi 

polstrukturiranimi intervjuji (priloga 2: Vprašanja za polstrukturirani 

intervju). Vsak intervju je trajal od 45 do 90 minut. S privoljenjem 

intervjuvanih smo pogovore snemali. Prepisali smo zvočne zapise intervjujev, 

intervjuje v italijanščini smo prevedli v slovenščino, rezultate raziskave 

oziroma dobljene odgovore pa smo predstavili s podrobnimi povzetki, ki so 

razčlenjeni glede na vsebine. Nekatera mnenja, ki so nam jih podali 

intervjuvanci in ki so bila po presoji raziskovalke pomembna za dotično 

raziskavo, so navedena dobesedno v narekovajih in v poševnem tisku. 

Intervjuji o pouku likovne vzgoje v slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v 

italijanskih šolah v Sloveniji so bili osnova kvalitativne analize, ki je potekala 

na podlagi analize odgovorov učiteljev na vprašanja o ustvarjalnosti ter na 

podlagi njihovih mnenj o likovni vzgoji nasploh. Uporabili smo deskriptivno 

metodo. 
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3.2.6.3 Analiza dokumentacije 

 

V nadaljevanju smo učitelje prosili še za njihove letne priprave ter primere 

dnevnih priprav, ki jih uporabljajo pri pouku likovne vzgoje. Gradivo v 

italijanščini smo tudi tukaj prevedli v slovenščino. Vse gradivo smo 

analizirali kvalitativno. 

 

3.2.7 Rezultati in interpretacija  

 

V naslednjem poglavju bomo najprej predstavili analizo podatkov, zbranih z 

vprašalniki (priloga 1: Vprašalnik za učitelje), ter njihovo interpretacijo. 

Analize odgovorov bomo predstavili besedno, saj je bilo v raziskavo vključeno 

manjše število udeleţencev. Nato sledi predstavitev analize podatkov iz 

intervjujev (priloga 2: Vprašanja za polstrukturirani intervju), pregled 

učiteljeve dokumentacije za načrtovanje pouka likovne vzgoje in analiza 

značilnosti tega gradiva. Na tak način smo dobili osnovne podatke o 

obstoječem stanju likovne vzgoje v italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji 

in slovenskih zamejskih šolah v Italiji: o učiteljih, udeleţenih v raziskavi, in 

njihovih mnenjih. Ob zaključku pa sledi še zapis potrditve raziskovalnih 

vprašanj prvega dela raziskave – multiple študije primera. 

 

3.2.7.1 Analiza rezultatov, pridobljenih s pomočjo anketnega 

vprašalnika 

 

3.2.7.1.1 Učiteljeve moţnosti izvajanja pouka, njegovo znanje, spretnosti in 

izkušnje ter prepričanja o poučevanju likovne vzgoje 

 

Učitelji se zavedajo in izpostavljajo, da imajo pri izvajanju pouka likovne 

vzgoje teţave, saj so materialni in prostorski pogoji neustrezni: »Nimamo 

osnovnih delovnih pogojev – ne prostorskih ne materialnih.«; »Skušam 

načrtovati in izvajati ure tako, da razvijam vse čute, čeprav je to teţko izvesti 

brez osnovnih pogojev.«  
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Glede obstoječih prostorskih pogojev pri poučevanju likovne vzgoje ni nihče 

od učiteljev menil, da so popolnoma ustrezni: trije so menili, da so ustrezni, 

dva se nista opredelila, eden meni, da so delno ustrezni, eden je menil, da so 

neustrezni. Njihova mnenja so naslednja:  

- O ustrezni velikosti učilnice: samo en učitelj se je popolnoma strinjal, 

da je velikost učilnice ustrezna, dva sta se s tem strinjala, eden se ni mogel 

opredeliti. Nasprotno se en učitelj ni strinjal, da je velikost učilnice ustrezna, 

dva pa sta izpostavila, da je velikost učilnice popolnoma neustrezna. Iz teh 

mnenj je razvidno, da učitelji delujejo v precej različnih prostorskih pogojih. 

- O specializirani (likovni) učilnici: nihče od učiteljev ni navedel, da ima 

popolnoma ustrezno in specializirano učilnico za pouk likovne vzgoje. Trije 

učitelji so navedli, da je ustrezna, eden se ni opredelil, trije pa se s trditvijo, 

da imajo ustrezno učilnico, niso strinjali. Tretjina učiteljev torej sploh nima 

na voljo specializirane učilnice za likovno vzgojo.  

- O primerni osvetljavi učilnice: nihče ni bil mnenja, da je popolnoma 

ustrezna, trije učitelji so se s tem strinjali, dva se nista mogla opredeliti, dva 

pa se s tem nista strinjala. Mnenja so v tem primeru zelo deljena. 

- O zračnosti učilnice: dva učitelja sta popolnoma strinjala, dva sta se 

strinjala, dva se nista mogla opredeliti, eden pa se s tem ni strinjal. 

- O ustreznosti kabineta: nihče od učiteljev ni bil mnenja, da ima 

popolnoma ustrezen kabinet. Trije so menili, da je ustrezen, štirje učitelji pa 

nimajo kabineta. 

 

Pri prostorskih pogojih večina učiteljev najbolj izpostavlja problem 

premajhnih učilnic glede na število učencev (»Na podruţnični šoli poteka pouk 

likovne vzgoje kar v eni učilnici, kjer sta zdruţena dva oddelka – en višji in en 

niţji razred.«; »Učenci enega razreda so razporejeni v dve učilnici, ker nimamo 

prostora.«; »Mize so tako ozke, da učenci ne morejo hkrati imeti na njih 

likovnega materiala in likovnega izdelka. Utesnjeni so pri delu in premikanju.«). 

Učitelji pogosto izpostavijo problem pomanjkanja prostora. Nekaj jih tudi 

navaja, da med šolskim letom nimajo dostopa do specializirane učilnice za 

likovno vzgojo zaradi popravil na šoli, tako da morajo pouk izvajati v drugih 
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učilnicah: »Zaradi popravil v učilnicah mora med šolskim letom pouk potekati v 

drugih, nespecializiranih učilnicah. Vsako uro se selimo – imamo problem pri 

prenašanju likovnih izdelkov učencev in materiala.« Ravno tako nekaj učiteljev 

poudarja, da nimajo ustrezne svetlobe za delo. Posamezni učitelji navajajo, 

da je kabinet daleč od učilnice in da nimajo moţnosti postavljanja razstav: 

»Ne morem jim omogočiti samostojnega postavljanja razstav, ker ni prostora in 

časa.« 

 

Problematiko neustreznosti materialnih pogojev za poučevanje likovne vzgoje 

učitelji v večini izpostavljajo kot velik problem, saj morajo ves likovni 

material učenci sami prinašati v šolo.  

 

Učitelji kot največjo materialno oviro pri izvajanju pouka likovne vzgoje v 

veliki večini navajajo pomanjkanje finančnih sredstev – to izpostavljajo vsi, z 

izjemo enega učitelja. Pravijo: »Ni sredstev za financiranje materiala in 

didaktičnih sredstev.«; »Na voljo so le skromna sredstva, namenjena likovni 

dejavnosti.« Tako so se prisiljeni znajti na svoj način in razlagajo, da dobivajo 

material na dva načina: dva učitelja izvajata likovne naloge (likovne tehnike) 

z odpadnimi materiali (»Uporabljamo material za recikliranje, stare materiale«; 

»Odvisni smo od starih materialov, hranimo vse »smeti.«), dva pa vidita rešitev 

v nabavi materiala s strani učencev (»Razpolagamo z zelo skromnim 

materialom, še ta izhaja s strani učencev.«). Oboje odpira novo problematiko: 

»Učenci morajo material nabavljati večinoma sami in ga ne nosijo vedno po 

naročilu.« Posamezni učitelji navajajo tudi splošno pomanjkanje materiala, 

kot so plošče za linorez, glina, slikarska platna ipd. 

 

V nadaljevanju prikazujemo odgovore na vprašanja o opremljenosti učilnic 

ter odgovore na vprašanje, kako pogosto imajo pri izvajanju pouka likovne 

vzgoje učitelji moţnost uporabljati različno opremo:  

- računalnik – en učitelj nikoli, eden vsako uro, dva učitelja redko, dva 

včasih, trije pa pogosto; 

- računalniški projektor – dva nimata nikoli te moţnosti, dva včasih, dva 

pogosto in eden vedno; 
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- grafično prešo – večina (pet učiteljev) sploh nima moţnosti uporabe 

grafične preše, le dva imata to moţnost pogosto; 

- lončarsko peč – pet učiteljev je sploh nima moţnosti uporabljati, samo 

en učitelj jo uporablja pogosto, eden pa včasih; 

- odtočna korita z zadostnim številom pip v razredu, v katerem se izvaja 

likovna vzgoja – ima jih samo en učitelj, dva jih imata na voljo pogosto, eden 

le včasih (skoraj polovica učiteljev pa poučuje v razredih, kjer tekoče vode ni 

na voljo); 

- interaktivno tablo – en učitelj jo ima na voljo vsako uro, eden pogosto, 

eden pa včasih. Večina učiteljev (štirje) pa sploh nima moţnosti uporabe 

interaktivne table. 

Do lončarske peči in grafične preše večina učiteljev tako nima dostopa, 

problematično pa je predvsem dejstvo, da v večini razredov, namenjenih 

likovni vzgoji, ni zadostnega števila pip ali pa jih sploh ni. 

 

Nekaj učiteljev je dejstvo, da nimajo pip in lijaka, še posebej izpostavilo kot 

problematično (»Korita oziroma tekoče vode ni v učilnici.«), ostali pa so 

poudarili, da je le-teh premalo. Po dva učitelja sta izpostavila problem zaradi 

odsotnosti grafične preše in lončarske peči. Dva učitelja sta tudi navedla, da 

interaktivno tablo na šoli sicer imajo, ampak je pri večini ur ne moreta 

uporabljati: »Interaktivna tabla še ni povezana.«, »Interaktivne table v 

specializirani učilnici ni, ampak jo imamo v drugi učilnici.« Navedli pa so tudi 

teţave zaradi ovirane internetne povezave in slabih, zastarelih računalnikov. 

 

Učitelji so se izrazili tudi o ustreznosti omar in drugih odlagalnih površin: 

- Primernost omar za shranjevanje likovnega materiala, izdelkov in druge 

opreme: niti en učitelj se s tem ni strinjal. Samo en učitelj je potrdil, da ima 

v učilnici ustrezne omare, dva se nista opredelila, dva učitelja nista 

zadovoljna z obstoječimi omarami, saj učenci ne morejo puščati likovnega 

materiala v šoli, dva pa se sploh nista strinjala, saj omar nimata na voljo. 

- Ustreznost odlagalnih površin: izpostaviti je potrebno dejstvo, da se 

večina učiteljev (štirje) sploh ni strinjala z ustreznostjo odlagalnih površin, 
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eden se ni strinjal, dva pa se nista opredelila. Nihče ni označil odgovora »se 

strinjam« ali »se popolnoma strinjam«.  

 

Učitelji so kot problem pri tem najbolj izpostavili pomanjkanje omar in 

odlagalnih površin za odlaganje in shranjevanje likovnih izdelkov in 

materiala (»V učilnici ali kabinetu ni prostora za arhiv.«; »Pomanjkanje 

ustreznih omar za shranjevanje likovnega materiala.«).  

 

V odgovorih so predstavili tudi svoja stališča o lastnem delu pri pouku 

likovne vzgoje. Najbolj so se strinjali glede naslednjih trditev: 

- »Učencem omogočam, da samostojno snujejo likovne ideje.« (Šest se jih s 

to trditvijo ni strinjalo, eden se ni opredelil.)  

- »Učencem dajem moţnost vţivljanja v likovne vsebine.« (Trije so se 

popolnoma strinjali, štirje pa so se strinjali.) 

- »Spodbujam likovno ustvarjalnost.« (Štirje učitelji so se popolnoma 

strinjali, trije pa so se strinjali.) 

- »Učencem dajem moţnost, da svoje ideje, zamisli brez zadrţkov 

predstavijo.« (Štirje so se popolnoma strinjali, dva sta se strinjala, eden se ni 

opredelil.)  

- »Učencem individualno svetujem, pomagam.« (Trije so se popolnoma 

strinjali, dva sta se strinjala, dva pa se nista opredelila.) 

- »Poznam učne stile učencev in jih upoštevam.« (Štirje so se popolnoma 

strinjali, eden se je strinjal, dva se nista opredelila.) 

- »Spodbujam spontani likovni izraz.« (Skoraj vsi učitelji so se popolnoma 

strinjali, eden se je strinjal in eden se ni opredelil.) 

- »Načrtujem in izvajam ure likovne vzgoje tako, da razvijam vse učenčeve 

čute.« (Eden se je popolnoma strinjal, pet se jih je strinjalo, eden se ni 

opredelil.) 

- »Upoštevam in se posvečam učencem z učnimi teţavami.« (Štirje učitelji 

so se popolnoma strinjali, dva se nista opredelila, eden se ni strinjal.) 

- »Enakovredno spremljam vse učence.« (Trije so se popolnoma strinjali, 

eden se je strinjal, dva se nista opredelila, eden se ni strinjal.) 
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- »Upoštevam in se posvečam nadarjenim učencem.« (Trije so se 

popolnoma strinjali, eden se je strinjal, dva se nista opredelila, eden pa se ni 

strinjal.) 

 

Manj so se učitelji strinjali z naslednjimi trditvami: 

- »Učencem omogočam, da samostojno postavijo razstavo likovnih 

izdelkov.« (Trije so se strinjali, trije se niso opredelili, eden se ni strinjal.) 

- »Neposredno popravljam likovne izdelke pri nastajanju.« (Trije učitelji se 

sploh niso strinjali, eden se ni strinjal, trije pa se niso opredelili.) 

- »Posegam v reševanje likovne naloge z lastnimi sugestijami.« (Dva sta se 

strinjala, trije se niso opredelili, eden se ni strinjal, eden pa se s tem sploh ni 

strinjal.) 

 

Učitelji se v večini strinjajo, da so njihove izkušnje in likovno znanje dobre 

ter da v poučevanje vlagajo precej truda. Poučevanje pa bi bilo učinkovitejše, 

če bi imeli dovolj moţnosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in ne bi 

bilo ovir, kot sta nedostopnost priročnikov za učitelje v jeziku poučevanja 

(dva sta se popolnoma strinjala, eden se je strinjal, dva se nista opredelila, 

eden se ni strinjal, eden pa se sploh ni strinjal) in nedostopnost učnega 

načrta v jeziku poučevanja (večina učiteljev je to videla kot teţavo: dva sta se 

popolnoma strinjala, dva sta se strinjala, eden se ni opredelil, dva se nista 

strinjala). Teţavo jim predstavlja tudi nedostopnost učbenikov za učence v 

jeziku poučevanja (dva se sicer nista strinjala, dva se nista opredelila, eden 

se je strinjal in dva sta se popolnoma strinjala) in premajhna moţnost 

sodelovanja z drugimi učitelji iste stroke (eden se sploh ni strinjal, eden se ni 

strinjal, trije se niso opredelili, eden se je strinjal in eden se je popolnoma 

strinjal).  

 

V manjši meri so kot teţavo izpostavili pomanjkanje navodil za načrtovanje 

vsebin iz učnega načrta (eden se sploh ni strinjal, dva se nista strinjala, dva 

se nista opredelila, eden se je strinjal in eden se je popolnoma strinjal), 

nepoznavanje strategij načrtovanja (trije se sploh niso strinjali, eden se ni 

strinjal, eden se ni opredelil, eden se je strinjal in eden se je popolnoma 
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strinjal) ter slabše poznavanje in nerazumevanje vsebin učnega načrta (dva 

se sploh nista strinjala, štirje se niso strinjali, eden pa se je popolnoma 

strinjal). 

 

Večina učiteljev ne izpostavlja teţav pri načrtovanju in izvajanju pouka. Le 

nekaj posameznikov omenja teţave pri poznavanju likovnih tehnik zaradi 

premalo praktičnih izkušenj, kar pa ne preseneča, saj lahko v Italiji po 

zakonu umetniške predmete poučujejo diplomanti različnih študijskih 

programov in smeri5, ki se v času študija niso soočili z vsemi likovnimi 

področji in tehnikami. Glede izobraţevanja, iskanja informacij in pravilnega 

načina izvajanja ter razlage tehnik (če je učitelj slikar, se v praksi morda 

sploh še ni srečal z izvajanjem grafike ipd.) so tako učitelji prepuščeni sami 

sebi. 

 

Velika večina učiteljev trdi, da s poznavanjem učne snovi nima teţav. Teţave 

so bolj časovne narave in nastanejo zaradi pomanjkanja opreme: »Niso 

zahtevne vsebine, zahtevnejše je načrtovanje vseh vsebin v predpisanem 

številu ur.« Tudi v italijanskih šolah v Sloveniji učitelji izpostavljajo to teţavo, 

saj ima predmet Likovna umetnost od 6. do 9. razreda samo eno šolsko uro 

na teden, medtem ko ima v slovenskih šolah v Italiji predmet Umetnost in 

upodabljanje sicer res dve šolski uri na teden, vendar v sklopu tega 

predmeta obravnavajo tudi umetnostno zgodovino, kar spet krči ure, 

namenjene likovnemu snovanju in izraţanju. 

 

Učitelji torej poudarjajo, da imajo na razpolago premalo ur: »Premalo ur je za 

poglabljanje v teme, ki zahtevajo določeno načrtovanje, postopnost (npr. 

grafika in arhitektura).«; »Premalo ur je za praktično izvedbo likovnih nalog, 

zato učencem ni omogočena utrditev teoretičnega znanja.« Kot problematično 

                                                      
5 Po izobrazbi se učitelji, ki lahko poučujejo likovno vzgojo na nižjih srednjih šolah v Italiji (kar približno 

sovpada s slovensko tretjo triado osnovne šole), zelo razlikujejo, saj so to lahko po odloku 22/05 

(Organizzazione del sistema educativo italiano 2008/2009, 2009) diplomanti arhitekture ali industrijskega 

oblikovanja (oboji brez dodatnih pogojev), dramaturgije in scenografije, konzervatorstva, umetnostne akademije, 

diplomanti raznih smeri glasbene, likovne in dramske umetnosti (z dodatnimi opravljenimi izpiti). Vir: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/ricercatitoliperclasse.action;jsessionid=9D38898C 

CE266DD7ECA2D0A94DED00B2 (Pridobljeno 1. 9. 2015) 
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vidijo tudi dejstvo, da niso opremljeni s pripomočki, ki bi pri učencih zbujali 

večje zanimanje, učiteljem pa omogočali laţjo razlago učne snovi – več kot 

polovica učiteljev trdi, da nimajo vedno moţnosti uporabe računalnika in 

projektorja: »Manjka nam sodobna tehnologija.«; »Teţko je izvajati pouk brez 

uporabe projektorja.« Res je, da so vse generacije učiteljev, ki so poučevale še 

pred obdobjem uporabe računalnika, uspešno izvajale pouk likovne vzgoje in 

si pomagale z drugimi pripomočki, kot so grafoskop in prosojnice, ali pa so 

slikovni material pokazale kar iz knjig. A predstavitev slikovnega gradiva s 

pomočjo računalnika in LCD-projektorja lahko posredovanje učne snovi 

znatno izboljša, še posebej pri današnjih generacijah učencev, ki so odvisni 

od dela z računalnikom in jim je to najbliţje. 

Nekateri učitelji kot teţavo omenjajo tudi lastno prešibko poznavanje 

računalniške tehnologije, programov in moţnosti, ki jim jih le-ta nudi. 

 

Poleg premajhnega števila ur, namenjenih likovni vzgoji v šolskem letu, na 

italijanskih šolah v Sloveniji opozarjajo tudi na problem prekinitve dela: »Ko 

gre za večurno delo, nalogo, je nerodno, saj imamo le eno uro na teden in je 

delo potrebno večkrat prekiniti – prekine se tok misli, izgublja čas, izgubi se 

rdečo nit. Vsaka likovna naloga je po navadi načrtovana vsaj za dve šolski uri, 

ker pa moramo v eni uri nalogo razloţiti vsaj na kratko, se zgodi, da ko 

naredijo na primer skico, morajo delo ţe odloţiti, saj je 45 minut hitro mimo. 

Delo po starem – dve uri likovne vzgoje na teden – je vsekakor bilo laţje in bolj 

smiselno.«; »Učenec šele pripravi material, kot so tempere, pa malo premisli, 

kako bi se lotil naloge, in ţe zvoni. Probleme imamo, ker v enem tednu učenci 

ţe pozabijo, kaj smo počeli, in moramo vsakič dobro ponoviti učno vsebino, 

veliko razlage pa se tako izgubi. Čas izgubljamo ţe s tem, da moramo vsakič 

ponovno za tako kratek čas pripravljati material. Če ţelim res dobro in 

podrobno teoretično razloţiti primere, se zgodi, da eno šolsko uro poslušajo 

samo učitelja, ko pa se čez en teden srečamo, nimajo več pojma, kaj sem 

razlagala.« 

 

Učitelji, ki pa poučujejo na slovenskih šolah v Italiji, laţje realizirajo likovne 

naloge, saj imajo v letnem načrtu predvidenih 70 ur likovne vzgoje, torej dve 
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uri na teden. Učitelji imajo s takšno izvedbo ur dobre izkušnje in si ne 

morejo predstavljati dela v eni šolski uri na teden.  

 

3.2.7.1.2 Poučevanje likovne vzgoje glede na leta delovnih izkušenj in 

izobrazbo učitelja  

 

Naslednje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako se način poučevanja 

razlikuje glede na leta delovnih izkušenj in izobrazbo učitelja?«. Zanimalo 

nas je torej, katere metode in oblike dela učitelji uporabljajo pri pouku ter 

kako na to vpliva njihova izobrazba ter leta delovnih izkušenj.  

 

V raziskavo je bilo vključenih sedem učiteljev, od teh je bil le eden moškega 

spola. Večina teh učiteljev ima univerzitetno izobrazbo, eden višjo šolo in 

eden doktorat znanosti. Večina jih je akademskih slikarjev, ostali pa 

posamezno: en grafični oblikovalec, en učitelj razrednega pouka in en doktor 

znanosti – arhitekturnega in urbanega projektiranja. Študirali so na beneški, 

trţaški, videmski ali na ljubljanski univerzi. Učitelji poučujejo likovno vzgojo 

od 3 do 41 let. Dva učitelja sta le malo časa v tem poklicu (do 4 let), ostalih 

pet pa je na tem področju zaposlenih več kot 15 let – od tega eden 15 let, dva 

od 21 do 25 let in dva nad 37 let. 

  

Znanje, pridobljeno v okviru formalne izobrazbe so učitelji ocenili na sledeči 

način: en učitelj nezadostno, dva zadostno, eden dobro, dva sta ga ocenila 

kot prav dobro, eden pa z odlično oceno.  

 

Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 41 let, je po izobrazbi akademski slikar. Pri 

pouku likovne vzgoje vedno uporablja razlago, pogovor, metodo praktičnih 

del, demonstracijo in dialog, le včasih uporablja branje in delo z besedilom 

ter slikovnim gradivom (PowerPoint). Med oblikami dela vsako uro uporablja 

individualno obliko, pogosto frontalno, včasih pa uporablja delo v dvojicah in 

skupinsko obliko. 
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Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 37 let, je po izobrazbi učitelj razrednega 

pouka. Vsako uro uporablja metodo razlage, pogosto pa tudi pogovor, 

metodo praktičnih del, demonstracijo in dialog, včasih branje in delo z 

besedilom ter slikovnim gradivom (PowerPoint). Med oblikami dela pa 

pogosto uporablja frontalno in individualno obliko, redko pa delo v dvojicah 

in skupinsko obliko. 

 

Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 25 let, je po izobrazbi akademski slikar. 

Vedno uporablja razlago, metodo praktičnih del, pogosto demonstracijo in 

dialog, včasih pa pogovor ter branje in delo z besedilom ter slikovnim 

gradivom (PowerPoint). Pri pouku uporablja vsako uro individualno in 

frontalno obliko dela, le včasih pa delo v dvojicah in skupinsko obliko. 

 

Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 21 let, je prav tako akademski slikar. Pri 

likovni vzgoji uporablja splošne metode – razlago, pogovor, demonstracijo in 

metodo praktičnih del vsako uro, dialog pogosto, branje in delo z besedilom 

ter slikovnim gradivom (PowerPoint) pa včasih. Vsako uro uporablja 

frontalno in individualno obliko dela, redko pa delo v dvojicah in skupinsko 

delo. 

 

Učitelj, ki je po izobrazbi inţenir arhitekture, poučuje 15 let in pri pouku 

likovne vzgoje pogosto uporablja razlago, pogovor, dialog in demonstracijo, 

včasih pa metodo praktičnih del ter branje in delo z besedilom ter slikovnim 

gradivom (PowerPoint). Učna oblika, ki jo uporablja vedno (vsako uro), je 

individualna, pogosto uporablja frontalno, včasih delo v dvojicah, redko pa 

skupinsko obliko dela. 

 

Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 4 leta in je po izobrazbi grafični oblikovalec, 

vedno (vsako uro) uporablja razlago, pogovor, dialog in demonstracijo, 

pogosto metodo praktičnih del, včasih pa branje in delo z besedilom ter 

slikovnim gradivom (a brez PowerPointa). Med oblikami dela najpogosteje 

(vedno, vsako uro) uporablja individualno in frontalno obliko, nikoli pa ne 

uporablja dela v dvojicah in skupinske oblike dela. 
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Učitelj, ki poučuje likovno vzgojo 3 leta, po izobrazbi pa je arhitekt in doktor 

urbanega in arhitektonskega projektiranja, se najpogosteje (vedno, vsako 

uro) posluţuje razlage, pogovora, metode praktičnih del in dialoga, pogosto 

demonstracije, včasih pa branja in dela z besedilom ter slikovnim gradivom 

(PowerPoint). Med oblikami dela vedno (vsako uro) uporablja frontalno in 

individualno obliko dela, le včasih pa delo v dvojicah in skupinsko obliko. 

 

Za vse učitelje, ne glede na leta delovnih izkušenj in izobrazbo, velja, da med 

oblikami dela najmanj pogosto uporabljajo delo v dvojicah in skupinsko delo, 

najpogosteje pa frontalno in individualno. Pri metodah dela bi lahko strnili 

podobno – njihova uporaba se ne glede na smer izobrazbe in leta delovnih 

izkušenj ne spreminja: prevladuje uporaba razlage, pogovora, praktičnih del 

in demonstracije. Iz rezultatov analize anketnega vprašalnika je bilo 

razvidno, da učitelji ne poznajo specifičnih likovnih metod poučevanja, ki bi 

njihove načine poučevanja lahko še obogatile. Razlog gre iskati v sami 

izobrazbi učiteljev, ki v osnovi ne izhajajo iz pedagoških smeri, ampak 

umetniških. 

3.2.7.1.3 Metode, oblike dela in druge prilagoditve učitelja pri izvajanju 

pouka 

 

Metoda, ki jo učitelji najpogosteje vključujejo v pouk, je metoda razlage (šest 

učiteljev zelo pogosto in eden včasih). V učno uro vključujejo še pogovor 

(štirje vsako uro, dva pogosto, eden včasih), metodo praktičnih del (štirje 

vedno – vsako uro, dva pogosto, eden včasih), demonstracijo (trije vsako uro, 

štirje pogosto) in dialog (trije vedno – vsako uro, štirje pogosto). Najmanj 

pogosto vključujejo branje in delo z besedilom ter slikovnim gradivom – 

PowerPoint (vsi učitelji jih uporabljajo le včasih). 

 

Metoda dela, ki jo pri likovni dejavnosti učitelji ocenjujejo kot učinkovito je 

metoda praktičnih del (štirje učitelji jo imajo za zelo učinkovito, trije za 

učinkovito). Učinkovita je tudi demonstracija (trije učitelji menijo, da je zelo 

učinkovita, štirje pa, da je učinkovita). Učinkoviti metodi sta tudi dialog (trije 

menijo, da je zelo učinkovita, trije, da je učinkovita, eden pa se ni opredelil) 
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in razlaga (trije menijo, da je zelo učinkovita, trije, da je učinkovita, eden pa 

se ni opredelil). Nekoliko manj učinkoviti sta za učitelje naslednji dve metodi: 

branje in delo z besedilom ter slikovnim gradivom – PowerPoint (za enega je 

ta metoda zelo učinkovita, za tri učinkovita, trije se niso opredelili) in 

pogovor (za dva je ta metoda zelo učinkovita, za tri učinkovita, dva pa se 

nista opredelila). 

 

Učitelji so kot učinkovito metodo izpostavili tudi demonstracijo učnih 

sredstev. Najbolj pogosto uporabljena učna sredstva, ki jih navajajo, pa so: 

reprodukcije umetniških del in teksti iz učbenikov, monografij, revij, 

koledarjev (en učitelj jih uporablja vedno – vsako uro, trije pogosto in trije 

včasih) ter likovni izdelki učencev (štirje učitelji pogosto, dva včasih in eden 

redko). Sledijo jim tabelska slika (dva učitelja je ne uporabljata nikoli, eden 

redko, eden pogosto in trije vedno – vsako uro) ter besedilo in reprodukcije 

umetniških del, predstavljene s projekcijo LCD-projektorja (dva nikoli, eden 

redko, eden pogosto in trije vedno – vsako uro). Večina učiteljev kot učno 

sredstvo uporablja tudi predmete iz okolja (dva učitelja pogosto, trije včasih, 

eden redko, eden nikoli). V najmanjši meri uporabljajo besedilo in 

reprodukcije umetniških del na plakatu (štirje učitelji nikoli, dva redko, eden 

včasih in eden pogosto), zvočne posnetke (štirje nikoli, eden redko, dva 

včasih) in prosojnice (štirje nikoli, dva redko, eden včasih). Posamezni učitelji 

omenjajo še uporabo »definicij, ki jih učenci samostojno iščejo na internetu«, 

»glasbene podlage za povečanje koncentracije in za harmonično vzdušje pri 

delu« ter »fotografije«. 

 

O pogostosti uporabe pripomočkov, namenjenih predstavitvam učnih 

sredstev, so povedali, da v najmanjši meri uporabljajo grafoskop (pet 

učiteljev ga ne uporablja nikoli, dva redko), televizor in videorekorder ali 

DVD-predvajalnik (štirje jih nikoli ne uporabljajo, dva redko, eden včasih). 

Pogosteje uporabljajo računalnik in LCD-projektor (dva ju ne uporabljata 

nikoli, štirje včasih, eden pa pogosto) ter interaktivno tablo (trije je ne 

uporabljajo nikoli, štirje včasih in eden pogosto).  
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Pri izvedbi likovne naloge večina učiteljev redko uporablja računalnik z 

likovnimi programi (trije nikoli, dva redko, eden včasih, eden pa pogosto) in 

fotoaparat (dva nikoli, trije redko, dva včasih), skoraj nikoli pa ne uporabljajo 

kamere.  

 

Učitelji na vprašanje, kako pogosto pri načrtovanju učnih ur uporabljajo 

različno literaturo in vire slikovnega gradiva za izpopolnitev strokovnega in 

pedagoškega znanja, odgovarjajo naslednje: priročnike za učitelje in drugo 

literaturo z likovno-teoretsko vsebino uporabljajo različno pogosto (dva nikoli, 

dva pogosto, dva jih uporabljata vedno), podobno tudi učbenike za učence 

(dva jih nikoli ne uporabljata, trije včasih, dva pa pogosto). Učence usmerjajo 

pri zapisovanju predstavljene učne snovi (dva redko, dva včasih, dva pogosto 

in eden vedno) in spodbujajo k izvajanju domačih nalog (en učitelj jih nikoli 

ne uporablja, dva redko, dva včasih, dva pogosto). Za boljše pomnjenje 

teoretičnih spoznanj učencev preverjajo znanje z ustnimi preizkusi (dva 

nikoli, eden redko, dva včasih, dva pogosto), z reševanjem nalog v učbenikih 

(trije nikoli, dva včasih, dva pogosto) in z uporabo delovnih listov (trije nikoli, 

eden redko, eden včasih, dva pogosto). Najmanj pogosto izvajajo preverjanje 

znanja učencev s pisnimi preizkusi (trije nikoli, dva redko, dva včasih).  

 

Vsi učitelji izpostavljajo problem uporabe strokovne literature, učbenikov in 

priročnikov, saj le-ti niso prevedeni v jezik manjšinske šole. Zato si pomagajo 

z literaturo, ki jo uporabljajo v njihovem šolskem sistemu, a je v jeziku 

večinske šole, ali pa z literaturo, ki jo uporabljajo v matični drţavi in je sicer 

v ustreznem jeziku, vendar ne sledi popolnoma smernicam njihovih učnih 

načrtov. 

Štirje učitelji na osnovni šoli nudijo učencem slovenske učbenike za likovno 

vzgojo, ravno tako nudijo štirje učitelji učencem na niţji srednji šoli razne 

italijanske učbenike. Od strokovne literature učitelji največkrat uporabljajo 

različne enciklopedije, monografije posameznih likovnih umetnikov, 

literaturo z likovnoteoretsko vsebino, leksikone in literaturo o umetnostni 

zgodovini. 

 



96 
 

Od učiteljev smo ţeleli izvedeti tudi, kako pogosto vključujejo v pouk 

posamezne učne oblike. Zelo pogosto vključujejo frontalno (štirje učitelji jo 

vključujejo vedno – vsako uro – in trije pogosto) in individualno obliko dela 

(šest učiteljev jo uporablja vedno – vsako uro – in eden pogosto). Veliko manj 

pa se učitelji posluţujejo dela v dvojicah (štirje učitelji ga uporabljajo včasih, 

dva redko in eden nikoli) in skupinskega dela (trije ga uporabljajo včasih, 

trije redko, eden nikoli). Učitelji so prepričani, da sta ti obliki dela 

zamudnejši zaradi ukvarjanja z učenci s posebnimi potrebami, z učenci z 

vzgojnimi teţavami ipd., saj menijo, da jim to vzame veliko časa – učenci se 

poleg dogovarjanja za delo še igrajo in zabavajo, zato so večje moţnosti, da 

ne poslušajo in ne sledijo pouku. V manjših razredih in v razredih, kjer pouk 

poteka v kombiniranih oddelkih, lahko skupinsko delo pomeni zajeti cel 

razred v eno skupino. Najpogosteje učitelji torej vključujejo individualno delo. 

 

O učinkovitosti zgoraj naštetih oblik dela učitelji menijo, da je zagotovo 

najučinkovitejša oblika individualno delo (vsi učitelji se s tem strinjajo). Tej 

obliki dela sledi frontalna oblika dela (dva učitelja menita, da je zelo 

učinkovita, štirje, da je učinkovita, samo eden pa meni, da je delno 

učinkovita). Kot manj učinkoviti obliki dela so učitelji izpostavili delo v 

dvojicah (trije menijo, da je učinkovito, dva se nista opredelila, dva menita, 

da je delno učinkovito) in skupinsko delo (dvema se zdi učinkovito, trije se 

niso opredelili, dvema pa se zdi le delno učinkovito). Ugotovljeno je torej, da 

se ti dve obliki manj vključujeta v pouk, saj učitelji menijo, da sta manj 

učinkoviti.  

 

3.2.7.1.4 Vpliv učnega načrta na učiteljevo načrtovanje in izvedbo likovnih 

nalog 

 

 

Učitelji so mnenja, da jim veljaven učni načrt omogoča strokovno svobodo 

(trije se popolnoma strinjajo, eden se strinja, dva sta neopredeljena, eden pa 

se ne strinja) ter ustvarjalnost pri načrtovanju in izvajanju pouka (dva se 

popolnoma strinjata, trije se strinjajo, dva se ne strinjata). Trdijo pa tudi, da 

jim ne nudi povsem jasnih smernic za načrtovanje pouka (samo en učitelj se 
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ne strinja, trije so neopredeljeni, trije se strinjajo). Premalo pa jim ponuja 

moţnost, da časovno svobodno razporedijo vsebine (štirje se ne strinjajo, dva 

se strinjata, eden se popolnoma strinja), kar ne drţi v celoti, saj lahko vsak 

učitelj vsebine svobodno razporeja skozi celo leto. Večina učiteljev se tudi ne 

strinja s tem, da jim učni načrt odpira moţnost načrtovanja v njihovem 

jeziku poučevanja (dva se sploh ne strinjata, dva sta neopredeljena, dva se 

strinjata, eden pa se popolnoma strinja). 

 

Učitelji menijo, da je v obstoječem učnem načrtu vsebin preveč in jih ni 

mogoče izvesti v okviru predvidenega števila ur (dva se popolnoma strinjata, 

trije se strinjajo, eden je neopredeljen, eden se ne strinja). Podobno tudi 

menijo, da vsebine niso jasno predstavljene, zato so likovne naloge premalo 

prepoznavne (dva se popolnoma strinjata, dva se strinjata, dva nista 

opredeljena, eden se ne strinja). 

 

3.2.7.1.5 Potrebe po dodatnem usposabljanju učiteljev za ustvarjalno likovno 

izraţanje učencev 

 

Z izjemo enega učitelja imajo vsi moţnost dodatnega pedagoškega 

izobraţevanja na področju poučevanja likovne vzgoje: večina (trije) redko, dva 

včasih in eden pogosto. Dodatnih pedagoških izobraţevanj, povezanih s 

poučevanjem likovne vzgoje, se tako udeleţujejo v večini dvakrat letno (štirje 

učitelji), dva učitelja enkrat letno in eden nikoli. Vsi pa se strinjajo, da bi 

potrebovali v okviru načrtovanja in izvajanja likovne vzgoje še več dodatnega 

izobraţevanja. 

 

V okviru dodatnega izobraţevanja učitelji navajajo različne vsebine. Nekaj jih 

izpostavlja potrebo po izobraţevanju na področju psihologije (posebej pa delo 

z učenci s posebnimi potrebami – z vedenjskimi motnjami) in na področju 

dela z računalnikom pri likovni vzgoji (ustvarjanje s pomočjo računalnika – 

računalniško risanje ipd.), omenjajo pa še: »Vse, kar bi bilo v zvezi z likovno 

vzgojo.«; »Kar koli je dobrodošlo, tudi zato, ker je pomembno dobivati nove 

informacije in se soočati z novostmi.«  
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3.2.7.2  Rezultati analize podatkov, pridobljenih s poglobljenimi 

intervjuji 

3.2.7.2.1 Likovno ter pedagoško znanje učitelja in povezovanje s poučevalno 

prakso  

 

Analiza odgovorov nas je pripeljala do prepričanj, ki jih imajo učitelji o 

razvoju likovne ustvarjalnosti, in do ugotovitve, da dajejo tej tematiki velik 

pomen. S tematiko ustvarjalnosti se veliko ukvarjajo, ne le zato, ker je nujen 

del učnih ciljev, smernic, standardov, kompetenc, ampak ji tudi sami 

pripisujejo velik pomen in je zanje ena prvenstvenih nalog umetniških 

predmetov. Nekatera mnenja, ki so jih podali intervjuvanci in ki so po presoji 

raziskovalke bila pomembna za dotično raziskavo, so navedena dobesedno v 

narekovajih in v poševnem tisku. Pri navajanju odlomkov pogovorov ne 

razkrivamo identitete sogovorcev, ampak uporabljamo šifro za vsakega 

intervjuvanca (na primer U1Z25: U1 je učitelj 01, Z pomeni ţenski spol, 

sledijo leta poučevanja likovne vzgoje: 25).  

 

Prvi sklop vprašanj se je osredotočil na učiteljevo pojmovanje likovne 

ustvarjalnosti. Definirali so jo kot sposobnost izraţanja posameznika, pri 

čemer je pomembno, da otrok opazuje, misli in išče svoj način izraţanja. 

Pomembno je tudi osebno doţivljanje – gre namreč za likovno izraţanje, v 

katerega učenec vnese lastna čustva in skozi katerega sporoča svoje 

razmišljanje. Ravno tako se učitelji zavedajo, da gre pri likovni ustvarjalnosti 

za izraţanja po lastnih zmoţnostih, sposobnostih, za izraţanje na različne 

načine, samostojno, z izvirno likovno govorico, z eksperimentiranjem: 

»Je način izraţanja posameznika -– samostojno, intimno, po lastnih zmoţnostih, 

sposobnostih (kognitivnih in motoričnih), upoštevajoč drugačnosti in osebni 

razvoj posameznika, z uporabo materialov in tehnik izraţanja, ki jih ima na 

voljo.« (U1Z25) 

 »Je značilnost iskanja svojega načina izraţanja potom eksperimentacije, je 

poročanje svojega vidika ţivljenja, sveta, svojih čustev potom lastnih 

kompozicij.« (U4M03) 
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»Ustvarjalnost je kompleksno početje, ki je vtkano v vse vsebine likovne vzgoje, 

kjer naj bi bilo strogo prepovedano zaviranje svobode izraţanja. Je izraţanje, 

ki je prepojeno s tem, kar učenci čutijo in znajo o svetu, v katerem ţivijo.« 

(U5Z37) 

»Je doţivljanje, opazovanje, izraţanje lastnih čustev, spodbujanje domišljije, 

spoznavanje samega sebe in lastnih sposobnosti.« (U6Z04) 

 

Učitelji menijo, da morajo učenci za ustvarjalno delovanje imeti na voljo 

ustrezne pogoje: materialne (likovni material, dostop do tekoče vode), 

prostorske (ustrezna velikost učilnice glede na število učencev) in časovne 

(večje število ur pouka). Navajajo tudi pomen spoznavanja različnih tehnik 

izraţanja, tehničnega znanja in spoznavanja vsebin likovne vzgoje: 

»Ure so zelo pomembne – čas, ki ga imajo učenci na razpolago, da sploh lahko 

govorimo o tem, da jim ţelim odpreti pot do ustvarjalnosti. Teţko si 

predstavljam spodbujanje likovne ustvarjalnosti brez ustrezne velikosti 

učilnice in seveda dostopa do vode – če ne moreš priti niti do tekoče vode za 

slikarske tehnike in za čiščenje, potem si prikrajšan za veliko tehnik, 

potrebuješ pa seveda tudi material.« (U6Z04) 

»Prostor za pouk je velikega pomena, kadar ţelimo spodbujati ustvarjalnost – 

če niso vsi učenci v eni učilnici in če me zaradi del premeščajo iz učilnice v 

učilnico, je moje delo oteţeno in imam toliko manj moţnosti za razvijanje 

ustvarjalnosti. Še dobro, da so na straniščih tudi pipe, da lahko učenci tam 

natočijo vodo. Da o pomanjkanju časa za inkubacijo misli niti ne govorimo. 

Potrebujejo ga veliko več, da bi lahko bili res ustvarjalni.« (U5Z37) 

»Pri ustvarjalnosti je nujno, da učenci spoznajo različne likovne tehnike. 

Običajne materiale so spoznali ţe v niţjih razredih in če jih ne soočimo na 

primer še s posebnostmi dela z glino, mavcem, pasteli itd., ne morejo razvijati 

likovne ustvarjalnosti v celoti. Potrebno jim je dati moţnosti razmišljanja in jim 

ponuditi izvedbo vseh tehnik, da znajo potem izbrati primerno.« (U2Z41) 

»/.../ampak predpogoj za to je, da ima učenec dovolj časa: čas za razlago, 

pogovor, razmišljanje, ideje, skice in seveda moţnost, da je sploh lahko 

ustvarjalen in da pridobi tudi tehnično znanje. Če nimaš časa in pogojev, 
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materialnih in prostorskih, ne moreš govoriti o razvoju likovne ustvarjalnosti.« 

(U3Z21) 

 

Drugi sklop vprašanj je zajemal vprašanja o ustvarjalnem učencu. 

Ustvarjalen učenec je po mnenju učiteljev uspešen pri reševanju likovnega 

problema, je motiviran za dejavnost, zna ustvariti svojstven likovni izdelek. 

Učitelji menijo, da je ustvarjalen učenec samostojen in se izraţa na svoj 

način. Ustvarjalni učenci so tudi tisti, ki usvojijo teoretična znanja in jih 

vnesejo v svoje likovno delo, so vztrajni in vlagajo trud v svoje delo. Nekaj 

učiteljev med lastnosti ustvarjalnega učenca uvršča še sproščenost in 

samozavest:  

»Je sproščen, motiviran, se poglobi v razumevanje predstavljene snovi in delo, 

je duhovit, čuteč, dela z občutkom, v delo vlaga svoje občutke, je spoštljiv, 

kreativen, vztrajen, v delo vnese svoj značaj, je samosvoj, vedoţeljen, pomaga 

pri reševanju likovnega problema – dela konstruktivno, povezuje znanje, ki ga 

je ţe pridobil, z izkušnjami in to vnese v novo delo.« (U2Z41) 

»Ko se učenec po uvodni razlagi sam loti dela in skuša, kljub začetnim 

negotovostim, sam ustvariti in rešiti likovno nalogo, pri tem pa uporablja lastno 

domišljijo in v nastajanje izdelka vlaga ves trud. V izdelku lahko zaslediš 

dušo samega učenca; /…/učenec je priden, vztrajen, mora biti motiviran.« 

(U6Z04) 

»To je učenec, katerega ideje so značilno originalne, pri čemer z besedo 

originalne pojmujemo poseben, nestereotipen pogled na problem oziroma 

nalogo, ki jo mora rešiti, ali na splošno, na katero koli problematiko.« (U4M03) 

»Je učenec, ki izvede likovno nalogo sam, samostojno, z veseljem, 

navdušenjem, najde nove načine izraţanja, je učenec, ki išče nove rešitve, ki 

ne ponavlja za sošolci in ki dokonča svoje delo.« (U1Z25) 

 

V tretjem sklopu vprašanj so učitelji spregovorili o ustvarjalnem likovnem 

izdelku. Ustvarjalni likovni izdelek učitelji najpogosteje definirajo kot izdelek, 

v katerega so vnešena učenčeva občutenja. Iz takega izdelka je razvidna 

rešitev likovne naloge. V tak izdelek je vnešeno spoznanje likovnih pojmov, 

dovršeno in nadgrajeno izvedena likovna tehnika, tak izdelek izţareva 
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originalnost. Nekaj učiteljev je omenilo tudi pomen sporočilnosti likovnega 

izdelka. Na koncu naj dodamo še nekaj posameznih mnenj učiteljev o 

značilnostih ustvarjalnega likovnega izdelka. Menijo, da je spontan, sveţ, 

duhovit, dinamičen, ima nek svojstven kolorit, je barvno zanimiv: 

»Je izdelek, ki poleg usvojenega znanja (znanja teorije, teme, tehnike, 

umetnostne zgodovine) vsebuje tudi nekaj osebnega, učenčeve ideje, kolorit, 

občutke.« (U1Z25) 

»Je drugačen, edinstven, je nekaj posebnega, vsebuje likovne spremenljivke, 

tehnika je dovršeno uporabljena, tudi nadgrajena, je učinkovit v svojem 

sporočilu.« (U3Z21) 

»Je učinkovit v svojem sporočilu, izţareva neko vsebino, je izraz tega, kar 

učenec vidi okoli sebe in na originalen način prenaša v likovni izdelek s 

pomočjo črte ali barve ali oblike.« (U7Z15) 

  

V četrtem sklopu vprašanj so se učitelji izrekli o likovni ustvarjalnosti kot 

dispoziciji vseh učencev in njenem razvijanju. Vsi učitelji razen enega se 

strinjajo, da je lahko vsak učenec, ne glede na svoje prirojene sposobnosti, 

ustvarjalen (od sedmih učiteljev se štirje s tem popolnoma strinjajo, dva se 

strinjata, eden je neodločen). To stališče nadgrajujejo z dodatnimi 

razmišljanji. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da je likovno ustvarjalnost pri 

posameznikih mogoče razvijati, vendar pa med učenci obstajajo tudi razlike:  

»Vsi imajo moţnosti, da bi jo razvijali. Nekateri imajo te moţnosti bolj odprte, 

nekateri jih šele odpirajo – ampak od otrok je odvisno, ali so pripravljeni, ţeljni 

jih odpirati, kajti če jih to ne zanima, potem jih ne razvijajo. Učenci se po 

ustvarjalnosti razlikujejo. Na splošno so nekateri bolj ustvarjalni kot drugi in 

menim, da je to odvisno tudi od značaja posameznika. Tisti, ki so bolj zaprti, 

se na tem področju laţje izraţajo in so bolj kreativni.« (U2Z41)  

»Mislim, da je to dispozicija vseh, vendar pa je vsi ne razvijajo. Učenci so lahko 

ustvarjalni na različnih področjih – na enih bolj in na drugih manj. Mislim, da 

tudi ustvarjalnosti na likovnem področju nimajo vsi enako razvite.« (U3Z21) 

»Ni neustvarjalnih učencev. So le taki, ki so jo preusmerili na drugo področje. 

Prav gotovo ima vsak svoje močno področje tudi pri likovni vzgoji, le poiskati 

ga je treba in ga spodbujati.« (U5Z37) 
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O razlikah v likovni ustvarjalnosti med generacijami so mnenja učiteljev 

deljena, strinjajo pa se, da se spreminja: 

»Opaţamo, da niso vse generacije enako ustvarjalne in ne poznam natančnega 

vzroka. Morda je to odvisno od nekega predznanja in neke njihove določene 

izkušnje ali česa drugega, morda pa je odvisno le od zanimanj, ki jih imajo.« 

(U3Z21) 

 

Učitelji, ki poučujejo od 15 do 25 let, menijo, da ustvarjalnost skozi 

generacije upada. Dva učitelja to pripisujeta dejstvu, da so z uvedbo 

devetletke v italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji zmanjšali tedensko število 

ur likovne vzgoje (z dveh ur na eno šolsko uro):  

»Lahko bi rekla, da so vsako leto manj likovno ustvarjalni, morda tudi zato, ker 

se na likovnem področju ne izraţajo tako pogosto, saj so tudi nam zmanjšali 

število ur na višji stopnji. Včasih sem jim lahko dala material, nenatančno 

oziroma pribliţno povedala, kaj ţelim od njih, pa so učenci to naredili in našli 

čudovite rešitve, saj so se z materialom igrali.« (U3Z21) 

 

Nekaj učiteljev pa meni ravno nasprotno. Menijo namreč, da imajo današnji 

učenci več moţnosti za likovno ustvarjalnost in da so tako bolj ustvarjalni – 

tu gre izpostaviti predvsem mnenja dveh učiteljev, ki poučujeta ţe več kot 35 

let na slovenski niţji srednji šoli v Italiji, kjer tedensko število ur ostaja 

nespremenjeno:  

»Njihova likovna ustvarjalnost je odvisna od njihovih ročnih spretnosti in 

seveda predznanja. Učenci imajo, v primerjavi s tistimi do leta 1980, veliko več 

moţnosti razviti fine ročne spretnosti. To jim daje več prednosti in moţnost, da 

so bolj ustvarjalni – seveda, če to zdruţimo s poznavanjem likovnih pojmov. 

Imam torej občutek, da so generacije postopoma pridobivale likovno 

ustvarjalnost, morda tudi zaradi večje teoretične pripravljenosti.« (U2Z41) 

 

Najmanj učiteljev meni, da se generacij z vidika likovne ustvarjalnosti ne da 

primerjati med seboj: 

»Ne verjamem, da je lahko ena generacija bolj ustvarjalna kot druga. Učenci so 

danes pod velikim vplivom računalnikov, zelo so obremenjeni z njimi, ampak, 
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ko dobijo material v roke, se mu prilagodijo in se lahko sprostijo. Tudi glasbo 

radi poslušajo ob ustvarjanju in so tako lahko zelo ustvarjalni. Prav tako pa je 

vsak učenec tudi individuum zase in je teţko reči, kdo je bolj ustvarjalen in 

kdo manj.« (U1Z25) 

 

Peti sklop vprašanj se je nanašal na sproščenost in svobodo pri izraţanju 

učencev pri likovni vzgoji. 

 

Sproščenost učencev pri likovni dejavnosti učitelji dosegajo s prosto 

komunikacijo, s pogovorom med praktičnim delom – likovnim izraţanjem, 

vendar pa pri tem pazijo, da sproščeno klepetanje ne preide v nered. Poleg 

pogovora se za sprostitev učencev posluţujejo tudi poslušanja glasbe. 

Posamezni učitelji poudarjajo še pomembnost odnosa učitelja do učencev, 

“ustvarjalni nered” ter moţnost gibanja po učilnici: 

»Večkrat jim dam moţnost pogovora in dialoga o najrazličnejših argumentih.« 

(U4M03) 

»Med urami likovne vzgoje so učenci zelo sproščeni, zato med seboj veliko 

klepetajo – likovna vzgoja je tudi trenutek socializacije. Vendar pa je zato teţje 

doseči koncentracijo in uspešno reševanje nalog.« (U6Z04) 

 »To omogočam s stalnim budnim spremljanjem dogajanja v razredu, z redom 

in z glasbeno podlago – poslušamo umirjeno glasbo.« (U2Z41) 

 U5Z37) 

»Sproščeno vzdušje dosegam s poljubnim sedeţnim redom, moţnostjo 

premikanja po učilnici in urejenostjo prostora, ki je v značilnem “ustvarjalnem 

neredu”.« (U7Z15) 

 

Na vprašanja, s čim učencem omogočajo svobodo pri izraţanju, so v veliki 

večini odgovorili, da jim to omogočajo s svobodnim izraţanjem na, 

individualen način ter s svobodno izbiro likovnih materialov in pripomočkov. 

Pri svobodnem izraţanju učitelji poudarjajo pomen jasnih navodil o likovni 

nalogi in spodbujanje reševanja problema na učencem lasten način. 

Posamezni učitelji pa to dosegajo s poljubno izbiro formata podlage in 
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likovnih motivov ter z individualnim pristopom do učencev, pa tudi s 

krepitvijo samozavesti ob delu: 

»Tako, da sledim njihovim ţeljam in jih nagovarjam, naj sledijo osebni viziji.« 

(U2Z41) 

»Izhajati je treba iz učenca kot individuuma, ki ga zaznamujejo subjektivne 

posebnosti. Vsak mora imeti moţnosti, da se izraţa skladno z lastnimi 

sposobnostmi, nagnjenji. Paziti je treba, da ne izgubijo zaupanja v lastne 

sposobnosti in se ne sramujejo lastnih idej.« (U5Z37) 

»Najprej tako, da jim podam dovolj informacij in znanja, nato pa jim dam na 

izbiro določene likovne motive in moţnost izraţanja (včasih na primer sami 

izberejo material ipd.).« (U3Z21) 

»Učence spremljam in jim pustim, da se izraţajo, kot ţelijo, individualno dajem 

navodila glede izbire likovne tehnike in druge predloge, priporočila o tematiki.« 

(U1Z25) 

 

V sedmem sklopu vprašanj so bili učitelji osredotočeni na to kako spodbujajo 

ustvarjalnost pri pouku likovne vzgoje. Najprej so predstavili lastno mnenje o 

tem, in sicer: vsi učitelji menijo, da pri pouku likovne vzgoje spodbujajo 

likovno ustvarjalnost.  

 

Učitelji so za spodbujanje likovne ustvarjalnosti pri učencih izpostavili 

pomen poznavanja likovnih pojmov, tehnik, lastnega doţivljanja skozi motiv 

in pomen snovanja idej: 

»Učencem je potrebno pri likovni vzgoji na tej stopnji izobraţevanja podati 

temelje bistvenih struktur, da razumejo, da ima vse svoj smisel, namen, 

koncept. Če se jim pravilno razloţi določene osnove (tri bistvene elemente – na 

primer, da je zelo pomembno, da gradiš na kompoziciji, da moraš likovno 

tehniko dobro poznati, da jo čim bolje uporabljaš, in da brez ideje nič ne 

nastane), so tudi bolj ustvarjalni. Ko torej razumejo, da je potrebno v likovno 

delo vnesti določeno strukturo, sporočilo z lastnim doţivljanjem, psihično 

atmosfero, lahko v kratkem času vsi, tudi tisti, ki so mislili, da sploh ne znajo 

risati (ker se prej morda niso uspeli izraziti), na novo postavijo svojo 

ustvarjalnost.« (U2Z41) 
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 »Če delaš na tem, da spet začutijo sebe in jih pripelješ v eno tako globljo 

zaznavo, na primer moraš iti v take načine vizualizacije, spontane risbe, tako, 

da to potegneš iz njih. In potem začnejo razumevati, da v njihovi notranjosti, 

globini, je dosti več in da morejo to le povleči ven.« (U5Z37) 

 

Učitelji menijo, da je za likovno ustvarjalnost učencev potrebna ustvarjalna 

klima v razredu. Doseţejo jo tako, da poskrbijo za individualno delo, pa tudi 

z jasno razlago likovnih problemov in jasnimi navodili za likovno izraţanje. 

Učitelj omogoči ustvarjalno klimo tudi tako, da poskrbi za zadosten čas za 

kreativni proces, s prikazi primerov s pomočjo reprodukcij likovnih 

umetnikov, primerov iz okolja in narave ter s pomočjo likovnih izdelkov 

drugih otrok. Po mnenju učiteljev je za ustvarjalno klimo pomembno, da se 

ustvari sproščeno vzdušje v razredu – nekateri za to predlagajo glasbo. Drugi 

poudarjajo tudi pozitiven odnos učitelja do učencev, trud za to, da bi se 

učenci v razredu dobro počutili, ter dajanje moţnosti dela z različnimi 

likovnimi materiali in samostojno izbiro le-teh:  

»S pripravo, primeri likovnih izdelkov in umetniških del, z demonstracijo 

tehnike, z individualnim delom, z velikim številom pohval in s spodbujanjem 

učencev.« (U1Z25) 

»S pogovorom razjasnimo vsebino in namen dela, poslušamo glasbo, da 

ustvarja sproščeno vzdušje in prispeva k zbranosti. S skicami si pomagajo 

zbrati misli in izraţati ideje.« (U2Z41) 

»Najprej je potrebno biti pozitivno naravnan do otrok, občutiti morajo, da jih 

imaš rad in jih spoštuješ, kot bi imel pred seboj izkušene umetnike. Verjeti 

moraš v to, kar delaš. Če v razred stopiš z nasmehom in se na začetku z 

vsakim pogovoriš in ugotoviš, kakšno je njegovo počutje, se učenci sprostijo in 

delo lepo steče.« (U5Z37) 

»Z motivacijo: s pogovorom o izkušnjah učencev, ki so vezane na likovni motiv 

izdelka, s prikazovanjem fotografij likovnih del umetnikov, z moţnostjo izbire 

različnih izraznih tehnik.« (U7Z15) 

 

Učitelji ob teh vprašanjih omenjajo tudi teţave, in sicer: teţave z disciplino 

učencev, teţave pri motivaciji za delo in pri samem odnosu do dela. Velika 
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ovira, ki jo zaznavajo, je to, da je premalo ur likovne vzgoje, kar učencem ne 

omogoča zadostnega časa za razmišljanje in poglabljanje v rešitev likovne 

naloge.  

Učitelji, ki poučujejo v italijanskih šolah v Sloveniji, kot problem izpostavljajo 

dejstvo, da imajo le eno šolsko uro na teden, zaradi česar se likovne naloge 

izvajajo več tednov, to pa prinaša upad motivacije učencev, kar vpliva tudi 

na ustvarjalnost: 

»Teţko je govoriti o kakršni koli klimi, ker se vsem tako mudi in so obremenjeni. 

Dolgo časa traja, preden se učenci umirijo, kaj šele, da bi zbrano poslušali. Za 

sproščenost in ustvarjalnost potrebuješ čas, da razmisliš, da poveţeš razlago, 

da lahko premisliš o ideji. To ni matematika, tu moramo dati učencem moţnost, 

da začutijo likovni motiv, ki ga upodabljajo, da dobijo idejo, kako bi ga 

upodobili. Ker imamo le eno uro likovne vzgoje na teden, jih je teţko pripeljati 

do ustvarjalnosti, saj se prekine njihov tok misli. Z določeno nalogo se srečajo 

po enotedenskem premoru – ko gre za likovne naloge in v okviru teh likovne 

tehnike, ki zahtevajo več časa (več ur), je ta prekinitev dela zelo moteča. 

Učenci si ţelijo, da bi imeli več ur likovne vzgoje, radi bi delali, jih zanima. 

Zaradi te časovne stiske nekateri obupajo, drugim pade motivacija za delo. 

Nikakor nimajo moţnosti, da bi bili tako likovno ustvarjalni, kot bi bili sicer.« 

(U3Z21) 

»Naloga se razdrobi, s tem pa učenci zgubljajo motivacijo za delo, saj bi sami 

ţeleli delati dalje. A kaj ko jih šolski zvonec preseneti, prekine, in ravno ko se 

vpeljejo v delo in ko najbolj steče, ga morajo odloţiti. Opaţam, da jih to zelo 

obremenjuje. Ni mogoče, da bi dobro razloţili bistvo, učne vsebine in jim dali 

tudi čas za razmislek. To ni dobro za njihovo delo. Generacije, ki so imele 

likovno vzgojo po dve šolski uri na teden, so bile zagotovo v prednosti. Če 

nimaš dovolj časa, ne moreš biti toliko ustvarjalen, kot bi lahko bil sicer. In ko 

se čez teden dni ponovno dobimo, da bi nadaljevali, se dogaja, da so učenci 

zmedeni in demotivirani za likovno ustvarjalnost.« (U1Z25) 

 

Tudi učitelji na slovenskih šolah v Italiji, kljub temu da imajo likovno vzgojo 

po dve šolski uri na teden, predlagajo, da bi tej disciplini namenili še več ur:  
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»Predvsem pa učenci potrebujejo in si ţelijo več časa, ni jim dovolj, da imajo 

likovno vzgojo enkrat tedensko. Potrebovali bi več ur, več poglabljanja, več 

časa. Učenci si ţelijo delati, pa jim ne moremo dati te moţnosti. Ţelijo si 

podaljšati uro likovne vzgoje. Problem nastane tudi v primeru raznih 

nadomeščanj in v primeru, da jim likovna vzgoja odpade (na primer zaradi 

kulturnega ali športnega dne). Tako se zgodi, da se 14 dni sploh ne vidimo.« 

(U5Z37) 

 

Učitelji kot vzrok za nemotiviranost učencev pri likovnem ustvarjanju in 

upad likovne ustvarjalnosti navajajo pomanjkanje časa – premajhno število 

ur. Zato izpostavijo isto potrebo – potrebo po večjem obsegu ur za likovno 

vzgojo, saj je zanje to predpogoj za likovno ustvarjalnost. Če tega ni, se to 

sprevrţe v teţavo. 

 

Učitelji opozarjajo tudi na pomembnost likovnega izobraţevanja zaradi velike 

količine vizualnih podob, s katerimi se učenci srečujejo na vsakem koraku:  

»Učenci so vsako leto manj ustvarjalni, mogoče tudi zato, ker se ne izraţajo 

tako pogosto na likovnem področju, saj so tudi nam na višji stopnji zmanjšali 

število ur.« (U3Z21) 

»Mislim, da je razvijanje likovne ustvarjalnosti čedalje bolj potrebno in v ta 

namen je potrebno likovni vzgoji dodeliti več ur – z enim likovnim izdelkom 

lahko poveš več kot s stotimi besedami. Današnje generacije potrebujejo več 

dela na področju likovne umetnosti, saj so »bombardirane« z ogromno količino 

vizualnih imputov, ki jih dobivajo v okolju in ki bi jih morale predelati, zato so 

zelo zmedene. Mislim, da bi bilo v šoli potrebno dati večji poudarek socializaciji, 

kar se pri umetnosti vsekakor še toliko bolj da. Kopica vizualnih informacij 

brez potenciranja likovnega pouka lahko privede tudi do neuravnovešenih 

osebnosti v šoli.« (U2Z41) 

»Učenci so danes pod velikim vplivom dela z računalnikom in vsakodnevnih 

podob, zato nujno potrebujejo delo na likovnem področju in več ur, namenjenih 

temu v šoli. Kljub temu da so dobesedno “odvisni“ od računalniških podob in 

jih to večkrat bolj ovira, kot koristi, se dogaja, da ko dobijo v roke likovni 
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material, se mu prilagodijo in se lahko tudi sprostijo. Ob delu radi poslušajo 

glasbo in so tako lahko zelo ustvarjalni.« (U1Z25) 

 

3.2.7.3  Rezultati analize dokumentacije 

 

3.2.7.3.1 Pregled učnih načrtov za likovno vzgojo v slovenskih niţjih srednjih 

šolah v Italiji in v tretji triadi italijanskih osnovnih šol v Sloveniji 

 

Poleg različnih mnenj učiteljev dodajamo še pregled učnih načrtov za likovno 

vzgojo v slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji in v tretji triadi italijanskih 

osnovnih šol v Sloveniji. 

 

Italijanski kurikulum za prvi cikel izobraţevanja po prenovi leta 2012 temelji 

na ključnih evropskih kompetencah. Ključne kompetence (znanje, spretnosti 

ter védenje) naj bi pomagale učencem do osebne izpolnitve, kasneje v 

ţivljenju pa do zaposlitve in udejstvovanja v druţbi. Osem evropskih ključnih 

kompetenc zajema: 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. osnovno znanje matematike in naravoslovja, 

4. digitalne spretnosti,  

5.  učenje učenja,  

6. druţbeno in drţavljansko odgovornost, 

7. samoiniciativnost in podjetnost,  

8. kulturno zavest in izraţanje. 

Slednja kompetenca obsega zavedanje pomena ustvarjalnega izraţanja idej, 

izkušenj in čustev skozi široko vrsto različnih medijev – glasba, uprizoritvene 

umetnosti, literatura, likovna umetnost (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11090&from=SL). 

 

Cilji za razvijanje kompetenc so zastavljeni na koncu predšolskega obdobja, 

osnovne šole in niţje srednje šole in predstavljajo iztočnice, kulturne poti in 
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didaktike za zaključek izobraţevanja ter celostni razvoj posameznika. Šole pa 

samostojno odločajo, določajo ter načrtujejo, kako bodo cilje za razvoj 

ključnih kompetenc dosegle (Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

 

Ravno tako so v Sloveniji leta 2009 sprejeli drţavne smernice za kulturno- 

umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraţevanju in na podlagi tega uvedli akcije 

za spodbujanje, razvijanje ključne kompetence »kulturna zavest in izraţanje« 

skozi različne projekte, vsebine in posodobitve učnih načrtov, med katere je 

sodila tudi likovna vzgoja. »Pri predmetu likovna vzgoja učenci spoznavajo, 

doţivljajo, vrednotijo dediščino likovne umetnosti, pa tudi objekte sodobne 

vizualne in likovne kulture. Likovna vzgoja je predmet, ki spremlja in 

spodbuja različne načine likovnega in vizualnega ustvarjanja, ostaja odprt do 

sprememb in novosti, ki jih prinaša današnji čas. Predmet je splošno 

koristen, saj nobeno predmetno oz. poklicno področje ne more brez razvitih 

prostorskih predstav in sposobnosti vizualizacije. Udejanja razvijanje 

kulturne zavesti in likovnega izraţanja, ki je ena od ključnih evropskih 

kompetenc« (Učni načrt likovna umetnost, 2011, 4). 

 

Ugotovimo lahko torej, da tako slovenski kot italijanski učni načrt za likovno 

vzgojo izhajata iz ključnih evropskih kompetenc.  

 

Poučevanje likovne vzgoje se v evropskih drţavah razlikuje. Nekateri učni 

načrti dopuščajo učiteljem več svobode pri izbiri likovnih vsebin, drugi jih 

nekoliko bolj omejujejo. Po prenovi slovenske osnovne šole v letu 2011 se je 

spremenila tudi struktura učnega načrta za likovno vzgojo. Ţe v teoretičnem 

delu smo izpostavili, da se učni načrti v Italiji močno razlikujejo od učnih 

načrtov, ki jih pozna slovensko šolstvo. Če jih primerjamo, bi lahko pri 

italijanskih prej govorili o smernicah za posamezen predmet. 

 

Italijanski učni načrt ima med glavnimi cilji predmeta sicer res razvijanje 

ustvarjalnosti, vendar pa z ohlapnimi smernicami, ki jih določa, pri 

načrtovanju prepušča vso ali večino avtonomnosti profesionalnosti učiteljev 
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(Baraldi, 2004). V italijanskem šolskem sistemu je učni načrt za likovno 

vzgojo veliko bolj ohlapen in neopredeljen o tem, kako pri učencih doseči 

razvoj ustvarjalnosti (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). Likovni pedagogi in 

razredni učitelji so tako v vlogi avtonomnih načrtovalcev in prepuščeni lastni 

strokovnosti. 

 

V obeh sistemih je vsekakor začrtano, da naj bi pri likovni vzgoji na učence 

prenesli cilje ustvarjalnosti skozi spoznavanje likovnih del umetnikov, 

rokovanje z različnimi materiali, s pripomočki ter z upoštevanjem likovnega 

razvoja učencev. 

 

Razlike med učnima načrtoma likovne vzgoje najdemo v nazivu predmetov – 

v slovenskih manjšinskih šolah v Italiji se predmet imenuje Umetnost in 

upodabljanje, v italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji pa Likovna umetnost – 

ter v sami strukturi obeh učnih načrtov. 

 

Predmeta v obeh drţavah se razlikujeta še po vsebinah, letnem številu ur in 

navodilih. Kljub enakim iztočnicam je oblika učnih načrtov drugačna in tudi 

nekatere vsebine ne sovpadajo. Bistvena razlika je tudi ta, da je v 

slovenskem učnem načrtu jasno zapisano, da ocena ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov, medtem ko je za italijansko likovno vzgojo to 

moţno (na primer pri preverjanju vsebin umetnostne zgodovine).  

 

Izpostaviti moramo predvsem naslednje: v slovenskih niţjih srednjih šolah v 

Italiji je likovni vzgoji namenjenih skoraj polovico ur več kot v tretji triadi 

italijanskih osnovnih šol v Sloveniji. V vsebinah se predmeta razlikujeta tudi 

v tem, da ima predmet v Italiji eksplicitno določeno obravnavanje vsebin iz 

umetnostne zgodovine, medtem ko je v slovenskem šolskem sistemu 

poudarek na nastajanju likovnega dela – likovnem izraţanju, spoznavanju 

likovne teorije skozi praktično delo – in so umetnostnozgodovinski primeri 

uporabljeni kot razlaga določene vsebine (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012; Učni 
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načrt likovna umetnost, 2011). V slovenskem šolskem sistemu lahko učenci 

poglobljene umetnostnozgodovinske vsebine spoznavajo pri izbirnem 

predmetu Umetnostna zgodovina (Učni načrt umetnostna zgodovina, 2001).  

 

Pri standardih znanja, ki so zapisani za likovno vzgojo za 1. in 2. razred niţje 

srednje šole v Italiji (torej tudi za tiste s slovenskim učnim jezikom) in za 

tretjo triado osnovnih šol v Sloveniji (torej tudi za šole z italijanskim učnim 

jezikom) ne opaţamo večjih odstopanj. Večina standardov znanja v obeh 

sistemih nekako sovpada, v italijanskem pa so dodane naslednje vsebine: 

»branje in interpretacija vizualnih sporočil, upoštevajoč kontekst njihovega 

nastanka; kritični pretres različnih tipov upodabljanja; prepoznavanje in 

vizualizacija vidnih metafor ter razpoznavanje simbolne vrednosti predmetov, 

ţivali, pokrajin; razvrščanje simbolov in metafor, uporabljenih v umetnosti in 

reklamah« (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione, 2012, 60). V slovenskem šolskem sistemu pa je 

pri likovni vzgoji pri standardih znanja za tretjo triado, za razliko od 

italijanskega sistema, dodan še cilj: »Učenec v skladu z likovno nalogo izvede 

in pojasni proces nastanka grafičnega lista« (Učni načrt likovna umetnost, 

2011, 20). 

 

V učnih načrtih obeh drţav (za tretjo triado v Sloveniji in niţjo srednjo šoli v 

Italiji) so podobne tudi učne vsebine. Kot ţe omenjeno, so v učnih načrtih za 

likovno vzgojo v Sloveniji te natančneje določene (za 7., 8. in 9. razred) za 

oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) in za 

oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura). Ti pojmi 

so tako veliko bolj dosledno navedeni kot v italijanskem šolskem sistemu, 

kjer so zapisani brez ločevanja po posameznih likovnih področjih. Predvsem 

pa gre izpostaviti, da se v italijanskih učnih načrtih za likovno vzgojo v 1. in 

2. razredu niţje srednje šole podrobneje definira tudi spoznavanje ključnih 

značilnosti razvoja umetnosti od prazgodovine do 19. stoletja, česar likovna 

vzgoja v slovenskem sistemu ne predvideva, seveda pa je to moţno, saj sta 

predmetu namenjeni dve uri tedensko. 
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3.2.7.3.2 Analiza učiteljevih priprav na pouk likovne vzgoje  
 

 

V nadaljevanju bomo predstavili pregled učiteljeve dokumentacije za pouk 

likovne vzgoje na italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji in na slovenskih 

niţjih srednjih šolah v Italiji. 

 

Izpostaviti gre najprej dejstvo, da je v Sloveniji vsebina letnega načrta za 

posamezen učni predmet določena in učitelji jo morajo realizirati, kljub temu 

da so pri prevodu učnega načrta predmeta iz slovenščine v italijanščino 

prepuščeni sami sebi. 

 

Kot smo izpostavili ţe pri analizi učnih načrtov, je ta dokument v slovenskih 

niţjih srednjih šolah v Italiji veliko bolj ohlapen kot v italijanskih osnovnih 

šolah v Sloveniji; enako je tudi pri samih vsebinah načrtovanja letnega 

načrta – v italijanskem šolskem sistemu je oblika zapisa letne priprave (v 

italijanskem sistemu se dokument imenuje »letni individualizirani učni 

načrt«) določena na ravni šole. Za učitelje, ki poučujejo likovno vzgojo na 

slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji, je letna priprava (letni 

individualizirani učni načrt) dokument, ki sloni na učnem načrtu za ta 

predmet (več o tem v poglavju 2.1.2.2 Slovensko manjšinsko šolstvo v Italiji in 

izvajanje učnih ur po italijanskem učnem načrtu). Učitelji torej na osnovi 

učnega načrta v aktivih ali samostojno oblikujejo svoj individualizirani učni 

načrt (kar bi bilo enakovredno letnim pripravam za predmete v slovenskem 

šolskem sistemu). 

 

Letni individualizirani učni načrti (ali letne priprave) za likovno vzgojo na 

slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji se med seboj po šolah v obliki zapisa 

precej razlikujejo, predvsem po podrobnosti zapisa in načrtovanja. Tu ne gre 

za razlike v zapisu zaradi let delovne dobe oziroma izkušenj v poučevanju 

določenega predmeta, ampak gre za politiko posamezne šole, ki ima svojo 

avtonomijo odločanja glede samega zapisa dokumentacije za načrtovanje 

pouka.  
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V italijanskih šolah v Sloveniji morajo učitelji kot svojo dokumentacijo pisati 

tudi dnevne priprave oziroma posamezne učne priprave za določeno 

tematsko enoto. Učitelji slovenskih šol v Italiji pa na drugi strani nimajo 

predpisanega obveznega zapisa dnevnih učnih priprav ali priprav po učnih 

temah oziroma sklopih (več o tem v poglavju 2.1.2.2 Slovensko manjšinsko 

šolstvo v Italiji in izvajanje učnih ur po italijanskem učnem načrtu). To seveda 

ne pomeni, da so učitelji v slovenskih šolah v Italiji nepripravljeni na 

posamezno učno enoto, ampak se ravno tako samostojno pripravljajo za 

razlago določene učne snovi (z gradivom, z literaturo, z materialom, z učnimi 

sredstvi, pripomočki itd.), vendar poteka ne zapisujejo. Ravno tako učitelji 

pripravijo tudi dodatno gradivo, učne medije, kot so delovni listi, 

računalniške projekcije in obiske galerij in umetnikov v ateljejih.  

 

Zaradi posebej izpostavljene vsebine umetnostne zgodovine je tu tudi velik 

poudarek na spoznavanju kulturne dediščine okolja, kjer ţivijo – 

umetnostnozgodovinskih spomenikov bliţnje okolice (npr. arhitekturnih, 

kiparskih spomenikov), na ogledih manjših galerij in pogovorih z umetniki. 

Posamezne zamejske šole so povezane s slovenskimi kulturnimi društvi v 

Italiji, z lokalno skupnostjo pa so povezane tudi preko spoznavanja 

umetniških doseţkov zamejskih ustvarjalcev in likovnikov bliţnjih slovenskih 

krajev (npr. z lokalno skupnostjo sodelujejo pri izdaji brošure o lastnem 

kraju).  

 

V italijanskih šolah v Sloveniji je najbolj poudarjeno spoznavanje kulturne 

dediščine Italije, tudi s številnimi ekskurzijami, ki so financirane s strani 

Italije. Pri tem je italijanska šola v Sloveniji celo privilegirana, saj imajo 

učenci večjo moţnost sodelovati z italijansko drţavo skozi razne likovne 

projekte, izmenjave, ekskurzije, ki jih le-ta financira. V določeni meri lahko 

spoznajo tudi slovenske umetniške bisere, saj imajo po učnem načrtu učitelji 

moţnost organizirati obiske galerij ter predstavljati umetniška dela v okviru 

realizacije posamezne likovne naloge. 
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Podrobneje smo pregledali, kaj vsebujejo letne priprave učiteljev za likovno 

vzgojo v 7. razredu italijanskih osnovnih šol v Sloveniji oz. letni učni načrti 

vzgojno-didaktične dejavnosti za 2. razred na slovenskih niţjih srednjih 

šolah v Italiji. 

 

Večina letnih priprav za likovno vzgojo v 7. razredu italijanskih osnovnih šol 

v Sloveniji vsebuje naslednje: 

- splošne cilje predmeta; 

- didaktična sredstva in pripomočke; 

- metode in oblike dela; 

- literaturo – priročnike in učbenike; 

- operativne cilje; 

- letno okvirno razporeditev likovnih nalog za šolsko leto (za vsako likovno 

nalogo je okvirno zapisano: število ur, operativni cilji, medpredmetne 

povezave, standardi znanja, pojmi, likovna tehnika, materiali in orodja, učne 

metode, učna sredstva in pripomočki); 

- minimalne in temeljne standarde znanja; 

- predloge za izhodišča dejavnosti (predlog oblike zapisa učne priprave za 

posamezen sklop v italijanskem jeziku); 

- splošno vrednotenje; 

- kriterije vrednotenja. 

 

Večina letnih priprav za likovno vzgojo v 2. razredu slovenskih niţjih 

srednjih šol v Italiji pa vsebuje naslednje podatke: 

- splošne učne cilje predmeta; 

- začetno stanje oddelka (opis razreda): sestava po spolu, kako socialno 

funkcionirajo, kakšne sposobnosti imajo pri likovnem izraţanju;  

- cilje razvijanja veščin/zmoţnosti, ki se delijo na tri področja: zaznavno-

vizualni, razbiranje in razumevanje, izdelava in priredba; 

- povzetke vsebin in dejavnosti. 

Ti podatki so pri večini učiteljev zapisani za celotno šolsko leto; le v enem 

primeru je gradivo razdeljeno na dva semestra, v drugem pa so vsebine 
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razporejene po tematskih sklopih (zaporedna razporeditev učnih enot čez 

šolsko leto).  

V posameznem primeru letne priprave smo zasledili še poglavja:  

- učenci s specifičnimi učnimi teţavami; 

- dodatne dejavnosti (delavnice); 

- metode dela; 

- sredstva in učni pripomočki; 

- oblike preverjanja nivoja znanja in kompetenc; 

- vrste preverjanja; 

- kriteriji ocenjevanja; 

- spodbujanje samoocenjevanja, refleksije in postavljanje ciljev; 

- odnosi s starši; 

- individualizirani posegi za pospešitev dojemalnih in zrelostnih procesov 

se delijo na: a) strategije za potenciranje znanj in kompetenc; b) strategije za 

utrjevanje znanj in kompetenc; c) strategije za dograditev še ne usvojenih 

znanj in kompetenc. 

 

Ob analizi letnih priprav za likovno vzgojo v 7. razredu italijanskih osnovnih 

šol v Sloveniji in za 2. razred slovenskih niţjih srednjih šol v Italiji smo 

ugotovili naslednje: letna priprava za likovno vzgojo je tako kot ţe prej 

omenjeni učni načrt veliko bolj odprto zasnovana v Italiji na slovenskih niţjih 

srednjih šolah kot na italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji. Učitelji v 

slovenskem šolskem sistemu načrtujejo v letni pripravi likovne naloge 

vnaprej in natančno, medtem ko so letne priprave za italijanski šolski sistem 

veliko bolj odprte, učitelji pa nimajo strogo zapisanih učnih enot (likovnih 

nalog ali umetnostnozgodovinskih sklopov). Tako letna priprava učiteljem, ki 

poučujejo likovno vzgojo v 2. razredu na slovenskih niţjih srednjih šolah v 

Italiji, nudi veliko več moţnosti za samostojno načrtovanje, pa tudi za 

sprotno prilagajanje letne priprave po vsebinah. Z druge strani pa ravno ta 

odprtost učitelje pušča v negotovosti ter zbeganosti glede načrtovanja in 

izvajanja pouka.  

Na italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji učitelji realizirajo vnaprej 

načrtovane likovne naloge po vsebinah v učnem načrtu in letni pripravi. 
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Ustvarjalen učitelj ima vse moţnosti svobodnega načrtovanja (izbor likovnih 

motivov in likovnih tematik). Učitelji se morajo drţati vnaprej načrtovanih 

likovnih nalog po lastni letni pripravi in so zadolţeni pojasniti njihovo 

realizacijo. Ob koncu šolskega leta morajo v šolske dnevnike posameznega 

razreda zapisati pojasnila, če realizacija učne snovi ni bila izvedena. Letna in 

dnevna priprava sta tako namenjeni kot opora učitelju za kakovostno 

načrtovanje in delo v razredu. 

 

3.2.7.4. Temeljne ugotovitve multiple študije primera in iztočnice za 

akcijsko raziskavo 

 
V slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v šolah z italijanskim učnim 

jezikom v Sloveniji smo raziskali stanje poučevanja likovne vzgoje. Učiteljem 

se premalokrat daje moţnost izraţanja lastnih pogledov, zamisli in idej o 

načrtovanju in izvedbi pouka likovne vzgoje, velikokrat se počutijo 

neposlušane in neupoštevane, učitelji likovne vzgoje pa tudi nerazumljene.  

 

V prvem delu raziskave smo zato odgovorili na vprašanja o tem, kakšno je 

izvajanje pouka likovne vzgoje v slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji ter v 

italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji. Navedli smo tudi mnenja učiteljev o 

moţnostih organiziranja učne ure, zmoţnostih delovanja v učni uri z učenci, 

njihova mnenja o likovni ustvarjalnosti učencev pri realizaciji likovnih nalog 

ter navedli kakšne so učiteljeve potrebe po dodatnem izobraţevanju.  

 

Pri učiteljih likovne vzgoje v manjšinskih šolah še ni bilo izvedenih tovrstnih 

raziskav, zato smo v naši raziskavi pregledali mnenja učiteljev manjšinskih 

italijanskih in slovenskih šol. Velja poudariti, da ugotovitev ni mogoče 

posploševati, saj gre v našem primeru izključno za pregled mnenj učiteljev, 

ki poučujejo likovno vzgojo na predmetni stopnji osnovne šole v italijanskih 

šolah v Sloveniji (od 6. do 9. razreda: starost učencev med 11 in 15 leti) ter 

slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji (od 1. do 3. razreda: starost učencev 

med 11 in 14 leti). 
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V multipli študiji primera smo si zato zastavili nekaj vprašanj in prvo je 

»Kakšne so učiteljeve moţnosti izvajanja pouka, njegova znanja, spretnosti, 

izkušnje ter prepričanja o poučevanju likovne vzgoje?«. Sodelujoči učitelji, ki 

poučujejo likovno vzgojo v tretji triadi italijanskih osnovnih šol v Sloveniji in 

v slovenski niţji srednji šoli v Italiji, so si po izobrazbi zelo različni. Večina je 

akademskih slikarjev, ostali pa posamezno: en grafični oblikovalec, en učitelj 

razrednega pouka in en doktor znanosti – arhitekturnega in urbanega 

projektiranja. Dva učitelja sta v pedagoškem poklicu manj kot 4 leta, eden 

15 let, dva od 21 do 25 ter dva nad 37 let. 

 

Moţnosti izvajanja pouka po šolah so različne. V večini gre izpostaviti 

problematiko izvajanja pouka likovne vzgoje zaradi neustreznosti materialnih 

in prostorskih pogojev. Le-ti so različni. Najbolj lahko izpostavimo 

neustrezno velikost učilnic glede na število učencev, pomanjkanje prostora 

in omar za odlaganje in shranjevanje likovnih izdelkov ter materiala, 

nedostopnost specializirane učilnice za likovno vzgojo ter neustrezno 

osvetlitev učilnic. Na nekaterih šolah, v učilnicah, kjer poteka pouk, učenci 

nimajo dostopa do tekoče vode, na ostalih pa poudarjajo, da je premalo pip 

in lijakov. 

Kot največjo materialno oviro pri izvajanju pouka likovne vzgoje navajamo 

pomanjkanje finančnih sredstev, saj so zaradi tega učitelji prikrajšani tako 

za likovni material kot tudi za didaktična sredstva ter pripomočke. 

Izpostavljamo še pomanjkanje grafične preše in keramične peči, v dveh 

primerih pa samo izjemoma mogoč dostop do interaktivne table. Nihče od 

učiteljev tako ne deluje v popolnoma ustreznih materialnih ali prostorskih 

pogojih za delo.  

 

Kot obstoječo teţavo pri načrtovanju in izvajanju pouka likovne vzgoje se 

večkrat izpostavi predvsem nedostopnost učnega načrta, priročnikov za 

učitelje in učbenikov za učence v jeziku poučevanja. Problematično je tudi 

dejstvo, da ima predmet premalo ur in to, da učitelji nimajo redne moţnosti 

uporabe računalnika in projektorja. 
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Poleg premajhnega števila ur, namenjenih likovni vzgoji v šolskem letu (35), 

gre na italijanskih šolah v Sloveniji tudi za problem prekinitve dela, saj 

posamezna likovna naloga poteka dlje kot eno šolsko uro, na tedenski ravni 

pa je predvidena le ena ura predmeta. 

 

Prisoten je tudi problem strokovne literature, učbenikov in priročnikov, ki 

niso prevedeni v jezik manjšinske šole. Zato si učitelji pomagajo z literaturo, 

ki jo uporabljajo v njihovem šolskem sistemu, a je v jeziku večinske šole, ali 

pa z literaturo, ki jo uporabljajo v matični drţavi in je sicer v ustreznem 

jeziku, vendar pa ne sledi popolnoma smernicam njihovih učnih načrtov. 

Večina učiteljev si pomaga s slovenskimi učbeniki za likovno vzgojo za 

osnovno šolo, z raznimi italijanskimi učbeniki za niţjo srednjo šolo, nekaj jih 

uporablja enciklopedije, monografije posameznih umetnikov, umetniških 

smeri, obdobij, leksikone in kataloge, knjige in zbirke za umetnostno 

zgodovino.  

 

Najpogosteje uporabljena učna sredstva, ki jih navajajo učitelji, so: 

reprodukcije umetniških del iz učbenikov, monografij, revij, koledarjev ter 

likovni izdelki učencev. Sledijo jim tabelska slika, tekst in reprodukcije 

umetniških del, predstavljene z LCD-projektorjem.  

 

Z drugim vprašanjem za multiplo študijo primera smo ţeleli izvedeti, kako se 

učiteljevo likovno ter pedagoško znanje povezuje s poučevalno prakso na 

področju likovne ustvarjalnosti. V začetnem pregledu raziskav, izvedenih med 

učitelji, ki poučujejo v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu, smo 

dobili vpogled v njihova mnenja in med njimi našli nekaj razlik. V Sloveniji 

učitelji menijo, da je ustvarjalnost prirojena lastnost, v Italiji, da ni prirojena, 

na evropski ravni pa je večina učiteljev mnenja, da je lahko vsakdo 

ustvarjalen. V obeh drţavah so učitelji vsekakor mnenja, da je ustvarjalnost 

mogoče razvijati. Iz izsledkov raziskav je razvidno, da učitelji v Sloveniji 

menijo, da ustvarjalnost v njihovem kurikulumu ne zaseda pomembnega 

mesta, učitelji v Italiji pa so nasprotnega mnenja, da ima ustvarjalnost v 

njihovem kurikulumu pomembno vlogo. Seveda gre v vseh omenjenih 
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primerih za raziskave, ki so potekale v obeh šolskih sistemih med učitelji 

različnih predmetnih področij na različnih stopnjah izobraţevanja na šolah 

večine.  

Med raziskovalci ustvarjalnosti v šoli so Freyer in Collings (1991) ter Craft 

(2005) ugotovili, da večina učiteljev ustvarjalnost opredeljuje kot domišljijo, 

izvirnost, samoizraţanje. Tudi naša raziskava je pokazala povezavo s temi 

ugotovitvami, specifično vezanimi na to, kaj je učiteljem slovenskih 

zamejskih šol v Italiji ter italijanskih šol v Sloveniji pomembno pri 

definiranju ustvarjalnosti pri likovni vzgoji. Pri opredeljevanju likovne 

ustvarjalnosti so si učitelji enotni v tem, da je to sposobnost izraţanja 

učencev, sposobnost vnašanja njihovega osebnega doţivljanja, po lastnih 

sposobnostih in na različne načine. Učitelji so ob tem dodali tudi pogoje za 

doseganje likovne ustvarjalnosti: materialne, prostorske, časovne, pri čemer 

slednje izpostavljajo največkrat. Kot pogoj za ustvarjalnost so navedli tudi to, 

da učenci najprej pridobijo znanje o določeni tematiki. Gardner (1994) in 

Marentič-Poţarnikova (2000) poudarjata, da so posamezniki lahko 

ustvarjalni na različnih področjih in na različne načine, če so za to izpolnjeni 

pogoji, kar sovpada tudi z ugotovitvami naše raziskave. 

 

Ustvarjalen učenec po mnenju učiteljev zna rešiti likovni problem, je 

motiviran, ustvari svojstveno likovno delo, je samostojen, se izraţa na svoj 

način, poleg tega usvoji teoretična znanja, ki jih vnese v likovni izdelek, je 

vztrajen in vlaga trud v svoje delo. Ustvarjalen likovni izdelek pa je po 

mnenju učiteljev izdelek, v katerega učenec vnese svoja čustva, na njem reši 

likovno nalogo, spretno izvede likovno tehniko, je originalen in ima 

sporočilnost.  

 

Iz nadaljnjih razmišljanj učiteljev o ustvarjalnosti smo razbrali naslednje: 

učitelji se strinjajo, da je ustvarjalnost dispozicija vsakega učenca, ki se jo da 

razvijati, med učenci pa obstajajo razlike v ustvarjalnosti, tudi po 

generacijah. Tu se potrdijo izsledki raziskav avtorjev (npr. Amadori, 1993; 

Craft, 2005; Gardner, 1994; Lastrego in Testa, 1986; Tacol, 1999), ki so 

dognali, da naj bi bili vsi učenci zmoţni neke običajne ustvarjalnosti. Med 
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učitelji obeh manjšinskih šolskih sistemov je razvidna razlika v njihovih 

mnenjih o spremembah ustvarjalnosti skozi različne generacije – na 

italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji so učitelji izpostavili, da je skozi 

generacije prišlo do padca likovne ustvarjalnosti predvsem zaradi 

zmanjšanja števila ur predmeta na teden. Ravno obratno naj bi bilo na 

slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji – ker tedensko število ur predmeta 

ostaja nespremenjeno in ker imajo na voljo vedno več teoretične osnove in 

ročnih spretnosti, naj bi se ustvarjalnost skozi generacije povečevala. 

 

Za zakonsko predpisani učni načrt večina učiteljev meni, da jim omogoča 

ustvarjalnost pri načrtovanju in izvajanju pouka in čisto vsi učitelji so 

mnenja, da pri pouku likovne vzgoje spodbujajo likovno ustvarjalnost. V prvi 

vrsti to spodbujajo s spoznavanjem likovnih pojmov, likovnih tehnik in 

občutenjem likovnih motivov. 

 

Učitelji so mnenja, da pri pouku likovne vzgoje sproščenost učencev 

omogočajo s tem, da jim dovolijo, da se med likovnim ustvarjanjem 

pogovarjajo in da se v ozadju predvaja glasba, ki na njih deluje pomirjujoče. 

Svobodo pri izraţanju pa omogočajo tako, da dajo učencem moţnost, da se 

lahko izraţajo na svoj način, po svojih zmoţnostih, ter tako, da jim 

prepustijo izbiro likovne tehnike, motivov. Kot pogoj za svobodo pri izraţanju 

navajajo tudi pomen jasnih navodil o likovni nalogi in spodbudo za reševanje 

problema na njim lasten način. 

 

Ustvarjalno klimo v razredu dosegajo z individualnim delom, z jasno razlago 

teorije in navodili, s prikazi primerov likovnih del, s sproščenim vzdušjem ob 

glasbi, pomemben pa je tudi odnos učitelja do učencev in moţnost dela z 

različnimi likovnimi tehnikami. 

 

Tako učitelji predmeta Umetnost in upodabljanje v slovenskih zamejskih 

šolah v Italiji kot učitelji predmeta Likovna umetnost v italijanskih šolah v 

Sloveniji pri tem opozarjajo, da bi ustvarjalnosti bilo potrebno dati večji 

poudarek. To se najbolj kaţe v njihovi zahtevi po povečanju števila ur likovne 
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vzgoje, saj je po njihovem mnenju ustrezen in zadosten čas prav tako pogoj 

za likovno ustvarjalnost. Oboji pa opozarjajo tudi na smiselnost poudarka 

samega predmeta zaradi velike količine vizualnih podob, s katerimi se učenci 

danes srečujejo.  

 

Iskali smo tudi odgovor na vprašanje kako se način poučevanja razlikuje 

glede na leta delovnih izkušenj in izobrazbo učitelja. Pri tem nismo našli 

bistvenih razlik glede načinov poučevanja – uporabe učnih metod in oblik 

dela ne po letih zaposlitve, ne po izobrazbi. Učitelji se, ne glede na leta 

delovnih izkušenj ali izobrazbo, ne ukvarjajo posebej z metodami in oblikami 

dela, v večini uporabljajo metodo razlage, pogovora, praktičnih del in 

demonstracije ter frontalno in individualno obliko dela, kar kaţe na slabše 

poznavanje sodobnih načinov izvajanja pouka. Učitelji tudi ne poznajo 

specifičnih likovnih metod dela, za kar bi lahko našli vzrok v samih smereh 

izobrazbe učiteljev – nepedagoških smereh. 

 

Naslednje vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, katere metode in oblike dela 

ter druge prilagoditve učitelji ocenjujejo kot učinkovite. Metode dela, ki jih pri 

likovni dejavnosti učitelji ocenjujejo kot učinkovite, so metoda praktičnih del, 

demonstracija in dialog, kot najbolj učinkovito obliko dela pa navajajo 

individualno obliko. Za manj učinkoviti obliki dela imajo delo v dvojicah in 

skupinsko delo, zato ju tudi manj uporabljajo. 

 

Postavili smo si tudi vprašanje, kakšen vpliv ima struktura učnega načrta na 

učiteljevo načrtovanje likovnih nalog ter njihovo izvedbo v obeh šolskih 

sistemih na šolah manjšin. Ob pregledu dokumentacije – učnih načrtov in 

letnih priprav učiteljev, ugotavljamo, da sta sam način načrtovanja in 

izhodišče za načrtovanje predmeta precej različna. Razlika je v letnem številu 

ur, namenjenih likovni vzgoji, saj jih imamo v Sloveniji v tretji triadi polovico 

manj kakor v Italiji v niţji srednji šoli. Med samimi vsebinami učnih načrtov 

za italijanski šolski sistem na tej stopnji izobraţevanja pa se predvideva tudi 

spoznavanje umetnostne zgodovine od prazgodovine do 19. stoletja. Ţe v 

osnovi je učni načrt, ki ga uporabljajo učitelji slovenskih niţjih srednjih šol v 
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Italiji, bolj odprt, saj nima tako natančno definiranih vsebin za posamezen 

razred, predvsem pa nima tako ozko zapisanih likovnih pojmov, ki naj bi jih 

učenci spoznali. Učitelji so pri izbiri likovnih področij in posameznih likovnih 

tehnik svobodni, na nek način tudi prepuščeni sami sebi, medtem ko v 

slovenskem sistemu vsebine ţe precej natančno predpostavljajo tudi tehnike 

za posamezen razred. 

 

Tudi pri načrtovanju letne priprave v slovenskem šolskem sistemu, torej tudi 

na italijanskih osnovnih šolah, je zapis zelo tog in zaprt, od učitelja pa 

zahteva jasen zapis likovnih nalog ter tehnik. Letni načrt, ki ga snujejo 

učitelji v Italiji, je po globini zastavljenih vsebin, ciljev ipd. bolj podoben 

našemu učnemu načrtu, a niti na ravni letne priprave ne predvideva točno 

definirane likovne naloge. 

  

Na splošno so na slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji veliko manj 

obremenjeni z zapisom obvezne šolske dokumentacije kot v italijanskih šolah 

in v tretji triadi osnovnih šol v Sloveniji, saj ţe to, da jim ni potrebno 

zapisovati dnevnih priprav, ampak se morajo posvetiti zgolj načrtovanju 

didaktičnih enot brez zapisovanja poteka, pripomore k razbremenitvi učitelja. 

Po drugi strani pa so ti učitelji prepuščeni sami sebi pri iskanju literature in 

načrtovanju posameznih učnih enot. Prav tako tudi vsi učitelji v času 

univerzitetnega izobraţevanja niso imeli moţnosti spoznati likovnih tehnik 

vseh likovnih področij, kar sami izpostavljajo kot teţavo.  

 

Učitelji so mnenja, da jim zakonsko predpisani učni načrt omogoča 

strokovno svobodo in ustvarjalnost pri načrtovanju in izvajanju pouka. Manj 

se strinjajo s tem, da jim učni načrt omogoča prepoznavnost smernic za 

načrtovanje in moţnost časovno ustrezne razporeditve likovnih vsebin. 

Izpostavljajo pa, da jim učni načrt ne omogoča načrtovanja v njihovem jeziku 

poučevanja, moţnosti realizacije vseh predpisanih vsebin ter jasnosti in 

prepoznavnosti likovne naloge. 
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Ne oblika ne vsebina učnih načrtov, ki se v obeh omenjenih manjšinskih 

šolskih sistemih razlikujeta, nista pripomogli k razlikam v mnenjih učiteljev 

o tem, ali jim učni načrt omogoča spodbujanje likovne ustvarjalnosti, o 

pomenu razvijanja ustvarjalnosti in dojemanju, kaj je likovna ustvarjalnost. 

Učitelji so pri tem bolj izpostavili potrebo po večjem številu ur predmeta. 

Oblika zapisa in večja zaprtost učnega načrta v italijanskih osnovnih šolah v 

Sloveniji je morda vplivala na to, da se učitelji počutijo bolj omejene pri 

izvajanju pouka – likovnih nalog v eni šolski uri na teden, zaradi česar se 

delo nadaljuje več tednov. Gre tako za izpostavitev problema premajhnega 

števila ur predmeta na teden kakor za bolj zaprto začrtane vsebine. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo lastne potrebe po dodatnem 

usposabljanju za ustvarjalno likovno izraţanje učencev. Dodatnih pedagoških 

izobraţevanj, povezanih s poučevanjem likovne vzgoje, se vsi razen enega 

učitelja udeleţujejo vsaj enkrat letno, vsi pa se strinjajo, da bi potrebovali v 

okviru načrtovanja in izvajanja likovne vzgoje dodatna izobraţevanja. Pri tem 

najbolj izpostavljajo potrebo po izpopolnjevanju na področju dela z učenci z 

vedenjskimi motnjami ter uporabe IKT-sredstev. 

 

Učitelji torej definirajo, zaznavajo in se zavedajo pomena ustvarjalnosti pri 

likovni vzgoji. Kaţe, da vsi učitelji zaznavajo, prepoznavajo, določajo likovno 

ustvarjalnost, ustvarjalnega učenca in ustvarjalne likovne izdelke. To pa je 

vsekakor osnova in predpogoj za nadaljnje delo pri spodbujanju 

ustvarjalnosti kot kakovosti, ki jo ţelimo dosegati v šoli, še posebej pri 

likovni vzgoji. Vsi so tudi ţeljni novih spoznanj in boljših pogojev za 

spodbujanje ustvarjalnosti. 
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3.3.  DRUGI DEL RAZISKAVE – AKCIJSKA RAZISKAVA 
 

3.3.1 Cilji akcijske raziskave 

 

Glede na izsledke prvega dela raziskave, ki kaţejo, da učitelji niso prejeli 

dovolj znanj in niso dovolj usposobljeni načrtovati in izvajati pouk tako, da bi 

se učenci celostno razvijali in v okviru tega razvijali samostojnost in 

ustvarjalnost pri likovnem izraţanju, smo načrtovali drugi del raziskave. V 

pouk premalo vključujejo učinkovite metode in oblike dela, ki bi omogočale 

uspešno doţivljanje likovnih pojmov, materialov in motivov. Za izboljšanje 

kvalitete pouka smo izvedli drugi del raziskave – akcijsko raziskavo. Cilji 

akcijske raziskave so tako usmerjeni v oblikovanje in preizkušanje 

učinkovitega modela, izvedbe pouka za spodbujanje samostojnosti učencev 

pri reševanju likovnih nalog in njihove ustvarjalnosti. 

 

Ob uporabi različnih oblik in metod dela ter drugih prilagoditev izvajanja 

pouka naj bi bilo izpostavljeno učiteljevo upoštevanje posebnosti likovnega 

razvoja učencev ter njihovega individualnega likovnega izraza za ustvarjalno 

reševanje likovnih problemov.  

 

Cilji raziskave so tako usmerjeni v:  

- usposabljanje učiteljev za organizacijo učnega procesa, v katerem se bodo 

učenci celostno likovno razvijali in se samostojno in ustvarjalno likovno 

izraţali; 

- usposabljanje učiteljev za sistematično uvajanje takšnih metod in oblik 

dela v učni proces likovne vzgoje, da bo omogočeno učenčevo doţivljanje 

posebnosti teoretičnih likovnih problemov, likovnih motivov, likovnih 

materialov in pripomočkov;  

- razvijanje zmoţnosti učencev za samostojno snovanje likovnih idej in 

senzibilno ter ustvarjalno reševanje likovnih nalog. 

 

 



125 
 

 

3.3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Predpostavlja se, da se bo z uvajanjem izbranih raznolikih likovnih in 

splošnih metod dela, z upoštevanjem individualnega likovnega razvoja in 

likovnega izraza učencev ter z usmerjanjem učencev v samostojno snovanje 

likovnih idej in spontano likovno izraţanje njihova ustvarjalnost pri 

reševanju likovnih nalog povečala. Prav tako to velja za učiteljevo zmoţnost 

organizirati sproščen učni proces. Predpostavlja se, da bo napredek opazen 

tako pri učenčevem doţivljanju in s tem tudi v doumevanju posebnosti 

likovnih pojmov, likovnih materialov, pripomočkov in motivov, kakor tudi v 

ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog z likovnim izraţanjem. V ta 

namen smo oblikovali raziskovalno vprašanje: 

Kakšen je napredek učencev v ustvarjalnosti in samostojnosti reševanja 

likovnih nalog po izvedbi akcijske raziskave? 

 

3.3.3 Opis raziskovalne metodologije 

 

 

Uporabili smo akcijsko raziskavo, ki temelji na kvantitativnem 

raziskovalnem pristopu. Predpostavljamo, da lahko učiteljevo in učenčevo 

usposobljenost za ustvarjalno dejavnost v učnem procesu spoznavamo po 

korakih, z raziskavo z elementi tradicionalnega empirično-analitičnega 

raziskovanja v funkciji preverjanja učinkov sprememb v samostojnosti in 

ustvarjalnosti reševanja likovnih nalog učencev. 

 

Pri načrtovanju smo se naslonili na Kemmisov in McTaggartov (2005) 

načrtovalnik akcijskega raziskovanja. Tradicionalno empirično-analitično 

raziskovanje smo uporabili zato, da smo ugotovili nivo ustvarjalnega razvoja 

učencev. 
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3.3.4 Sodelujoči v raziskavi 

 

V akcijsko raziskavo so bili vključeni: 

- trije namensko izbrani učitelji, ki so poučevali likovno vzgojo v skupaj 

šestih različnih razredih: bodisi v zamejskih niţjih srednjih šolah v Italiji 

bodisi na višji stopnji osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji; 

- 86 učencev v starosti od 12 do 13 let, ki so jih ti učitelji poučevali likovno 

vzgojo v 2. razredu slovenske niţje srednje šole v Italiji in v 7. razredu 

devetletke v italijanskih manjšinskih šolah v Sloveniji (glej preglednico 6).  

  

 
 Preglednica 6: Število učencev po šolah, učiteljih in razredih 
 

Šola Učitelj Razred Število 

učencev 

% učencev 

S01 Učitelj 1 R01 10 11,6 

S02 R02 9 10,5 

S03 Učitelj 2 R03 17 19,8 

R04 18 20,9 

S04 R05 18 20,9 

S05 Učitelj 3 R06 14 16,3 

SKUPAJ 86 100,0 

 

Kot smo ţe omenili, so bili učitelji oziroma šole/razredi izbrani namensko, 

glede na zmoţnost in pripravljenost sodelovanja.  

 

Zaradi varstva osebnih podatkov imena šol, oddelkov, učiteljev in učencev, ki 

so sodelovali v akcijski raziskavi, niso navedena (podobno kot v prvem delu 

raziskave). Označili smo jih po naslednjem ključu: šole (S01, S02, S03, S04 

in S05), razrede/oddelke s šiframi (R01, R02, R03, R04, R05 in R06). Učitelje 

smo določili kot učitelj 1, učitelj 2 in učitelj 3, vendar pri navajanju 

odlomkov pogovorov iz intervjujev uporabljamo šifro za vsakega 

intervjuvanca, tako kot v prej predstavljeni multipli študiji primera (učitelj 1: 

U1Z25, učitelj 2: U2Z42, učitelj 3: U3Z22). U1Z26 na primer pomeni: U1 je 

učitelj 1, Z je spol (ţenski), sledijo leta poučevanja likovne vzgoje (v tem 

primeru torej 26). 
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3.3.5 Instrumenti in način zbiranja podatkov   
 

Pred izvedbo akcijske raziskave smo preverili začetno stanje samostojnosti in 

ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. V ta namen smo izvedli 

likovno nalogo in z ocenjevalno lestvico preverili samostojnost učencev pri 

reševanju le-te. Nivo likovne ustvarjalnosti pa smo ocenili s pomočjo nastalih 

likovnih izdelkov po ocenjevalni lestvici v okviru ustvarjalnih faktorjev. 

 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

raziskovanja. Cilj pri akcijskem raziskovanju je bil spreminjanje poučevanja 

in učenja s pomočjo različnih likovnih ter splošnih metod in oblik dela po 

posameznih korakih ter drugih prilagoditev. Upoštevale so se posebnosti 

učenčevega individualnega likovnega razvoja in likovnega izraza. Po 

posameznih akcijskih korakih so bile uvedene spremembe in spremljanje 

vključevanja navedenih posebnosti za boljše doţivljanje in razumevanje 

likovnih znanj ter večjo samostojnost pri snovanju likovnih idej in 

ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog. Potek akcijske raziskave je 

zajemal načrtovanje, izvedbo, analizo in intervjuje z učitelji. 

 

Raziskava je bila izvedena s soglasjem ravnateljev šol in posameznih učiteljev 

(likovnih pedagogov), prav tako smo pridobili potrebna soglasja staršev 

sodelujočih učencev. V njej so sodelovali vsi učenci izbranih 

oddelkov/razredov. 

 

Pri akcijskem raziskovanju smo uporabili tako kvalitativne tehnike kakor 

tudi kvantitativne. 

 

Podatke smo najprej pridobili z naslednjimi dokumenti: z zapisniki 

izobraţevalnih sestankov, beleţkami, sprotnimi zapisi opaţanj, učnimi 

pripravami, zapisi refleksij, likovnimi izdelki učencev, fotografijami, 

avdioposnetki. Po vsakem akcijskem koraku – vsaki izvedbi likovne naloge – 

smo podatke zbirali tudi z globinskim polstrukturiranim intervjujem z 
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učitelji in z ocenjevalnimi listi, ki so vsebovali ocenjevalno lestvico. Ob 

zaključku likovne naloge smo fotografirali nastala likovna dela in jih označili 

s šiframi. 

 

a) Gradivo za izvedbo učnega procesa likovne vzgoje po akcijskih korakih 

 

Ko so bila oblikovana izhodišča za pripravo modela poučevanja pri likovni 

vzgoji, smo pripravili potrebno gradivo, ki so ga učitelji dobili v pregled in bili 

poučeni o izvedbi učne ure. Za italijanske osnovne šole v Sloveniji smo 

spodaj opisano gradivo prevedli v italijanščino. 

 

Sestavili smo učno pripravo za posamezen akcijski korak (likovno nalogo), 

pripravili ves potreben učni in likovni material za učence, da so bili na vseh 

šolah in oddelkih zagotovljeni enaki materialni pogoji dela. Za vsakega 

učenca smo pripravili tudi šifre za označitev likovnega dela in uporabo na 

ocenjevalnih lističih.  

 

b) Ocenjevalni listi 

 

Z ocenjevalno lestvico smo preverjali stopnjo likovne ustvarjalnosti učencev. 

To smo izvajali s pomočjo likovnih izdelkov učencev. Ocenjevalne liste so 

izpolnjevali dva zunanja ocenjevalca in učitelj, ki je poučeval v določenem 

oddelku. Vsak ocenjevalec je likovno ustvarjalnost ocenjeval na podlagi 

petstopenjske ocenjevalne lestvice (glej prilogo 3: Ocenjevalni list za 

vrednotenje stopnje likovne ustvarjalnosti učencev).  

 

Prav tako se je ocenjevala samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog, 

ki jo je ocenjeval učitelj, ki je poučeval v določenem oddelku (priloga 4: 

Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje samostojnosti učencev pri reševanju 

likovnih nalog).  

 

S pridobljenimi podatki iz ocenjevalnih lestvic so se ob zaključku raziskave 

preverjali tudi učinki sprememb v ustvarjalnosti učencev: fleksibilnost, 
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fluentnost, originalnost, redefinicija, elaboracija in občutljivost za likovne 

probleme. 

 

c) Intervju  

 

Po zaključku vsakega akcijskega koraka smo z učitelji izvedli globinski 

intervju in ga tudi posneli. Izvedli smo vodene globinske intervjuje. Osnovna 

vprašanja smo pripravili vnaprej, med izvedbo intervjuja pa smo se 

prilagajali posameznemu učitelju s postavljanjem podvprašanj (glej prilogo 5: 

Intervju z učitelji po vsakem akcijskem koraku). Z intervjujem smo v 

sodelovanju z učitelji analizirali potek posamezne likovne naloge, dogajanja 

pri pouku in opaţanja o vplivu načina načrtovanja in izvajanja pouka na 

ustvarjalnost in samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog. 

 

Potek zbiranja podatkov 

 

Pred izvedbo posameznega akcijskega koraka smo se z vsakim učiteljem 

likovne vzgoje posebej osebno sestali. Učitelji so navodila (pripravo in vse 

gradivo za izvedbo vsakega akcijskega koraka) najprej pregledali, nato pa 

smo jih z njihovo pomočjo preuredili (vnesli smo predlagane potrebne 

spremembe in popravke, npr. pri prevodu določenih izrazov v italijanščino). 

Vsak učitelj je na izobraţevalnem sestanku dobil omenjeno gradivo in izrazil 

svoje mnenje, ki smo ga zapisali v zapisnik posameznih sestankov. Ko smo 

opravili izobraţevalne sestanke z vsemi učitelji, smo učne priprave in 

preostalo gradivo dodelali in kar najbolj skušali upoštevati njihove predloge 

za izpeljavo pouka. Naj omenimo, da je pri dogovarjanju za termine srečanj 

prihajalo do precejšnjih teţav, saj smo morali upoštevati urnike poučevanja 

učiteljev na različnih šolah po različnih krajih tako v Sloveniji kot Italiji. 

Izjemno teţko je bilo dobiti termin, ko je imel določeni učitelj čas za srečanje. 

Velikokrat se je zgodilo, da smo se ţe dogovorili za srečanje, a so ga zaradi 

različnih obveznosti učitelji odpovedali. Podobno se je med akcijsko 

raziskavo dogajalo z izvedbo likovnih nalog in prevzemom gradiva. Razlogi 

niso bili učiteljeva malomarnost in »lenoba«, ampak v večini primerov 
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preobremenjenost in nenapovedane obveznosti ter naloge, dodeljene v 

zadnjem trenutku. Ugotovili smo, da je učitelj likovne vzgoje zadolţen za 

veliko nalog na šoli, da sodeluje v različnih projektih, veliko zadolţitev pa 

dobi v zadnjem trenutku. Tako je na potek pouka in izvedbo začrtanih 

akcijskih korakov vplivalo tudi sprotno določanje terminov za kulturne dneve, 

ekskurzije, športne dneve in še marsikaj, zaradi česar se je akcijska 

raziskava raztegnila na celotno šolsko leto 2014/2015. 

 

Ob končni podobi priprave in učnega gradiva (predstavitve za računalniško 

projekcijo) so v celoti prejeli likovni material– da smo lahko zagotovili enake 

pogoje dela za vse, smo namreč morali kupiti večino materiala. Kot smo 

navedli v prvem delu raziskave (v multipli študiji primera), je teţava pri 

zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev prisotna v večini šol: bodisi zato, 

ker morajo učenci sami nabavljati material, in tega včasih ne storijo, bodisi 

zato, ker ga šole v večini primerov ne zagotavljajo. Razlogi, zakaj učenci 

naročenega materiala ne prinašajo, so različni: poleg »malomarnosti« je v 

zadnjih letih ţal vse pogosteje prisotno tudi slabo finančno stanje druţin, 

preobremenjenost staršev ipd. V takšnih primerih imajo učitelji »preventivno« 

na zalogi nekaj materiala in pripomočkov (seveda je od posamezne šole 

odvisno, v kolikšni meri je to mogoče). Da bi se torej resnično lahko ukvarjali 

z napredkom učencev v ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju 

likovnih nalog, smo za razrede nabavili material: risalne liste, čopiče, barve, 

kolaţ papir, revialni papir, lepila itd., vse, kar so pač potrebovali za 

ustvarjanje, saj bi bile v nasprotnem primeru nekatere šole v prednosti pred 

drugimi. 

 

Tako so bili materialni pogoji in priprava za izvedbo enaki za vse učence, saj 

smo jih zagotovili ravno z nabavo materiala za vse sodelujoče. Določene 

razlike pa so bile pri izvedbi pouka, saj smo ţe v teoretičnem delu in multipli 

študiji primera prišli do podatka, da sta v italijanskem šolskem sistemu 

(torej tudi v slovenskih manjšinskih šolah v Italiji, kjer je naša raziskava 

potekala v 2. razredih niţjih srednjih šol) za pouk likovne vzgoje namenjeni 

dve šolski uri na teden v obliki blok ur, v slovenskem osnovnošolskem 
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sistemu (kar velja tudi za italijanske šole v Sloveniji in sodelujoče 7. razrede 

osnovne šole) pa poteka likovna vzgoja od 6. razreda naprej po eno šolsko 

uro na teden. Na teţave zaradi obsega ur učitelji opozarjajo ves čas, kar smo 

predstavili ţe v prejšnjem poglavju. 

 

Ob zaključnih intervjujih o uspešnosti posameznega akcijskega koraka smo 

bili z učitelji dogovorjeni, da nam oddajo izpolnjene ocenjevalne lističe (glej 

prilogo 3: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje likovne ustvarjalnosti 

učencev in prilogo 4: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje samostojnosti 

učencev pri reševanju likovnih nalog). 

 

3.3.6 Načrtovanje in potek akcijske raziskave 
   

 

Po izvedbi vprašalnikov, intervjujev, prevzemu dokumentacije in analizi 

zbranih podatkov v prvem delu raziskave smo se lahko dogovarjali za 

sodelovanje v nadaljnjem poteku raziskave – akcijski raziskavi. Za 

sodelovanje smo tako izbrali učitelje, ki so se javili prostovoljno oziroma so 

jim to omogočale delovne razmere. V italijanskem šolskem sistemu je namreč 

nastala teţava: večina učiteljev nima stalne zaposlitve, zato se nismo mogli 

zanesljivo dogovoriti za sodelovanje, saj je zaposlovanje v italijanskem 

šolskem sistemu precej drugačno od slovenskega (glej poglavje 2.1.2.2 

Slovensko manjšinsko šolstvo v Italiji in izvajanje učnih ur po italijanskem 

učnem načrtu). Gre za specifiko zaposlovanja na osnovi vsakoletnega 

ponovnega točkovanja posameznika, kjer lahko učitelji na stalno zaposlitev 

čakajo tudi 40 let. Tako smo se pri nadaljnjem raziskovanju osredotočili na 

učitelje, s katerimi smo se lahko dogovorili za sodelovanje v naslednjem 

šolskem letu, saj je bilo treba pred tem oddati tudi vso dokumentacijo o 

sodelovanju z učenci.  

 

Pred 1. akcijskim korakom smo se na sestankih s posameznimi učitelji 

dogovorili o načinu dela in pregledali podroben načrt raziskovanja (to je 

potekalo bodisi na koncu pouka šolskega leta 2013/2014 bodisi pred 
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začetkom pouka v šolskem letu 2014/2015). V akcijsko raziskavo izbrani 

učitelji so dobili vsa navodila za delo in dopise za učence – dovoljenja staršev. 

Nato smo v sodelovanju z učitelji pripravili program izvajanja učnih ur in 

ocenjevalno lestvico za vrednotenje učenčeve likovne ustvarjalnosti. Z učitelji 

italijanskih osnovnih šol v Sloveniji in slovenskih osnovnih šol v Italiji smo 

pregledali učna načrta in njihove letne priprave za likovno vzgojo. Na podlagi 

tega smo našli tematike, ki se v obeh sistemih izvajajo v pribliţno enakem 

razredu (torej v izbranem 2. razredu niţje srednje šole v Italiji in 7. razredu 

osnovne šole v Sloveniji). 

 

Raziskava je potekala v štirih akcijskih korakih, pred začetkom pa smo 

analizirali še začetno stanje ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju 

likovnih nalog. Pred akcijsko raziskavo smo tako izvedli pregled začetnega 

stanja: učitelje, ki poučujejo likovno vzgojo v razredih, vključenih v akcijsko 

raziskavo, smo prosili, naj izvedejo poljubno likovno nalogo, da bi lahko 

analizirali gradivo za začetno stanje. 

 

Za vsak akcijski korak smo predvideli termin, pripravili celotno gradivo za 

izvedbo pouka (podrobna navodila, učno pripravo, opazovalne lističe, 

ocenjevalne liste za stopnjo ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog, intervju z učitelji). Učitelji so okvirna navodila 

dobili ţe ob zaključku šolskega leta 2013/2014, tako da so lahko teme 

predvideli oziroma jih načrtovali ţe v letnem načrtu za prihodnje šolsko leto. 

Dogovorili smo se, da bo ob vsakem akcijskem koraku izvedeno tudi 

opazovanje stopnje samostojnosti reševanja likovne naloge in po vsakem 

koraku analiza rezultatov, vrednotenje izdelkov, intervju in predlagane 

izboljšave. Po vsakem akcijskem koraku so bili z ocenjevalno lestvico 

(ocenjevalnimi lističi) ocenjeni likovni izdelki učencev in na ta način smo 

preverili njihovo likovno ustvarjalnost. 

 

Za vsak posamezen korak je bil na podlagi analiz predhodno izdelan 

podroben načrt raziskovanja (likovna naloga, cilji, izvedba učnega procesa po 

učnih korakih z uporabo učnih sredstev in pripomočkov z vrednotenjem 
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rešitve likovne naloge, pisno poročilo o izvedbi dejavnosti oziroma evalvacija 

in refleksija). 

 

Za doseganje večje samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri reševanju 

likovnih nalog so bile v posameznih korakih spremenjene učne metode in 

oblike dela ter upoštevane posebnosti individualnega načina izraţanja 

učencev pri reševanju likovnih nalog.  

 

Rezultati 1. koraka so bili osnova za 2., rezultati 1. in 2. koraka za 3., 

rezultati 1., 2. in 3. koraka pa osnova za 4. korak.  

 

V akcijski raziskavi so bili izvedeni štirje koraki, ki so potekali v šolskem letu 

2014/2015:  

 

 1. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »slikanje motiva po domišljiji 

z ritmičnim razporejanjem barvnih ploskev« s pomočjo splošne metode 

razlage, pogovora, demonstracije in individualne oblike dela. 

 

 2. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »slikanje motiva po spominu s 

harmoničnimi barvami« s pomočjo splošne metode razlage, pogovora, 

demonstracije, specifične metode širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti ter dela v dvojicah. 

 

 3. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »slikanje motiva po 

opazovanju z uporabo kompozicije po izbiri« s pomočjo splošnih metod 

pogovora, razlage, demonstracije, specifične metode transponiranja in 

alternativ, metode ozaveščanja lastne senzibilnosti in skupinske oblike dela. 

 

 4. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »slikanje motiva s svetlo-

temnim barvnim kontrastom« s pomočjo splošne metode, dialoga, razlage, 

demonstracije, specifične metode kompleksnosti in prepletanja, metode 

estetske komunikacije ter individualne in skupinske oblike dela.  
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Pri vsakem naslednjem koraku smo ţeleli nadgraditi in izboljšati likovno 

ustvarjalnost pri učencih ter učitelju pred tem podati gradivo, ki bi mu pri 

tem pomagalo. Naš namen je bil nadgraditi in izboljšati model pouka, da bo 

postopno, po štirih korakih, prinesel ţelene rezultate. 

V štirih korakih smo tako prišli do modela, ki bo pripomogel k izboljšanju 

izvajanja pouka likovne vzgoje, ki stremi k razvijanju samostojnosti učencev 

pri reševanju likovnih nalog in njihove likovne ustvarjalnosti na omenjenih 

manjšinskih šolah. 

 

3.3.7  Postopek obdelave podatkov  

3.3.7.1 Kvalitativna analiza 

 

Podatke, ki smo jih dobili pri vsakem akcijskem koraku posebej (zapisnike 

izobraţevalnih sestankov, beleţke, sprotne zapise opaţanj, zapise refleksij 

učiteljev, fotografije likovnih izdelkov in intervjuje z učitelji), smo obdelali s 

kvalitativno analizo.   

 

Podatke, ki smo jih pridobili v italijanskem jeziku, smo prevedli v slovenščino. 

 

V akcijski raziskavi je vsak poglobljeni intervju trajal od 45 do 90 minut. S 

privoljenjem intervjuvanih smo pogovore snemali. Sledil je prepis zvočnih 

zapisov intervjujev, tiste v italijanščini smo prevedli v slovenščino. Rezultate 

raziskave oziroma odgovore intervjuvancev predstavljamo v podrobnih 

povzetkih intervjujev, ki so razčlenjeni glede na vsebine. Nekatera mnenja, ki 

so nam jih podali intervjuvanci in ki so bila po presoji raziskovalke 

pomembna za dotično raziskavo, so navedena dobesedno, v narekovajih in v 

poševnem tisku. Analizirali in interpretirali smo podatke in izluščili 

najpomembnejše ugotovitve. Uporabili smo deskriptivno metodo. Na koncu 

akcijske raziskave predstavljamo zaključke s predstavitvijo ugotovitev glede 

na raziskovalno vprašanje.  
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3.3.7.2 Kvantitativna analiza 

 

Za spremljanje napredka učencev v samostojnosti pri reševanju likovnih 

nalog je bilo ob vsakem akcijskem koraku izvedeno ocenjevanje stopnje 

samostojnosti pri reševanju likovnih nalog z ocenjevalnim listom tako, da so 

imeli vsi ocenjevalci enotne kriterije (priloga 4: Ocenjevalni list za vrednotenje 

stopnje samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog). Za spremljanje 

napredka učencev v ustvarjalnosti pa je bilo ob vsakem koraku izvedeno 

ocenjevanje stopnje ustvarjalnosti na njihovih likovnih izdelkih s pomočjo 

ocenjevalnega lista za ustvarjalnost, tako da so imeli tudi za to ocenjevalci 

enotne kriterije (priloga 3: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje likovne 

ustvarjalnosti učencev).  

Samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog so ocenjevali učitelji, ki v 

oddelku poučujejo, saj so jo lahko ocenili le z neposredno udeleţbo in 

opazovanjem ter poznavanjem učencev. Ocena za likovno ustvarjalnost, ki je 

bila ocenjena na likovnih izdelkih učencev, pa je bila sestavljena iz ocene 

omenjenih učiteljev in dveh neodvisnih zunanjih ocenjevalcev, torej smo 

oceno učitelja, ki poučuje likovno vzgojo v dotičnem razredu, in dveh 

zunanjih ocenjevalcev zdruţili v skupno oceno. S tem smo ţeleli doseči večjo 

stopnjo objektivnosti. Zunanja ocenjevalca sta bila učitelj likovne vzgoje v 

tretji triadi na osnovni šoli v Sloveniji s petnajstimi leti delovnih izkušenj 

(ZU1) in učitelj likovne vzgoje na slovenski niţji srednji šoli v Italiji z desetimi 

leti delovnih izkušenj (ZU2). Vsak ocenjevalec je likovno ustvarjalnost 

ocenjeval na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice. Ko smo zbrali vse 

ocene s pomočjo ocenjevalnih lističev, smo jih vnesli v računalniški program. 

Opazovani vzorec učencev smo najprej predstavili s pomočjo ustreznih 

struktur, in sicer s strukturo učencev po šolah, razredih in učiteljih.  

Pred akcijsko raziskavo smo preverili začetno stanje. Nadaljevali smo z 

analizo samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovne naloge, 

ki smo jo izvedli s pomočjo izbranih opisnih statistik (mere srednje vrednosti 

in variabilnosti). Primerjave med učenci posameznih razredov smo izvedli s 

pomočjo neparametrične različice analize variance, in sicer: 
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 s pomočjo neparametričnega Kruskal-Wallisovega H-preizkusa smo 

preverili veljavnost domneve o enakosti porazdelitve ocen 

samostojnosti/ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog med opazovanimi. 

V danih primerih je šlo za posamične primerjave majhnega števila enot 

(razredi so namreč šteli med 9 in 25 enot), zaradi česar niso bili izpolnjeni 

pogoji uporabe parametričnih metod; 

 s pomočjo neparametričnega Dunnovega post-hoc preizkusa smo v 

primeru statistično pomembnega izida Kruskal-Wallisov H preizkusa skušali 

ugotoviti, kateri razred izstopa pri oceni izbranega elementa (samostojnost 

oziroma ustvarjalnost pri reševanju likovnih nalog). 

Učinkovitost ukrepov po posameznih korakih raziskave smo preizkušali s 

pomočjo preizkusa dvojic, pri čemer smo pri vsakem učencu primerjali oceno 

posameznega elementa samostojnosti in ustvarjalnosti pri reševanju likovnih 

nalog po izvedenem akcijskem koraku z oceno istega elementa pred tem. 

Za izvedbo preizkusa dvojic smo uporabili: 

 t-preizkus razlike med aritmetičnima sredinama za odvisna vzorca, ko 

smo primerjali uspešnost koraka po posameznih elementih 

samostojnosti/ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog za vse učence 

hkrati; 

 neparametrične različice preizkusa dvojic in sicer Wilcoxonovega 

preizkusa predznačenih rangov, ko smo primerjali povprečno oceno 

samostojnosti/ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog po posameznih 

korakih posamično, za učence posameznega razreda. V danih primerih je šlo 

za posamične primerjave majhnega števila enot (razredi so namreč šteli od 9 

do 25 učencev), zaradi česar niso bili izpolnjeni pogoji uporabe 

parametričnih metod. 

Konstruktno veljavnost merskega inštrumenta smo preverili s pomočjo 

faktorske analize. 
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Zanesljivost merskega inštrumenta (ocenjevalnega lista za samostojnost pri 

reševanju likovnih nalog in ocenjevalnega lista za likovno ustvarjalnost) pa 

smo preverili na podlagi Cronbach alpha koeficienta zanesljivosti.  

3.3.7.2.1. Analiza merskih lastnosti uporabljenih instrumentov 
 

Za uporabljeni merski instrument – ocenjevalni list – smo analizirali 

veljavnost ter zanesljivost. Ob tem velja poudariti, da interpretacija oziroma 

pomen pojma veljavnosti instrumenta, ki je po mnenju Sagadina (1977) 

najpomembnejša merska lastnost uporabljenega instrumenta, občutno 

variira glede na zavzeto filozofsko stališče (Easterby-Smith et al., 2005).  

 

Analizi veljavnosti in zanesljivosti smo opravili ločeno na podlagi 

ocenjevalnega lista za samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog 

(priloga 4: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje samostojnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog) ter ločeno na podlagi ocenjevalnega lista za 

ustvarjalnost učencev na njihovih likovnih izdelkih (priloga 3: Ocenjevalni list 

za vrednotenje stopnje likovne ustvarjalnosti učencev). 

Za analizo konstruktne veljavnosti obeh uporabljenih ocenjevalnih listov smo 

uporabili faktorsko analizo, medtem ko smo analizo zanesljivosti opravili na 

podlagi Cronbachovega alfa koeficienta zanesljivosti. 

 

1. Analiza merskih lastnosti ocenjevalnega lista za vrednotenje stopnje 

samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog 

 

a) Analiza konstruktne veljavnosti 

 

Za ugotavljanje konstruktne veljavnosti smo uporabili faktorsko analizo. 

Glede na to, da za porazdelitev učencev glede na ocene samostojnosti pri 

reševanju likovnih nalog ni bilo mogoče potrditi predpostavke normalne 

porazdelitve, smo za oceno faktorskega modela uporabili metodo glavnih osi 

(angl. Principal axis factoring). Ob tem smo bili pozorni na deleţ pojasnjene 

variance s prvim faktorjem, pri čemer naj bi ocena, višja od 20 % odraţala 

veljavnosti instrumenta (Čagran, 2004). 
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Preglednica 7: Komunalitete 
 

Trditve ocenjevanja samostojnosti učencev pri reševanju 

likovne naloge 

Začetna 

ocena 

Končna 

ocena 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in odgovorno pristopi k 

snovanju in reševanju likovnega problema. 

0,463 0,431 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe usvojenih likovnih znanj z 

novo spoznanimi in jih vgradi v likovno izraţanje. 

0,732 0,729 

3. V reševanje likovnega problema vključi dogovorjena pravila 0,534 0,541 

4. Neodvisno od učitelja določi smer rešitve likovnega 
problema. 

0,615 0,661 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih rešitev. 0,603 0,647 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev likovne naloge (se 

zaveda lastne samoiniciativnosti). 

0,606 0,634 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in reševanju likovnega 

problema. 

0,398 0,456 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri vgrajevanju likovnih 

pojmov v likovno izraţanje ter pri izvedbi likovne tehnike. 

0,578 0,598 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri reševanju likovnega 

problema in pozitiven odnos do rešitve likovne naloge. 

0,669 0,749 

10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih idej in rešitev likovnih 
problemov. 

0,552 0,613 

 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti vrednosti 0,885 ter statistično 

pomemben izid Bartlettovega preizkusa (p = 0,000) nakazujeta na primernost 

podatkov za njihovo faktorsko analizo. Prav tako je mogoče na podlagi ocen 

komunalitet (glej preglednico 7) sklepati, da so uporabljene trditve 

ocenjevanja samostojnosti pri reševanju likovne naloge povečini ustrezni 

kazalniki (indikatorji) samostojnosti učencev pri njihovem reševanju likovne 

naloge. Oceno komunalitete, nekoliko niţjo od 0,5, kar je običajno mera 

sprejemljivosti za vključitev posamezne spremenljivke v faktorsko analizo, je 

mogoče zaslediti le pri prvi trditvi ocenjevanja samostojnosti reševanja 

likovnih nalog (Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in odgovorno pristopi k 

snovanju in reševanju likovnega problema.) ter pri sedmi trditvi ocenjevanja 

samostojnosti reševanja likovnih nalog (Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 

reševanju likovnega problema.). 

 

Na podlagi končne faktorske rešitve je mogoče sklepati, da je s pomočjo dveh 

skupnih faktorjev mogoče pojasniti kar 60,6 % celotne variabilnosti ocen 

samostojnosti pri reševanju likovnih nalog, pri čemer je zgolj s prvim 

faktorjem mogoče pojasniti 50,8 % celotne variabilnosti analiziranih ocen, 

kar odraţa visoko stopnjo konstruktne veljavnosti. 
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b) Analiza zanesljivosti 

 

Na podlagi ocene Cronbach alfa koeficienta zanesljivosti, ki znaša za sklop 

desetih trditev ocenjevanja samostojnosti učencev pri njihovem likovnem 

delu 0,903, je mogoče sklepati na visoko stopnjo zanesljivosti uporabljenega 

ocenjevalnega lista samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. 

 

2. Analiza merskih lastnosti ocenjevalnega lista za vrednotenje stopnje 

ustvarjalnosti učencev na njihovih likovnih izdelkih  

 

a) Analiza veljavnosti 

 

Za razliko od porazdelitve učencev po ocenah samostojnosti pri reševanju 

likovnih nalog je porazdelitev učencev glede na ocene ustvarjalnosti 

izkazovala obliko normalne porazdelitve, zaradi česar smo za oceno 

faktorskega modela uporabili metodo največjega verjetja (angl. Maximum 

likelihood). 

 
 

Preglednica 8: Komunalitete 
 

 

Dejavniki likovne ustvarjalnosti  

 

Začetna 

ocena 

Končna 

ocena 

1.1 Brez vzorov zasnuje neobičajne in redke ideje ter 

inovativno upodobi likovni motiv. 

0,951 0,792 

1.2 Domiselno in nevsakdanje uporabi likovne materiale in 

pripomočke. 

0,938 0,854 

1.3 Spretno poveţe likovne pojme, jih na nenavaden način 

vgradi v likovno izraţanje in duhovito izvede likovno nalogo. 

0,936 0,866 

2.1 Se prilagodi ponujenim likovnim materialom in orodjem 
ali pa jih izbere po lastni presoji ter razvije lastno strategijo za 

izvedbo likovne tehnike. 

0,931 0,855 

2.2 Se prilagodi posredovanemu likovnemu motivu, razvije 

lastno idejo in upodobi presenetljiv motiv. 

0,944 0,798 

2.3 Po lastni presoji vgradi likovne pojme v rešitev likovne 

naloge (se prilagodi oblikovalnim zakonitostim), jih uskladi z 

likovnimi materiali in motivom in pri tem spretno uporabi 
različne strategije. 

0,936 0,816 

3.1 Na osnovi lastnih opaţanj, domišljije ali likovnega 

spomina, pri upodabljanju likovnega motiva in izvedbi likovne 

tehnike, izkazuje nove ustrezne ideje in izvede njihove 

kombinacije. 

0,937 0,846 

3.2 Na neobičajen, samosvoj način vgradi spoznane likovne 

pojme (odkrije nove izrazne oblike) v likovno izraţanje. 

0,923 0,875 
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4.1 Na zasnovi subjektivnih zaznav, čustev in domišljije 

zasnuje ideje in upodobi likovni motiv (ni stereotipnih rešitev). 

0,958 0,818 

4.2 Spretno razišče in izkoristi posebnosti likovnih 
materialov in individualno izvede likovno tehniko. 

0,939 0,858 

4.3 V likovno izraţanje na nov način vgradi ţe spoznane 

likovne pojme, jih spretno poveţe z novo spoznanimi in 

ustvari zanimivo likovno rešitev. 

0,949 0,898 

5.1 V okviru predlaganega likovnega motiva izkaţe nove 

domislice pri snovanju lastne ideje in iskrivo upodobi motiv 

0,964 0,842 

5.2 Postopke likovne tehnike izvede po vnaprej načrtovanih 

postopkih in smotrno uporabi likovne materiale. 

0,953 0,889 

5.3 Ustvari skladno povezavo likovnih materialov, likovnega 
motiva, likovno izraznih sredstev in oblikovalnih zakonitosti 

(estetski izraz). 

0,925 0,879 

6.1 Privlačno in vsebinsko prepričljivo zasnuje in upodobi 

likovni motiv (močno doţivljanje in interpretacija). 

0,965 0,860 

6.2 Občutljivo razišče izrazne moţnosti likovnih materialov 

in jih občuteno uporabi. 

0,933 0,877 

6.3 Občutljivo prenese zaznane likovne probleme v naravi 

in okolju ali na delih likovnih ustvarjalcev v lastno rešitev 

likovne naloge. 

0,942 0,910 

6.4 Občutljivo poveţe likovne pojme z likovnim motivom in 
likovnimi materiali in ustvari skladne likovne zveze (izkaţe se 

lasten likovni izraz). 

0,911 0,864 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti v vrednosti 0,963 ter statistično 

pomemben izid Bartlettovega preizkusa (p = 0,000) nakazujeta na primernost 

podatkov za njihovo faktorsko analizo. Prav tako je mogoče na podlagi ocen 

komunalitet (glej preglednico 8) sklepati, da so uporabljeni elementi 

ocenjevanja odlični kazalniki (indikatorji) ustvarjalnosti učencev pri 

njihovem likovnem delu.  

 

Na podlagi končne faktorske rešitve je mogoče sklepati, da je s pomočjo 

enega samega skupnega faktorja mogoče pojasniti kar 85,5 % celotne 

variabilnosti ocen likovne ustvarjalnosti, kar odraţa visoko stopnjo 

konstruktne veljavnosti. 
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b) Analiza zanesljivosti 

 

Preglednica 9: Zanesljivost ocenjevalnega lista stopnje likovne ustvarjalnosti 
učencev 

 

Dejavniki ocenjevanja likovne 
ustvarjalnosti 

Cronbach alfa 

SKUPAJ ocena likovne 
ustvarjalnosti 

0,991 

Originalnost 0,931 

Fleksibilnost 0,921 

Fluentnost 0,939 

Redefinicija 0,935 

Elaboracija 0,944 

Občutljivost za likovne probleme 0,964 

 

 
Na podlagi ocene Cronbach alfa koeficienta zanesljivosti za celoten nabor 

dejavnikov ocenjevanja ustvarjalnosti učencev pri njihovem likovnem delu, ki 

znaša 0,991, kakor tudi pri posameznih dejavnikih ocenjevanja likovne 

ustvarjalnosti (glej preglednico 9), je mogoče sklepati na visoko stopnjo 

zanesljivosti uporabljenega ocenjevalnega lista likovne ustvarjalnosti učencev. 

 

3.3.8 Rezultati in interpretacija za začetno stanje 

 

3.3.8.1 Priprava in potek zbiranja podatkov za oceno začetnega stanja 

 

Pred začetkom vseh štirih akcijskih korakov smo učitelje, ki so s svojimi 

razredi sodelovali pri nadaljnjem delu raziskave, prosili, da izvedejo likovno 

nalogo po lastni presoji. Ob tem navodilu smo jim priloţili obrazce za 

ocenjevanje ter šifre za izdelke in ocene, da smo s tem zagotovili anonimnost 

učencev. Ob oddaji likovnih izdelkov so učitelji ustno razloţili cilje naloge z 

obravnavanim likovnim pojmom in načrtovanim likovnim motivom ter 

tehniko. Vsak učitelj je za svoj razred (oddelek) pregledal likovne izdelke ter 

izpolnil prejete ocenjevalne liste. Učitelji so samostojnost učenca pri 

reševanju likovne naloge ocenili pri izvedbi le-te, na likovnih izdelkih pa so 

ocenili ustvarjalnost učenca. Nato smo likovne izdelke posredovali še 

zunanjim ocenjevalcem, ki so prav tako ocenili ustvarjalnost. Na koncu so se 
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ocene za ustvarjalnost zdruţile. Na likovne izdelke in izpolnjene ocenjevalne 

lističe smo čakali precej časa, razlogi za to so bili različni: zasedenost 

učiteljev z raznimi projekti, dnevi dejavnosti ipd., ţelja učiteljev, da vsi 

učenci izpopolnijo svoje izdelke, pa tudi dejstvo, da se v italijanskem šolskem 

sistemu šolsko leto začne kasneje in tudi konča prej kot v Sloveniji (v Italiji 

natančen datum začetka pouka v posameznem šolskem letu vsaka 

posamezna šola določi avtonomno6).  

 

3.3.8.2 Analiza in rezultati izvedbe izbrane likovne naloge za oceno 

začetnega stanja – kvalitativna analiza 

 

 

 
 

                                                      
6 V skladu s 138. členom zakonodajnega odloka 112 z dne 31. marca 1998 je določanje začetka in konca 
pouka v pristojnosti dežel. Deželni šolski nadzornik po posvetovanju z deželo in pokrajinskimi 
šolskimi svetovi določi v skladu s 74. členom zakonodajnega odloka 297/94 datuma začetka in konca 
pouka ter organizacijo pouka, pri čemer mora upoštevati zakonsko določbo o trajanju pouka v dolžini 
200 dni. 

Slika 1: Likovno delo učenca A1A03Z iz oddelka R01 za začetno stanje 
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Slika 2: Likovno delo učenca B1A03M iz oddelka R02 za začetno stanje 

 

Slika 3: Likovno delo učenca C1A02M iz oddelka R03 za začetno stanje  
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Slika 4: Likovno delo učenca C2A12M iz oddelka R04 za začetno stanje 

 
Slika 5: Likovno delo učenca D2A10Z iz oddelka R05 za začetno stanje 
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Slika 6: Likovno delo učenca E1A12M iz oddelka R06 za začetno stanje 

 

 
 
 
 
 
 

Pri likovnih izdelkih, ki smo jih zbrali za analizo začetnega stanja, smo ţeleli 

realno videti, koliko so učenci pri poljubni likovni nalogi, ki jo je izbral učitelj, 

ustvarjalni. Od učiteljev posebih priprav na pouk nismo prejeli, ampak le 

kratko ustno obrazloţitev, kaj so zahtevali za nastanek likovnega izdelka. 

Njihove obrazloţitve kaţejo, da so učence usmerili le v likovno izraţanje. 

Učitelji so v vseh razredih za podlago izbrali risalne liste A3-formata. Učitelji 

tudi niso učencem podrobneje demonstrirali uporabe likovnega materiala in 

jih tudi niso posebej usmerjali pri upodobitvi likovnega motiva.  

V razredih R01 in R02 je učitelj pojasnil učencem, da upodobijo likovni motiv, 

vezan na likovni natečaj z naslovom »Naravne nesreče« (sliki 1 in 2). Učenci 

so ob tem imeli moţnost samostojno izbrati slikarsko tehniko. Izbrali so jo 

glede na material, ki so ga imeli na voljo. Kljub samostojni izbiri tehnike so 

bili učenci pri uporabi slikarskega materiala precej nerodni in površni. Ker 

niso bili usmerjeni v doţivljanje likovnega motiva in tudi ne v smiselno izbiro 

likovnih materialov, se niso ukvarjali s primernostjo izbire le-teh. Tudi 

snovanju posebnih idej za upodobitev motiva se niso posvetili. Pri uporabi 

tekočih slikarskih materialov so bili še zelo nespretni, prav tako pri 
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razporejanju oblik po podlagi, saj ni bilo izvedenega teoretičnega dela učne 

ure, kjer bi spoznali posebnosti kompozicije, doţivetih prizorov, ki bi kazali 

na posebna razmišljanja in doţivetosti posebnostih naravnih nesreč. Učenci 

so bili pri upodobitvi motiva manj izvirni, razen nekaj izjem (kar lahko na 

primer opazimo na sliki 1, kjer se je učenec odločil za upodobitev poplav in 

celo razmišljal o domačih ţivalih v taki situaciji). Upodobljeni motivi so bili 

večinoma enostavni in običajni. Tudi domiselne in nevsakdanje uporabe 

likovnih materialov in pripomočkov ni opaziti, pa čeprav so jih učenci lahko 

svobodno izbirali. 

V razredih R03, R04 in R05 so učenci reševali likovni problem negativnega in 

pozitivnega likovnega prostora (slike 3, 4, 5). Učitelj jim je s primeri likovnih 

izdelkov pokazal, kaj ţeli od njih in kako naj kombinirajo materiala svinčnik 

in barvni papir pri kombiniranem področju slikanja in risanja. Prav zaradi 

preveč doslednih navodil postopka je učitelj oviral učence pri ustvarjalnem 

razmišljanju za nastanek ideje in njene upodobitve, kar lahko opazimo na 

njihovih izdelkih.  

Učitelj v razredu R06 je za rešitev likovne naloge izpostavil problem mešanja 

barv. Učenci so najprej spoznali primarne, sekundarne in terciarne barve. Za 

rešitev likovne naloge je učence usmeril v upodobitev motiva »narava« (slika 

6). Na likovnih delih učencev opazimo, da niso razumeli posebnosti mešanja 

barv, saj so mešali in kombinirali barve poljubno in slučajno, predvsem pa 

brez truda. Naslikani motivi so običajni. Tudi pri uporabi likovnih materialov 

in pripomočkov niso izkazali posebnega zanimanja za eksperimentiranje, 

tako je večina učencev sledila navodilom učitelja in uporabila materiale, ki 

jih je predlagal. Prav tako niso izkoristili izraznih moţnosti uporabljenih 

materialov. Likovno nalogo so izvedli brez domiselnosti. 
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3.3.8.3 Analiza in rezultati izvedbe izbrane likovne naloge za oceno 

začetnega stanja v okviru ustvarjalnosti učencev in samostojnosti pri 

izvedbi likovne naloge – kvantitativna analiza 

 

3.3.8.3.1 Analiza ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne naloge za 

preverjanje začetnega stanja 

 

V začetnem stanju nas je zanimalo, kakšna je ustvarjalnost učencev pri 

reševanju likovne naloge. 

 
 
Preglednica 10: Analiza likovne ustvarjalnosti učencev v začetnem stanju (opisne 
statistike) 

 

 
Dejavniki likovne ustvarjalnosti 

Najnižja 

ocena 

Najvišja 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

SKUPNA OCENA LIKOVNE USTVARJALNOSTI 1,07 4,60 3,09 0,824 

1.Originalnost 1,00 4,78 3,11 0,818 

1.1 Brez vzorov zasnuje neobičajne in redke ideje 

ter inovativno upodobi likovni motiv. 

1,00 4,67 3,24 0,902 

1.2 Domiselno in nevsakdanje uporabi likovne 
materiale in pripomočke. 

1,00 4,67 3,01 0,854 

1.3 Spretno poveţe likovne pojme, jih na 
nenavaden način vgradi v likovno izraţanje in 
duhovito izvede likovno nalogo. 

1,00 5,00 3,08 0,862 

  2. Fleksibilnost 1,00 4,67 3,12 0,824 

2.1 Se prilagodi ponujenim likovnim materialom 
in orodjem ali pa jih izbere po lastni presoji ter 
razvije lastno strategijo za izvedbo likovne 

tehnike. 

1,00 5,00 3,11 0,882 

2.2 Se prilagodi posredovanemu likovnemu 
motivu, razvije lastno idejo in upodobi 

presenetljiv motiv. 

1,00 4,67 3,22 0,924 

2.3 Po lastni presoji vgradi likovne pojme v 
rešitev likovne naloge (se prilagodi oblikovalnim 

zakonitostim), jih uskladi z likovnimi materiali in 
motivom in pri tem spretno uporabi različne 
strategije. 

1,00 5,00 3,03 0,853 

   3. Fluentnost 1,33 4,83 3,03 0,850 

3.1 Na osnovi lastnih opaţanj, domišljije ali 
likovnega spomina, pri upodabljanju likovnega 
motiva in izvedbi likovne tehnike, izkazuje nove 

ustrezne ideje in izvede njihove kombinacije. 

1,00 5,00 3,02 0,894 

3.2 Na neobičajen, samosvoj način vgradi 
spoznane likovne pojme (odkrije nove izrazne 

oblike) v likovno izraţanje. 

1,33 5,00 3,04 0,856 

4. Redefinicija 1,11 4,56 3,10 0,855 

4.1 Na zasnovi subjektivnih zaznav, čustev in 
domišljije zasnuje ideje in upodobi likovni motiv 

(ni stereotipnih rešitev). 

1,00 5,00 3,27 0,953 

4.2 Spretno razišče in izkoristi posebnosti 
likovnih materialov in individualno izvede likovno 

tehniko. 

1,00 4,67 3,02 0,879 

4.3 V likovno izraţanje na nov način vgradi ţe 
spoznane likovne pojme, jih spretno poveţe z 
novo spoznanimi in ustvari zanimivo likovno 

rešitev. 

1,00 4,67 3,02 0,893 

5. Elaboracija 1,00 4,67 3,08 0,847 
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5.1 V okviru predlaganega likovnega motiva 

izkaţe nove domislice pri snovanju lastne ideje in 
iskrivo upodobi motiv. 

1,00 5,00 3,23 0,948 

5.2 Postopke likovne tehnike izvede po vnaprej 

načrtovanih postopkih in smotrno uporabi 
likovne materiale. 

1,00 4,67 3,02 0,873 

5.3 Ustvari skladno povezavo likovnih materialov, 

likovnega motiva, likovno-izraznih sredstev in 
oblikovalnih zakonitosti (estetski izraz). 

1,00 4,67 3,00 0,855 

6. Občutljivost za likovne probleme 1,00 4,75 3,12 0,846 

6.1 Privlačno in vsebinsko prepričljivo zasnuje in 
upodobi likovni motiv (močno doţivljanje in 

interpretacija). 

1,00 5,00 3,18 0,918 

6.2 Občutljivo razišče izrazne moţnosti likovnih 
materialov in jih občuteno uporabi. 

1,00 4,67 3,04 0,864 

6.3 Občutljivo prenese zaznane likovne probleme 
v naravi in okolju ali na delih likovnih 
ustvarjalcev v lastno rešitev likovne naloge. 

1,00 4,67 2,99 0,854 

6.4 Občutljivo poveţe likovne pojme z likovnim 
motivom in likovnimi materiali in ustvari skladne 
likovne zveze (izkaţe se lasten likovni izraz). 

1,00 5,00 3,27 0,927 

 

Glede na povprečne ocene posameznega dejavnika likovne ustvarjalnosti 

(preglednica 10) lahko ugotovimo, da znaša skupno povprečje ocen 

ustvarjalnosti 3,09. Iz podatkov lahko razberemo, da so bile v povprečju 

najvišje ocene (3,12) za občutljivost za likovne probleme in za fleksibilnost 

učenca. V povprečju se je najniţja ocena ustvarjalnosti pokazala pri 3. 

dejavniku ustvarjalnosti – fluentnosti. Vrednosti standardnega odklona nam 

kaţejo, da prihaja do največjih razlik med učenci pri dejavniku redefinicija 

(0,855), medtem ko so pri dejavniku originalnost med učenci manjše razlike 

(0,818).  

 
Preglednica 11: Primerjava likovne ustvarjalnosti učencev za začetno stanje po 
razredih (analiza variance) 

 

Razred 

 
 

N 

LIKOVNA USTVARJALNOST 

SKUPAJ Originalnost Fleksibilnost Fluentnost Redefinicija Elaboracija Občutlji-
vost za 
likovne 

probleme 

SKUPAJ 81 3,09 3,11 3,12 3,03 3,10 3,08 3,12 

R01 10 3,35 3,47 3,30 3,13 3,43 3,29 3,47 

R02 9 3,13 3,14 3,28 3,09 3,19 3,07 3,01 

R03 17 3,39 3,40 3,38 3,44 3,34 3,33 3,40 

R04 15 3,04 3,02 3,10 3,04 3,09 3,17 3,10 

R05 16 3,23 3,28 3,26 3,18 3,18 3,20 3,28 

R06 14 2,40 2,40 2,42 2,24 2,47 2,41 2,44 

Analiza 

variance – 
Kruskal-
Wallis  

H-preizkus 

(stopnja 
pomembnos

ti) 

11,855 

(0,037) 

13,777 

(0,017) 

11,544 (0,042) 15,313 

(0,009) 

9,531 

(0,090) 

8,841 

(0,080) 

11,249 

(0,047) 
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Preizkus razlik med porazdelitvami ocen likovne ustvarjalnosti med učenci 

posameznih razredov je pokazal, da so razlike v ocenah večine dejavnikov 

ustvarjalnosti statistično pomembne (P (α) < 0,050). Izjemo predstavljajo 

ocene redefinicije in elaboracije, kjer med učenci opazovanih razredov ni 

mogoče zaznati statistično pomembnih razlik.  

 

Zaznane razlike v opazovanih dejavnikih likovne ustvarjalnosti med razredi 

so predvsem odraz relativno niţje ocenjenih učencev razreda R06, pri čemer 

razlike med učenci drugih razredov v večini niso statistično pomembne. 

 

3.3.8.2.2  Analiza samostojnosti učencev pri izvedbi likovne naloge za 

preverjanje začetnega stanja 

 

V začetnem stanju nas je zanimalo, kako učenci samostojno rešujejo 

zastavljeno likovno nalogo. 

 
 
Preglednica 12: Analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge v 
začetnem stanju (opisne statistike) 

 
Trditve ocenjevanja 

Najnižja 
 ocena 

Najvišja 
 ocena 

Povprečna 
 ocena 

 
Standardni  

odklon 

SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI REŠEVANJU 

LIKOVNE NALOGE 

1,40 4,70 3,61 0,720 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in odgovorno pristopi 
k snovanju in reševanju likovnega problema. 

2 5 3,88 0,886 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe usvojenih likovnih znanj 

z novo spoznanimi in jih vgradi v likovno izraţanje. 

1 5 3,46 1,001 

3. V reševanje likovnega problema vključi dogovorjena 
pravila. 

1 5 3,48 1,001 

4. Neodvisno od učitelja določi smer rešitve likovnega 
problema. 

1 5 3,73 0,988 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih rešitev. 1 5 3,57 1,036 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev likovne naloge (se 
zaveda lastne samoiniciativnosti). 

1 5 3,52 1,026 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in reševanju likovnega 

problema. 

1 5 3,48 1,038 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri vgrajevanju likovnih 
pojmov v likovno izraţanje ter pri izvedbi likovne tehnike. 

1 5 3,53 0,976 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri reševanju likovnega 
problema in pozitiven odnos do rešitve likovne naloge. 

1 5 3,65 1,014 

10.  Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih idej in rešitev 
likovnih problemov. 

1 5 3,79 0,876 

 

V preglednici 12 je razvidna povprečna ocena posameznih trditev o učenčevi 

samostojnosti pri izvajanju likovne naloge. Skupno povprečje ocene 

samostojnosti pri reševanju likovne naloge znaša 3,61. Ta rezultat kaţe, da 
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je bila večina učencev pri reševanju likovne naloge dokaj samostojna. V 

povprečju so bile najvišje ocene (3,88) pri 1. trditvi (Aktivno, vedoţeljno 

(navdušujoče) in odgovorno pristopi k snovanju in reševanju likovnega 

problema). Sledita še povprečni oceni 10. trditve ocenjevanja (Dopušča kritiko 

in zavrnitev lastnih idej in rešitev likovnih problemov), ki je znašala 3,79, ter 4. 

trditve ocenjevanja (Neodvisno od učitelja določi smer rešitve likovnega 

problema), ki je znašala 3,73. Najniţje povprečne ocene samostojnosti pri 

reševanju likovne naloge (3,46) so se pokazale pri 2. trditvi ocenjevanja 

(Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe usvojenih likovnih znanj z novo spoznanimi 

in jih vgradi v likovno izraţanje).  

Na podlagi vrednosti standardnega odklona lahko ugotovimo, da so si učenci 

pri 7. trditvi ocenjevanja (Izkaţe tveganje pri snovanju idej in reševanju 

likovnega problema) najmanj podobni – tu opaţamo med njimi večje razlike 

(1,038) – medtem ko so pri 10. trditvi ocenjevanja (Dopušča kritiko in 

zavrnitev lastnih idej in rešitev likovnih problemov) med učenci manjše razlike 

(0,876) v samostojnosti pri reševanju likovne naloge. 

Rezultati spodnje analize variance kaţejo, da so med razredi pri 

samostojnosti pri reševanju likovne naloge statistično pomembne razlike. 

 

 
Preglednica 13: Primerjava samostojnosti učencev pri likovni nalogi za začetno stanje 
po razredih – analiza variance 

Razred 
 

N 

 

Povprečna ocena 

 

Standardni odklon 

SKUPAJ 81 3,61 0,720 

R01 10 4,06 0,720 

R02 9 3,78 0,373 

R03 17 3,81 0,390 

R04 15 3,93 0,531 

R05 16 3,61 0,577 

R06 14 2,58 0,613 

Analiza variance – Kruskal-
Wallis H-preizkus (stopnja 

pomembnosti) 

33,627 (0,000) 

 

Preizkus razlik (glej preglednico 13) med porazdelitvami ocen samostojnosti 

pri reševanju likovne naloge med učenci posameznih razredov je pokazal, da 

so razlike v ocenah samostojnosti med učenci opazovanih razredov 

statistično pomembne ((P) α = 0,000). Podrobnejša post-hoc analiza pokaţe, 

da je tak rezultat povezan predvsem s statistično pomembno niţjo oceno 
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samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge razreda R06, pri čemer 

med učenci preostalih razredov ni zaznati statistično pomembnih razlik v 

samostojnosti pri reševanju likovne naloge.  

 

3.3.9 Rezultati in interpretacija za akcijsko raziskavo 

 

3.3.9.1  1. korak akcijske raziskave 

 

3.3.9.1.1 Priprava in potek 1. akcijskega koraka 
 

 

Glede na načine in pogoje izvajanja pouka likovne vzgoje v tretji triadi 

italijanske osnovne šole v Sloveniji in slovenske niţje srednje šole v Italiji, ki 

smo jih spoznali v prvem delu raziskave in rezultate, ki smo jih pridobili v 

pregledu začetnega stanja ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog, smo uvajali spremembe za uvedbo izboljšav pri 

ustvarjalnosti in samostojnosti učencev za reševanje likovnih nalog. Pred 

izvajanjem 1. akcijskega koraka smo zagotovili enake pogoje za vse razrede, 

vključene v raziskavo. Poudarek smo dali navodilom za učitelje: pripravi 

gradiva za izvedbo naloge, nabavi likovnega materiala, orodij, pripomočkov in 

podlag. Učiteljem izvajalcem smo na sestanku predali vse gradivo in 

podrobno pripravo za izvedbo določene likovne naloge, vključno s skrbno 

pripravljenim slikovnim gradivom (glej prilogo 6: Predstavitev v PowerPointu 

za izvedbo učne ure v 1. akcijskem koraku).  

1. akcijski korak smo načrtovali tako, da smo v učnih načrtih likovne vzgoje 

za 7. razred italijanske osnovne šole v Sloveniji in 2. razred slovenske niţje 

srednje šole v Italiji poiskali vsebine iz slikanja, ki sovpadajo.  

Prva izvedena slikarska naloga je bila »slikanje motiva po domišljiji z 

ritmičnim razporejanjem barvnih ploskev«. Za njeno rešitev smo načrtovali 

tri šolske ure.  

Učenci naj bi ob izvedbi omenjene slikarske naloge dosegli naslednje cilje: 

opredelili pojem ponavljanje elementov velikost, barva in oblika; spoznali 

pojem stilizacija; ločili oblike in motive ornamentov; opisali ornamentalne 
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posebnosti na prikazanih umetniških delih iz slovenske in italijanske 

kulturne dediščine; poiskali ornamente, ki se pojavljajo v vsakdanjem 

ţivljenju; si privzgajali smisel za ritmično razporejanje oblik; razvijali likovno 

domišljijo pri slikanju ornamentalnega motiva. V skladu z načrtovanjem smo 

za izvedbo učnih vsebin uporabili naslednje metode dela: pogovor, razlaga, 

demonstracija, praktično delo. Izvedli smo frontalno in individualno obliko 

dela. Za predstavitev slikovnega gradiva (reprodukcije umetniških del, izdelki 

učencev) smo uporabili računalnik in projektor za računalniško projekcijo (s 

programom za predstavitve v PowerPointu) (glej prilogo 6: Predstavitev v 

PowerPointu za izvedbo učne ure v 1. akcijskem koraku). Za zagotovitev 

uporabe slikarske tehnike, ki je bila kombinirana (voščenka in tempera 

barvice), je bila za vsak razred pripravljena ustrezna količina slikarskega 

materiala, orodij in podlag. Za dodatno motivacijo za ustvarjalno delo smo za 

učence pripravili neobičajno slikarsko podlago (papirnate kroţnike »za 

piknik« dveh različnih oblik: okrogle in oglate). V vsakem razredu so si 

učenci lahko izbrali poljubno obliko podlage, na katero so slikali motiv po 

domišljiji. Na koncu naloge je bila v posameznem razredu izvedena analiza 

rešitve likovne naloge po oblikovanih merilih: oblikovanje vzorca z ritmičnim 

razporejanjem barvnih ploskev (uporaba različnih ritmov); izvirna izvedba 

kombinirane tehnike voščenk in vodenih barvic; izvirnost upodobljenega 

motiva. 

 

Potek dejavnosti v učni uri 

 

Učitelj je v uvodnem delu učne ure s prikazom fotografij s pomočjo 

računalniške projekcije in zastavljanjem vprašanj ob njih motiviral učence za 

opazovanje in sodelovanje ter odpiranje tematike vzorca. V osrednjem delu 

učne ure je pogovor in razlago izvedel ob slikovnih primerih, na katerih so 

učenci opisovali značilnosti ornamenta. Učitelj je učence dodatno motiviral z 

ustvarjanjem dobre delovne in ustvarjalne klime z metodo pogovora, z 

diskusijo spodbujal njihovo razmišljanje in izboljšal likovno komunikacijo. 

Učenci so na slikovnih primerih analizirali ritmično ponavljanje oblik – 

zaporedje, intervale, velikosti, barve, različnost oblik, v nadaljevanju pa še 
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stilizacijo oblik ter ornamentov po motivu in obliki. Ob primerih so imeli 

učenci moţnost opazovati in opisovati različne ornamente. Likovno izraţanje 

je po predhodni motivaciji potekalo v sproščenem vzdušju, kar je učencem 

omogočalo spontano in ustvarjalno delo. Ţe izbrani likovni motiv in podlaga 

(papirnati kroţnik) sta učence usmerjala k uporabi različnih ornamentov. V 

zaključnem delu učne ure so učenci pripravili razstavo nastalih likovnih del, 

obnovili likovno nalogo, oblikovali kriterije vrednotenja slik in ovrednotili 

nastale izdelke. Merila vrednotenja so se nanašala na razumevanje 

ritmičnega ponavljanja oblik za nastanek ornamenta in njegovo ustvarjalno 

upodobitev ter ustvarjalno izvedbo kombinirane tehnike voščenk in vodenih 

barvic kakor tudi zmoţnost uporabe voščenk in vodenih barvic. 

 

3.3.9.1.2 Analiza in rezultati izvedbe 1. akcijskega koraka – kvalitativna 

analiza 

 

1. Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 1. akcijskega koraka  

 

a) Mnenje učiteljev o načrtovani učni uri v 1. akcijskem koraku 

 

Učitelji so pojasnili mnenje o dokumentaciji za prvi korak, ki smo jim jo 

posredovali. Učno pripravo za likovno nalogo »Slikanje motiva po domišljiji z 

ritmičnim razporejanjem barvnih ploskev« so pohvalili kot izjemno izčrpno, 

ustrezno in podrobno. Tudi učno gradivo za predstavitev ponavljanja 

upodobljenih oblik (ornamenta) v PowerPointu se jim je zdelo ustrezno in 

zelo dobro. Izpostavili so, da se sami manj ukvarjajo s pripravo predstavitve 

preko računalniške projekcije in tako podrobnim zapisom učne priprave. 

Običajno večino tematik razloţijo ob primerih v knjigah, saj nimajo moţnosti 

uporabe računalniške opreme, slabše obvladajo delo z računalnikom ali se 

odločajo za predstavitev teorije skozi primere iz knjig. Njihova mnenja 

potrjujejo naslednji zapisi: 

»Učna priprava je super, izjemno podrobna, sama bi razloţila enake stvari, le 

da ne bi uporabila računalniške predstavitve, saj sem prava začetnica pri delu 
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z računalnikom. Te stvari razloţim s fotografijami, knjigami, v diskusiji z 

otroki.« (U1Z26) 

»Učna priprava je zelo izčrpna, zelo bogata, mogoče malo predolga, preobseţna, 

a zelo dobro nakazuje celotno vsebino učne snovi in izvedbo. Vsekakor pa je 

dobro, da je zapis priprave odprt, da je vsakemu učitelju moţnost kaj dodati 

ali odvzeti. Na šoli imamo z računalniško opremo teţave, saj je primanjkuje, 

tako da si pomagamo na star način: z učbeniki, knjigami, monografijami, 

revijami ipd.« (U2Z42) 

»Meni se zdi ključen snovni del, ki je bil čisto v redu načrtovan, vse si sledi po 

vrsti, po korakih, /…/. Vsi ti koraki so ustrezni in ob PowerPointu so potem 

čisto primerni razlagi, ki jo podaš ob slikah.« (U3Z22) 

 

Učitelji so po pripravljeni učni pripravi izvedli učno uro in izrazili svoje 

mnenje o tem. Izvedba pedagoškega procesa po pripravljenem gradivu je bila 

po njihovem mnenju uspešna pa tudi veliko bolj enostavna za učitelja, saj je 

bilo gradivo podrobno pripravljeno, s poudarkom na metodi pogovora, 

razlage in demonstracije. Predvsem jih je navdušilo, da je bilo gradivo zelo 

podrobno in pripravljeno za računalniško projekcijo ter da je vsebovalo dobre 

slikovne primere. 

»Izvedba je bila veliko laţja, tako da sem to z lahkoto naredila. Priprava mi je 

zelo ustrezala in mislim, da bom še uporabljala ta način s PowerPointom – se 

bomo pač morali ob predstavitvi seliti v učilnico, ki ima projektor, ali v 

računalniško učilnico, ker nimam računalnika in projektorja v učilnici likovne 

vzgoje. Delo s PowerPointom vse zelo poenostavi, točno veš, kaj pokazati, 

učenci se ne dolgočasijo, saj imajo radi elektroniko. Bila sem zelo sproščena 

pri pouku.« (U1Z26) 

»Ura je potekala ob PowerPointu – izvedba se mi je zdela v redu, učenci so bili 

zelo motivirani. /…/Bilo mi je v redu, ker so učenci izkazali zanimanje, tudi 

prva prosojnica je bila dobro izbrana, saj smo se pogovarjali o ornamentu; kje 

se pojavlja in kaj to je, besede ornament namreč niso poznali/…/.« (U3Z22) 

 

Vsi učitelji so bili mnenja, da je bil proces, ki je bil načrtovan z metodami 

pogovor, razlaga, demonstracija, praktičnim delom ter individualno in 
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frontalno obliko dela, usmerjen v upoštevanje individualnih razlik učencev v 

likovnem izraţanju.  

»Vsak je lahko po svojih zmoţnostih nekaj naredil tako, kot sam vidi, glede na 

razvoj in psihične in telesne sposobnosti.« (U1Z26) 

»/…/Kriteriji ocenjevanja so bili objektivni, kar je omogočalo, da so bile 

individualne razlike med njimi vidne v njihovih izdelkih.« (U3Z22) 

 

Učiteljem smo naročili, naj opišejo svoja opaţanja o odzivih učencev pri 

poteku 1. akcijskega koraka. Vsi so potrdili, da so se učenci dobro počutili, 

da so bili sproščeni, da na njih ni vplivalo, da je bil v razredu še nekdo drug 

oziroma so se dela na drugačen, nov način kvečjemu veselili; to so ţe 

pričakovali, in bili zato še bolj motivirani. 

»V razredu R02 so se učenci počutili dobro, bili so sproščeni. Četudi so imeli 

obisk (na uri je bil prisoten opazovalec), so bili sproščeni in so zelo sodelovali 

Enako velja za učence v razredu R01, kjer so vsi ţeleli sodelovati, vsi so ţeleli 

povedati svoje zamisli.« (U1Z26) 

»Mislim, da so bili učenci v razredu R03 zelo sproščeni, da niso imeli teţav. Ker 

so to ţe pričakovali, so bili pripravljeni in z veseljem sledili, bili motivirani in 

sodelovanje je bilo veliko. /…/Razred R04 je pozorno poslušal. To, da je bil še 

nekdo v razredu, so sprejeli čisto normalno.« (U2Z42) 

»Učenci razreda R06 so bili zainteresirani, se počutili dobro, določen čas so bili 

tudi zelo pozorni. Njihov odziv je bil pozitiven, dobro so odreagirali na vrsto 

podlage – papirnate kroţnike.« (U3Z22) 

 

b) Mnenje o ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju likovne 

naloge 

 

Učitelje smo vprašali, ali so mnenja, da je bil učni proces, ki je bil načrtovan 

z metodami pogovor, razlaga, demonstracija, praktičnim delom ter 

individualno in frontalno obliko dela, pripravljen tako, da so učenci imeli 

moţnost razvijati lastno samostojnost in ustvarjalnost pri reševanju likovne 

naloge. Vsi so se s tem strinjali. 
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»Ja, imeli so moţnost razvijati samostojnost, ker so morali razmisliti o obliki, 

motivu in potem vse uskladiti, zaradi tega so bili zagotovo samostojni.» Pri 

likovni nalogi so učenci s pogovorom imeli moţnost razvijati tudi svojo 

ustvarjalnost, ker ni bila naloga vodena (naredi a, naredi b in potem naredi c), 

in so morali biti ustvarjalni. Bili so ustvarjalni pri upodobitvi motiva, nekoliko 

tudi pri izbiri barv in usklajevanju obeh tehnik.« (U3Z22) 

 

Nato so učitelji še pojasnili, da je individualna oblika dela vplivala na delo 

učencev. Učencem v razredih R01, R02 in R06 najbolj ugaja, ko lahko delajo 

samostojno, po svoje, torej jim individualna oblika dela popolnoma in najbolj 

ustreza. V nasprotju pa so v razredih R03, R04 in R05 zelo naklonjeni 

skupinskemu delu, učitelju pa se zdi najbolj primerno delo v dvojicah: 

»Individualna oblika dela učencem v razredih R03, R04 in R05 ni najbolj pri 

srcu. Učenci vedno sprašujejo, če bi lahko delali skupinsko, tudi za boţič so na 

primer delali plakate v skupinah, in to jim je bilo všeč. Sicer se morajo še 

privaditi na takšno obliko dela. Morda jim bo laţje delo v dvojicah, se mi zdi, 

da bo bolj efektivno, ker je ta potreba po socializaciji izpolnjena, hkrati pa so 

lahko bolj učinkoviti, saj sta v skupini samo dva. Če je skupina treh ali štirih 

učencev, je ţe večji »cirkus«, v smislu, da lahko pride do različnih trenj, 

disharmonije, ker se ne skladajo pogledi, in potem porabimo preveč časa, da 

se uskladijo, močnejši ima večji vpliv. Po moje bo v dvojicah še bolje kot 

individualno.« (U2Z42) 

 

Zanimalo nas je tudi mnenje, ki ga imajo učitelji o 1. akcijskem koraku – ali 

je ta kako vplival na samostojnost učencev pri reševanju slikarske naloge. 

Mnenja so bila deljena, za dva razreda so bili mnenja, da so ţe po 1. koraku 

akcijske raziskave dokazali napredke v samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge (R01 in R02), v treh razredih je bila situacija nespremenjena (R03, 

R04, R05), v enem pa so potrebovali na začetku več vodstva kakor običajno 

(R06). 

»Učenci v razredu R01 in R02 so ţe pokazali, da so samostojni, to potrjuje 

njihovo veliko razmišljanje.« (U1Z26) 

»Ni bilo sprememb v razredih R03, R04, R05.« (U2Z42) 
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»Učenci v razredu R06 so imeli voljo za delo, ampak se niso znašli v določenih 

stvareh. Morala sem jih usmeriti, da so laţje rešili nalogo. Niso usvojili 

posebnosti ornamenta, da poznamo različne motive, ki se lahko prepletajo, 

ponavljajo in da gre za ritem oblik. Zato so na začetku potrebovali malo več 

vodstva.« (U3Z22) 

 

Učitelji so za 1. akcijski korak povedali, da so bili učenci samostojni in 

aktivno udeleţeni v procesu kot običajno. Po njihovem mnenju je bilo stanje 

v vseh razredih zelo pozitivno.  

»Učenci v razredih R01 in v R02 navadno veliko raje sodelujejo pri debatah kot 

delajo. Bili so zelo aktivni navkljub obseţni vsebini, ki jo je bilo treba razloţiti s 

pomočjo slikovnega materiala v PowerPointu. Predstavitev je trajala celo uro, 

saj smo ţe vmes sproti ponavljali in snov utrdili brez pisanja. Samostojni so se 

mi zdeli kot običajno; nekateri so iskali potrditev, kaj je dobro. Kot vedno 

nekateri učenci upoštevajo, kar jim rečeš, drugi malo razmislijo, o tem jim 

svetujem /…/individualno.« (U1Z26) 

»V razredih R03, R04, R05 je bilo kot običajno.« (U2Z42) 

»Mogoče so bili na začetku in proti koncu dela bolj aktivni in samostojni kot 

običajno, vmes pa je motivacija učencev malo upadla. So bili na splošno 

aktivni, z vmesnimi fazami, ko jim je pošla volja, ker se jim ni dalo, ker so 

mogli ponavljati eno in isto, ko so začeli barvati, pa je bilo spet boljše.« (U3Z22) 

 

Po mnenju učiteljev je prva izvedba pouka z metodo pogovora, razlage in 

demonstracije ter s frontalno in individualno obliko dela pri realizaciji prve 

likovne naloge pozitivno vplivala na likovno ustvarjalnost učencev v razredih 

R01, R02, od učenca do učenca različno pa v razredih R03, R04, R05 in R06. 

»Da, v razredih R01 in R02 je ta način dela pozitivno vplival na ustvarjalnost, 

učenci so bili zelo motivirani (zaradi PowerPointa in neposrednega 

vključevanja v pogovor).« (U1Z26) 

»V razredu R06 se mi zdi, da bi učenci potrebovali še več primerov fotografij 

različnih ornamentov, da bi še bolj dojeli likovno nalogo. Nekateri učenci so bili 

bolj ustvarjalni kot običajno, so dali malo več sebe v likovno izraţanje in iskali 

druge rešitve, predvsem pri slikanju, nekateri pa ne.« (U3Z22) 
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Učitelji so tudi ob likovnih delih učencev, ki so nastala pri izvedbi 1. naloge, 

podali svoja mnenja o napredku učencev v ustvarjalnosti: v razredih R01, 

R02, R03, R04, R05 so zaznali nek splošen napredek, medtem ko je bil v 

razredu R06 učitelj mnenja, da je bilo stanje enako kakor pred tem. 

»V razredih R03, R04 in R05 je bila ustvarjalnost večja, ker se je postavilo 

določene zahteve /…/. Učenci so tudi povečali motivacijo, ker jih je dejavnost 

zanimala in so se malo bolj potrudili. Ko so videli podlago (papirnati kroţnik), 

jim je bilo všeč. Potrebovali so nekaj časa, da so se vţiveli v likovno nalogo. 

Učenci so bili nad delom navdušeni in so me stalno spraševali, če bomo 

nadaljevali na tak način, izvajali še več takih nalog.« (U2Z42) 

 

Za splošen napredek učencev in razloge zanj ter izpeljavo likovne naloge pri 

1. akcijskem koraku je bil po mnenju učiteljev predpogoj ta, da so se učenci 

sistema dela navajali ţe v prejšnjem šolskem letu, da so se navadili delati 

skice, načrt za delo, da so spoznali in se poglabljali v likovne tehnike – torej 

da so imeli predznanje. Kot razlog za napredek učencev v ustvarjalnosti in 

samostojnosti pri reševanju likovne naloge pa učitelji navajajo, da so se pri 

likovni vzgoji učenci socializirali in sodelovali pri realizaciji likovne naloge, ob 

tem pa seveda to, da se je učencem dovolila svoboda pri likovnem izraţanju. 

Učitelji posebej izpostavljajo, da je bilo smiselno in dobro to, da je bila 

likovna naloga jasno in dobro predstavljena, da so najprej izdelali skico 

zamisli likovnega motiva, da je bil pri uri prisoten še zunanji opazovalec in 

da je bila za ustvarjanje izbrana neobičajna slikarska podlaga (papirnati 

kroţnik). 

»Učence razredov R03, R04, R05 ţe od lani navajam, da zamisli najprej 

skicirajo. Vedno jih torej usmerjam od ideje do realizacije. /…/Če učenčevo 

dejavnost primerjam z začetkom letošnjega šolskega leta, obstaja velika 

razlika. Skica jim je pri tej nalogi pomagala pri snovanju idej. Nekaterim 

učencem se pozna, da sem lansko leto vloţila več energije v spoznavanje 

osnovnih likovnih tehnik, saj tako laţje delajo. Vsaka dodatna vzpodbuda jim 

pomaga; to se je pokazalo, ko je v razred prišla zunanja oseba, da je bila ob 

meni še druga oseba. Tako spoznajo še druge strokovnjake. Motivacijo za 

likovno dejavnost pospešuje tudi socializacija. Interakcija med učenci je zelo 
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potrebna, da se med seboj povezujejo. Načeloma so torej napredovali. Dobra 

vzpodbuda za izvedbo likovne naloge je bila tudi jasno izpostavljena naloga in 

to, da jim pustiš, da lahko sami ustvarjajo, da imajo ob tem tudi veliko 

svobode. Izstopati mora in je cilj dejavnosti.« (U2Z42) 

»Pozitiven vpliv na dejavnost učenca in na njegovo ustvarjalnost je imela tudi 

izbira formata (oblika in velikost: majhen format). V tem primeru je to dobro 

vplivalo, saj so počasni, in bi se pri večjem formatu vse še bolj zavleklo.« 

(U3Z22) 

 

Učitelji, ki delajo v italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji, so po izvedbi 

opozorili, da je pri tej in drugih likovnih nalogah teţava v tem, da imajo 

likovno vzgojo samo enkrat na teden. To je vzrok, da se je delo razdrobilo in 

podaljšalo na cel mesec (4 pedagoške ure). Prekinjanje učnih ur pa je močno 

zmanjšalo likovno ustvarjalnost učencev. 

 

c) Predlogi učiteljev za izboljšanje načrtovanja učne ure za še večjo 

samostojnost in ustvarjalnost učencev pri reševanju likovne naloge 

 

Vsi učitelji so se strinjali, da je bilo pri 1. likovni nalogi za doseganje večje 

ustvarjalnosti in samostojnosti učencev gradivo zelo dobro pripravljeno, saj 

so se učitelji lahko poglobili v organizacijo učnega procesa in likovno 

ustvarjalnost učencev. Na koncu so podali še svoje ideje za načrtovanje, 

izboljšanje učnega procesa: pokazali bi še več primerov slikovnega gradiva 

(ornamentov), da bi jih učenci še bolj poglobljeno opazovali. Učencem bi 

ponudili še dodatno nalogo za predpripravo (skice bi izdelali s stiliziranimi 

oblikami predmetov). Dodajajo tudi, da bi delali še na različne vrste in oblike 

podlag. V enem razredu je učitelj izpostavil tudi pomembnost pogovora ob 

zaključku izdelave izdelkov o uporabnosti tako nastalih izdelkov. Ob 

zaključku likovne naloge so njegovi učenci papirnate kroţnike namreč 

praktično uporabili. Nanje so zloţili piškote, fotografirali postavitev kroţnikov 

na mizi, organizirali zabavo v razredu, kar jim je rešitev naloge še bolj 

vtisnilo v spomin. 
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»Priprava in gradivo sta bila tako dobro pripravljena, da ne bi ničesar 

spreminjala. Morda bi učencem popestrila razgovor o ornamentu z 

demonstracijo različnih ornamentov s pomočjo PowerPointa. Ob tem bi učence 

usmerila, da naredijo tudi sami nekaj podobnega, da poenostavijo oblike (jih 

stilizirajo). To bi bil kot neke vrste poizkus, skica, ideja za začetno fazo. Na 

posebnih listkih lahko učenci oblikujejo tudi geometrijske ornamente s pomočjo 

narisane mreţe in po lastni zamisli narišejo geometrijske like.« (U1Z26) 

»Mislim, da je bilo čisto v redu, lahko pa ponudimo druge podlage, ideje za 

upodobitev ornamentalnega motiva. Likovne motive lahko izbiramo tudi v 

povezavi s tem, kar imajo učenci zelo radi: npr. povabilo na rojstnodnevne 

zabave. Sem pa mnenja, da pripravljeno gradivo nudi vse. V razredu R03 mi je 

uspelo narediti še poseben zaključek: učencem sem predlagala, naj s seboj 

prinesejo piškotke, in smo imeli rojstnodnevno zabavo. Izpostavili smo 

uporabnost okraševanja likovnih izdelkov. V veselje učencev smo okrašen 

kroţnik s piškoti tudi fotografirali. Učenci so bili zelo zadovoljni.« (U2Z42) 

»Moj predlog, da bi bili še bolj ustvarjalni in samostojni pri izvedbi likovne 

naloge, je, da bi jim pokazala še več konkretnih primerov ornamentov, ker se 

premalo posvetijo opazovanju, ne vidijo, se zanašajo na trenutne rešitve, ţe 

velikokrat videne,ki niso nič posebnega. Edino, kar bi lahko dodala gradivu, je 

predpriprava usvajanja ornamenta s stiliziranjem raznih oblik, predvsem 

rastlinskih ali domišljijskih. Kajti večina učencev se je osredotočila na zelo 

enostaven geometrijski motiv, pa čeprav so jih potem dobro ritmično razporejali, 

niso pa dovolj napredovali. Upodobitev motiva bi začeli s stilizacijo rastlinskih 

in domišljijskih oblik in vse vklopili v izdelek, v končno izvedbo izdelka, tako 

da bi bil vzorec bolj izrazit, bolj ustvarjalen.« (U3Z22) 
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2. Analiza likovnih izdelkov 1. likovne naloge 

 

Slika 7: Likovno delo učenca A2A02Z iz oddelka R01 za 1. akcijski korak 

 

 

 

Slika 8: Likovno delo učenca B1A04Z iz oddelka R02 za 1. akcijski korak 
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Slika 9: Likovno delo učenca C1A12M iz oddelka R03 za 1. akcijski korak 

 

 

 

Slika 10: Likovno delo učenca C2A17M iz oddelka R04 za 1. akcijski korak 
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Slika 11: Likovno delo učenca D2A15M iz oddelka R05 za 1. akcijski korak 

 

 

 

 

 

Slika 12: Likovno delo učenca E1A10M iz oddelka R06 za 1. akcijski korak 
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Predstavljeni izdelki kaţejo ustvarjalnost učencev, poznavanje posebnosti 

ornamenta (ritmičnega ponavljanja oblik) in ravnanje z likovnim materialom.  

Učenci so pri reševanju 1. slikarske naloge razumeli pojem ponavljanje oblik, 

velikosti in barv ter ustvarili različna ritmična zaporedja, kar lahko opazimo 

na izpostavljenih likovnih delih (slike od 7 do 12).  

Učenci niso dovolj dobro razumeli posebnosti stilizacije oblik. Upodabljali so 

bolj ali manj ţe videne realistične oblike iz vsakodnevnega ţivljenja. Opazimo 

pa lahko ţe druge nepravilne in pravilne oblike (krog, trikotnik in kvadrat). 

Pri stilizaciji oblik iz vsakodnevnega ţivljenja (poenostavljanju oblik) so imeli 

učenci torej nekaj teţav, na kar so opozorili tudi učitelji pri analizi izvedbe 

koraka in za to podali nekaj predlogov (glej Analiza refleksij in intervjujev z 

učitelji po izvedbi 1. akcijskega koraka ). 

V nasprotju s pričakovanimi rezultati so z vidika ustvarjalnosti nastali še 

nekoliko skromni likovni izdelki pri upodobitvi motiva ter uporabi slikarskih 

materialov in pripomočkov.  

Navkljub učiteljevim jasnim usmeritvam k razumevanju značilnosti izbranih 

slikarskih tehnik pri kombiniranju tehnike voščenk in vodenih barv učenci 

niso izkoristili vseh izraznih moţnosti ponujenih likovnih materialov. To se 

posebej kaţe v uporabi vodenih barvic. Učenci niso bili dovolj prepričani o 

postopku poslikave površin: na likovnih delih (slike 8, 9 in 10) učenci niso 

poslikali celotne slikarske površine. Iz podatkov, pridobljenih s kvalitativno 

analizo, smo ugotovili, da je bil vzrok za nepopolno poslikavo strah, da bi 

vodene barve prekrile z voščenkami naslikani ornament in da bi bil s tem 

motiv neprepoznaven.  

Kljub temu pa se je pri nekaterih učencih likovna ustvarjalnost izboljšala ţe 

s prvim korakom, kar učitelji pripisujejo temu, da so bili pojmi jasno in 

nazorno razloţeni skozi ustrezno pripravljeno slikovno gradivo na 

računalniški projekciji (glej Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 

1. akcijskega koraka). Iz izdelkov je tudi razvidno, da so se učenci prilagodili 

izbrani obliki formata in so o postavitvi vzorca po podlagi razmišljali 

samostojno, prav tako pa oblikovali ritmična zaporedja. 

Po mnenju učiteljev je na večjo samostojnost pri izvajanju likovne naloge 

vplivalo tudi navdušenje nad vrsto podlage (papirnati kroţniki). Večino 
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učencev je ţe oblika podlage usmerila k ritmičnemu ponavljanju oblik ob 

robu podlage, »kroţnika« (slike od 9 do 11), nekaj pa se jih je upodabljanja 

vzorca lotilo po sredini podlage (slika 12). 

Originalnost učencev se je izkazala v tem, da so upodabljali domiselna 

ritmična zaporedja – različna v izbiri barv, oblik in velikosti. Premalo 

domiselno pa so uporabili ponujene slikarske materiale.  

Učenci so spretno povezali obliko formata z upodobljenim ornamentom, v 

večini so okroglo linijo izkoristili za nastanek manj običajnega ritmičnega 

zaporedja. Le nekaj učencev izstopa v običajni vodoravni razporeditvi oblik 

(npr. slika 12). Učenci so se premalo izkazali tudi v domišljiji. Ustvarjali so 

bolj običajne oblike, ki so jih sicer zanimivo nizali, izbrali zanimive barvne 

kombinacije z razpoloţljivimi materiali (glej slike od 8 do 12). V posameznih 

primerih so oblike razporedili po formatu (večje oblike) in jih delno poslikali 

tudi ţe z voščenko ter nato prekrili z vodeno barvico (slika 7). 

Učenci so izkazali tudi zmoţnost povezati posebnosti ornamenta (oblika, 

barva, velikost, intervali, stilizacija motivov) in prilagoditi se ponujenim 

materialom. 

Premalo pa so se učenci izkazali v snovanju različnih oblik, pa čeprav so jih 

lahko upodobili po domišljiji. Gre za povprečne rešitve z enostavnimi poskusi 

stilizacije (npr. slika 7, 8, 9, 12) ali za uporabo geometrijskih oblik (slika 8, 9, 

11, 12), vendar pa ni prišlo do večje skladnosti v povezavah med različnimi 

vrstami vzorcev (slike od 8 do 12). 
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3.3.9.1.3 Analiza samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne 

naloge v 1. akcijskem koraku – kvantitativna analiza 

 

a) Stopnja samostojnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 1. akcijskega 

koraka 

 
 
Preglednica 14: Analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge po 1. 
akcijskem koraku – preizkus dvojic 

 

 
 

Trditve ocenjevanja 

 
Začetno stanje 

 
1. korak  

Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

 
SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI 

REŠEVANJU LIKOVNE NALOGE 

3,61 0,742 4,00 0,754 0,000 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in 
odgovorno pristopi k snovanju in 
reševanju likovnega problema. 

3,89 0,894 3,97 1,065 0,390 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe 

usvojenih likovnih znanj z novo 
spoznanimi in jih vgradi v likovno 
izraţanje. 

3,48 1,018 3,93 0,875 0,000 

3. V reševanje likovnega problema vključi 
dogovorjena pravila. 

3,49 1,005 4,08 0,926 0,000 

4. Neodvisno od učitelja določi smer 

rešitve likovnega problema. 

3,73 1,004 4,05 0,820 0,006 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih 
rešitev. 

3,56 1,056 4,11 0,815 0,000 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev 
likovne naloge (se zaveda lastne 
samoiniciativnosti). 

3,49 1,045 4,07 0,890 0,000 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 
reševanju likovnega problema. 

3,44 1,043 3,79 1,154 0,047 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri 

vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 
izraţanje ter pri izvedbi likovne 
tehnike. 

3,53 1,004 3,96 1,006 0,004 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri 

reševanju likovnega problema in 
pozitiven odnos do rešitve likovne 
naloge. 

3,67 1,031 4,04 1,032 0,007 

10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih 
idej in rešitev likovnih problemov. 

3,79 0,890 4,05 0,957 0,043 

 

Preizkus dvojic pokaţe, da je v opazovanih trditvah samostojnosti učencev 

pri reševanju likovne naloge po izvedenem 1. koraku prišlo do statistično 

pomembnega izboljšanja (P (α) <0,000), z izjemo 1. trditve ocenjevanja 

(»Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in odgovorno pristopi k snovanju in 

reševanju likovnega problema.«). 
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Preglednica 15: Primerjava samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge po 1. 
akcijskem koraku po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 

  

Začetno stanje 

 

1. korak 

 

 
Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 

 
 

Razred 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

SKUPAJ 3,61 0,742 4,00 0,754 0,000 

R01 4,06 0,720 4,37 0,492 0,108 

R02 3,78 0,399 4,22 0,550 0,018 

R03 3,82 0,402 4,16 0,612 0,073 

R04 3,94 0,551 3,78 0,977 0,363 

R05 3,65 0,605 3,92 0,508 0,255 

R06 2,58 0,613 3,75 0,994 0,001 

 

Ob tem pa velja poudariti, da povečanja ocene samostojnosti pri reševanju 

likovne naloge ni bilo zaznati po vseh razredih ali pri vseh učencih enako 

(glej preglednico 15). Pri učencih v razredih R01, R04 in R05 razlike v oceni 

samostojnosti pred izvedbo prvega koraka (začetno stanje) in po njem niso 

statistično pomembne. To pomeni, da med učenci v teh razredih ni prišlo do 

statistično pomembnega izboljšanja samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge 1. akcijskega koraka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

b) Stopnja ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 1. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 16: Analiza likovne ustvarjalnosti učencev po 1. akcijskem koraku – 
preizkus dvojic 
 

 

Dejavniki likovne 
ustvarjalnosti 

Začetno stanje 1. korak  
Preizkus dvojic 

- stopnja 
pomembnosti 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

SKUPNA OCENA 

LIKOVNE 
USTVARJALNOSTI 

3,09 0,829 3,47 0,879 0,002 

1. Originalnost 3,12 0,821 3,50 0,895 0,001 

1.1 Brez vzorov 
zasnuje neobičajne 

in redke ideje ter 
inovativno upodobi 
likovni motiv. 

3,26 0,893 3,54 0,968 0,037 

1.2 Domiselno in 
nevsakdanje 
uporabi likovne 
materiale in 

pripomočke. 

3,02 0,871 3,40 0,875 0,003 

1.3 Spretno poveţe 
likovne pojme, jih 

na nenavaden 
način vgradi v 
likovno izraţanje in 
duhovito izvede 

likovno nalogo. 

3,07 0,860 3,56 1,000 0,000 

2. Fleksibilnost 3,12 0,827 3,46 0,870 0,004 

2.1 Se prilagodi 
ponujenim likovnim 

materialom in 
orodjem ali pa jih 
izbere po lastni 
presoji ter razvije 

lastno strategijo za 
izvedbo likovne 
tehnike. 

3,12 0,893 3,41 0,893 0,019 

2.2 Se prilagodi 
posredovanemu 
likovnemu motivu, 
razvije lastno idejo 

in upodobi 
presenetljiv motiv. 

3,22 0,919 3,47 0,922 0,064 

2.3 Po lastni presoji 

vgradi likovne 
pojme v rešitev 
likovne naloge (se 
prilagodi 

oblikovalnim 
zakonitostim), jih 
uskladi z likovnimi 
materiali in 

motivom in pri tem 
spretno uporabi 
različne strategije. 

3,01 0,850 3,50 0,934 0,000 

3. Fluentnost 3,02 0,841 3,41 0,939 0,001 

3.1 Na osnovi 
lastnih opaţanj, 
domišljije ali 
likovnega spomina, 

pri upodabljanju 
likovnega motiva in 
izvedbi likovne 

3,00 0,893 3,35 0,943 0,006 
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tehnike, izkazuje 
nove ustrezne ideje 
in izvede njihove 

kombinacije. 

3.2 Na neobičajen, 
samosvoj način 

vgradi spoznane 
likovne pojme 
(odkrije nove 
izrazne oblike) v 

likovno izraţanje. 

3,04 0,843 3,48 0,977 0,000 

4. Redefinicija 3,11 0,858 3,51 0,873 0,001 

4.1 Na zasnovi 
subjektivnih 
zaznav, čustev in 
domišljije zasnuje 

ideje in upodobi 
likovni motiv (ni 
stereotipnih 

rešitev). 

3,28 0,944 3,59 0,930 0,023 

4.2 Spretno razišče 
in izkoristi 
posebnosti likovnih 

materialov in 
individualno izvede 
likovno tehniko. 

3,04 0,895 3,41 0,898 0,002 

4.3 V likovno 
izraţanje na nov 
način vgradi ţe 
spoznane likovne 

pojme, jih spretno 
poveţe z novo 
spoznanimi in 
ustvari zanimivo 

likovno rešitev. 

3,02 0,891 3,52 0,977 0,000 

5. Elaboracija 3,08 0,856 3,41 0,861 0,007 

5.1 V okviru 
predlaganega 
likovnega motiva 

izkaţe nove 
domislice pri 
snovanju lastne 
ideje in iskrivo 

upodobi motiv. 

3,24 0,936 3,50 0,927 0,050 

5.2 Postopke 
likovne tehnike 

izvede po vnaprej 
načrtovanih 
postopkih in 
smotrno uporabi 

likovne materiale. 

3,02 0,895 3,34 0,866 0,010 

5.3 Ustvari skladno 
povezavo likovnih 

materialov, 
likovnega motiva, 
likovno izraznih 
sredstev in 

oblikovalnih 
zakonitosti (estetski 
izraz). 

3,00 0,871 3,40 0,926 0,003 

6. Občutljivost za 

likovne probleme 
3,12 0,858 3,50 0,906 0,002 

6.1 Privlačno in 
vsebinsko 
prepričljivo zasnuje 
in upodobi likovni 

motiv (močno 
doţivljanje in 
interpretacija). 

3,19 0,924 3,53 0,935 0,008 

6.2 Občutljivo 
razišče izrazne 
moţnosti likovnih 

3,03 0,887 3,37 0,896 0,007 
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materialov in jih 
občuteno uporabi. 

6.3 Občutljivo 
prenese zaznane 
likovne probleme v 
naravi in okolju ali 

na delih likovnih 
ustvarjalcev v 
lastno rešitev 
likovne naloge. 

2,98 0,860 3,42 0,996 0,001 

6.4 Občutljivo 
poveţe likovne 
pojme z likovnim 
motivom in 

likovnimi materiali 
in ustvari skladne 
likovne zveze 

(izkaţe se lasten 
likovni izraz). 

3,26 0,937 3,68 1,002 0,002 

 

 

Preglednica 17: Primerjava napredka likovne ustvarjalnosti učencev v začetnem 
stanju in po 1. akcijskem koraku po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 

  
Začetno stanje 

 
1. korak 

 
Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
 

Razred 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

SKUPAJ 3,09 0,829 3,47 0,879 0,002 

R01 3,35 0,953 3,36 0,827 0,959 

R02 3,08 0,789 3,43 0,772 0,183 

R03 3,38 0,627 3,61 0,740 0,140 

R04 3,17 0,673 3,71 0,886 0,064 

R05 3,22 0,801 3,22 1,049 0,917 

R06 2,40 0,868 3,38 1,003 0,003 

 
 

Preizkus dvojic pokaţe, da je v opazovanih dejavnikih likovne ustvarjalnosti 

učencev po 1. akcijskem koraku prišlo do statistično pomembnega 

izboljšanja (P (α) < 0,000), pri čemer so ta najbolj opazna med učenci 

razredov R04 in R06 (glej preglednico 17). Pri učencih preostalih razredov 

spremembe likovne ustvarjalnosti niso statistično pomembne. 

 
 

3.3.9.2  2. korak akcijske raziskave 

 

3.3.9.2.1 Priprava in potek 2. akcijskega koraka 

 

Ugotovitve o uspešni izvedbi slikarske naloge »slikanje motiva po domišljiji z 

ritmičnim razporejanjem barvnih ploskev« so nas opozorile, da ustvarjalnost 
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in samostojnost pri reševanju likovne naloge še nista na zadovoljivi ravni. To 

se kaţe pri analizi vrednotenja ustvarjalnosti likovnih del in analizi 

samostojnosti učencev pri izvedbi slikarske naloge, v pogovoru z učitelji ter 

analizo njihovih odgovorov in priporočil. Zato smo se odločili, da izvedemo 

drugi akcijski krog, v katerem bomo ustvarjalnost učencev pri likovnem 

izraţanju in samostojnost pri reševanju likovnih nalog še povečali z novo 

likovno metodo (širjenje in elaboriranje likovne senzibilnosti), delom v 

dvojicah in frontalno obliko dela. Tako bi s pomočjo splošnih metod dela in 

likovne metode dela, dela v paru in sistematične predstavitve likovnih 

pojmov okrepili občutljivost za likovne pojme, likovni motiv, uporabo 

materiala in spodbudili večjo ustvarjalnost ter samostojnost za rešitev 

likovnih nalog. 

Učne ure likovne vzgoje za 2. akcijski korak so po predhodnem pogovoru z 

izvajalcem raziskave izvedli sodelujoči učitelji posameznih razredov. Pred 

izvedbo učne ure so prejeli podrobna pisna navodila o poteku, kjer so bile 

tudi pojasnjene posebnosti izbrane slikarske tehnike in motiva, za vsak 

razred pa je bilo nabavljeno ustrezno število podlag, slikarskih materialov in 

pripomočkov (tempere, čopiči, podlage: risalni listi). Dobili so tudi video 

posnetek in slikovno gradivo (glej prilogo 7: Predstavitev v PowerPointu za 

izvedbo učne ure v 2. akcijskem koraku).  

Učenci so reševali likovno nalogo »Slikanje motiva po spominu s 

harmoničnimi barvami«, s katero naj bi uresničili naslednje cilje: usvojili 

pojem ubranost ali harmonija; opisali posebnosti barvne ubranosti z dvema 

oziroma tremi barvami; na umetniških delih opisali barvno harmonijo; 

bogatili zmoţnost mešanja barv in njihovega kombiniranja; se navajali na 

samostojnost pri kombiniranju barv; razvijali občutljivost za določanje 

skladnih tonov; razvijali likovnoizrazne zmoţnosti in ustvarjalnost pri 

upodabljanju motiva ter samostojnost in doslednost pri slikanju s tekočim 

slikarskim materialom. Naloga je bila načrtovana za 3 šolske ure. Uporabili 

smo določene metode dela: razlaga, pogovor, demonstracija, praktično delo, 

metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti. Za predstavitev 

slikovnega gradiva (reprodukcije umetniških del, izdelki učencev) smo 

uporabili računalnik in projektor za računalniško projekcijo (s programom za 
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predstavitve PowerPoint), za večjo motivacijo za ustvarjalno delo smo v 

uvodnem delu prikazali tudi videoposnetek. Učenci so slikali motiv po 

spominu, ki jih je spodbudil k upodobitvi barvne harmonije: modni komplet 

ali komplet oblačil za šport. Delo je potekalo v dvojicah, tako da sta se 

učenca morala dogovoriti za izvedbo motiva: oblikovala sta dva dela oblačila, 

ki bi sestavljala komplet v barvni harmoniji. Slikali so s tempera barvami in 

različno debelimi čopiči na risalni list.  

Po 2. akcijskem koraku – slikarski nalogi – je bila v posameznem razredu 

izvedena analiza rešitve likovne naloge nastalih slik po oblikovanih merilih 

(oblikovanje slike: harmonija v barvah, obliki podlage in vsebini (deli 

oblačila); pravilen postopek mešanja barv; ustvarjalnost pri upodobitvi 

motiva). 

 

Potek dejavnosti v učni uri 

 

V uvodnem delu učne ure je učitelj v razredu ustvaril sproščeno in 

spodbudno ozračje z uporabo metode širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti s predvajanjem video posnetka z likovnimi izdelki otrok v 

harmoničnih barvah ter s podporo glasbe – harmonije. Učence je ob tem 

usmeril v opazovanje in poslušanje ter v doţivljanje filma, nato pa še v 

pogovor o njihovih zamislih in čustvih. Dodatno jih je motiviral tako, da je z 

metodo pogovora ustvaril dobro delovno ozračje, z diskusijo spodbudil 

njihovo razmišljanje in še izboljšal likovno komunikacijo.  

Osrednji del je potekal tako, da je učitelj na slikovnih primerih, prikazanih z 

uporabo računalniške projekcije, in nadaljnjo uporabo metode širjenja in 

elaboriranja likovne senzibilnosti učence usmeril v pridobivanje likovnega 

znanja o harmoniji barv, bogatenje občutljivosti za likovne elemente in 

njihove odnose tako, da so opazovali barve, jih primerjali ter o njih 

razmišljali, kako bi se počutili, ko bi imeli na steni sliko takšnih barv. 

Ob nadaljevanju računalniške projekcije je učitelj pomagal postopoma širiti 

spoznavanje posebnosti harmoničnih barv – pokazal je barvni krog in 

razloţil, katere so harmonične barve. Nato je učence usmeril tudi v 
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doţivljanje kombinacij dveh, treh, štirih ali več barv; tako so učenci morali 

razmišljati o različnih kombinacijah.  

Učitelj je učencem ob slikovnih primerih tudi pojasnil nastanek harmoničnih 

barv z mešanjem čistih barv ter dodajanjem črne in bele barve. Ob primerih 

iz narave so učenci lahko še bolj doţivljali likovni problem. 

Učence je učitelj usmeril tudi v ugotavljanje, kje v okolju, v vsakodnevnem 

ţivljenju srečamo harmonične barve. Spodbujal je doţivljanje, sproščanje in 

s tem samostojnost učencev, tako da je spodbujal njihovo izraţanje zamisli – 

čim več učencev je povedalo primere s harmoničnimi barvami, opisalo 

kombinacije barv, tako da so na podlagi emocionalnega doţivljanja prihajali 

do različnih idej, ki so jih spodbujale k samostojnemu likovnemu izraţanju. 

Učencem, ki niso bili prepričani v svoje določitve barv, je pomagal z 

besedami spodbude in podvprašanji ter z besedami pohvale. 

V nadaljevanju je ob prikazu fotografij pojasnil, da harmonične barve 

vplivajo na človeka zelo umirjeno in ugodno, zato jih s pridom uporabljamo 

za izboljšanje počutja v stanovanju. Učence je motiviral za nova odkritja, 

zadovoljstvo v upodabljanju novih čustev, tako da jih je usmerjal v 

doţivljanje, kako bi se v takih prostorih počutili, in jih spodbujal k izraţanju 

svojih misli, občutij. 

Za še večje doţivetje je učence usmeril v opis primerov in počutja v različnih 

barvah oblačil ter določitev najljubše kombinacije barv oblačil, pokazal pa še 

primere umetniških reprodukcij. 

Učitelj je učence motiviral za likovno izraţanje: za nova odkritja, 

zadovoljstvo, tako da jim je ob ţe omenjeni prosti izbiri harmoničnih barv na 

izbiro ponudil tudi poljubno obliko formata. Učencem je pojasnil, da bodo 

naslikali komplet oblačil, ki si jih ţelijo obleči za zanimivo priloţnost, delo pa 

je predvidel v obliki dvojic. Pred začetkom ustvarjanja so skupaj ponovili 

značilnosti tempera tehnike in postopek slikanja. 

V zaključnem delu je z učenci postavil razstavo, tako da so bila oblačila v 

harmoničnih barvah pritrjena na vrv s ščipalkami za obešanje perila, in v 

pogovoru z učenci opravil analizo po naslednjih kriterijih: kombiniranje 

harmoničnih barv, izvirnost upodobljenega motiva in ustreznost izvedbe 
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postopkov izvedene likovne tehnike. Učenci so naslikana oblačila pozneje 

prilepili na barvne podlage. 

 

3.3.9.2.2 Analiza in rezultati izvedbe 2. akcijskega koraka – kvalitativna 

analiza 

 

1. Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 2. akcijskega koraka 

 

a) Mnenje učiteljev o poučevanju o barvni harmoniji po pripravljenem 

gradivu za 2. akcijski korak 

 

Najprej smo vse učitelje prosili za mnenja o poučevanju s pomočjo gradiva, 

ki smo jim ga pripravili. Gradivo za ta korak – pripravo in računalniško 

predstavitev – so izjemno pohvalili kot ustrezno pripravljeno, tudi časovno 

primerno, najbolj pa so pohvalili videoposnetek za uvodno motivacijo. 

»Gradivo je bilo zelo uporabno, omogočalo je uspešno posredovanje likovnih 

pojmov (računalniška predstavitev in film). Mislim, da so otroci z zanimanjem 

spremljali učno snov.« (U1Z26) 

»Mislim, da je bilo gradivo pripravljeno zelo temeljito, učenci so dobro razumeli 

posredovane posebnosti likovnih pojmov. Pri tistih, ki so bili pozorni, za kaj gre, 

je vzbudilo zanimanje za barvno harmonijo. Mislim, da je bilo v redu in dovolj 

izčrpno, ni bilo predolgo in prekratko, bilo je povezano z glasbo, vsemi vidiki, 

primeri iz narave. Mislim, da je bilo popolno.« (U2Z42) 

 

Vsi učitelji so bili tudi mnenja, da je bila naloga načrtovana tako, da so bili 

pozorni na upoštevanje individualnih razlik v likovnem izraţanju 

posameznega učenca. Vsak učenec je imel moţnost doţivljati posredovano 

vsebino po svoje, prav tako je imel moţnost izbire in dogovarjanja pri delu v 

dvojicah. 

»Vsak učenec je imel moţnost individualno doţivljati barvno harmonijo. Vsak je 

po svoje sprejemal posredovano.« (U1Z26) 
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»Je, ker so imeli moţnost izbire pri oblikovanju motiva in izbiri barv za sestavo 

barvne harmonije.« (U2Z42) 

 

Vzdušje v razredu je bilo v vseh razredih pozitivno, učenci so se dobro 

počutili, v treh razredih predvsem zaradi načrtovane oblike dela v dvojicah.  

Obliko dela so po mnenju učiteljev učenci dobro sprejeli in jim je tudi zelo 

ustrezala ter veliko pripomogla k dobremu vzdušju in motivaciji, predvsem v 

razredih R03, R04, R05 in R06. Nasprotno pa so učitelji v razredih R01, R02 

in v enem primeru v razredu R04 opaţali, da je učencem ljubše individualno 

delo, kar so nekaterim celo omogočili.  

»Učenci so bili zelo motivirani in naloga jim je bila zelo blizu, tako da so se 

počutili v redu. Mislim, da je bilo za njih zelo vzpodbudno (v razredih R03, R04, 

R06), predvsem zaradi drugačne oblike dela – v dvojicah. /…/To, da se med 

seboj povezujejo, so zelo radi sprejeli, ko so lahko sami izbirali, s kom bodo v 

paru. Mogoče je novost tudi ta, da so se lahko dogovarjali, kar je dobro 

vplivalo na vzdušje. Samo v enem razredu (R04) je bila teţava ta, da dečka 

nista ţelela sodelovati, vsi drugi so si to ţeleli. /…/(U2Z42) 

»Učenci razreda R06 so se počutili zelo dobro, z navdušenjem so se lotili 

naloge.« (U3Z22) 

»Odvisno je od učenca, ali jim bolj ustreza individualno delo ali v dvojicah. V 

razredih R01 in R02 najraje vsak zase reši likovno nalogo. Nekateri učenci, ki 

so bolj odvisni od sošolca, stalno potrebujejo potrditev, posvet z nekom. Vsi 

niso ţeleli delati v dvojicah, kdor je ţelel, je lahko delal sam. Najprej so si 

zbrali sošolca ali sošolko, kar sem jim dovolila, potem pa je eden učenec rekel, 

da bi raje izvajal nalogo sam. Kmalu za tem sta to ţelela še dva učenca, 

večina učencev pa je bila navdušena nad delom v dvojicah. Tisti manj 

samostojni so raje delali v paru.« (U1Z26) 

 

b) Mnenja o samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri likovni nalogi 

 

Vpliv izbire specifične metode dela (metoda širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti) na ustvarjalnost in samostojnost učencev pri reševanju likovne 
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naloge so poleg klasičnih metod učitelji označili kot pozitivnega za učence 

vseh razredov. 

»Glede na to, da je problem harmoničnih barv dokaj teţko predstaviti učencem, 

je bil film dobro učilo, saj so videli primere, slišali glasbo, videli mešanje barv. 

Ob opazovanju različnih odtenkov harmoničnih barv so razumeli harmonijo 

barv. Omenjeno temo je teţko razloţiti samo s pomočjo učbenika, zato je bilo 

zelo pozitivno, da so to videli na filmu. /…/ To, da so povedali svoja mnenja, 

je pozitivno vplivalo na kombiniranje barv. Prav je, da to, kar čutijo, povedo. 

Imeli so moţnost izraziti svoje občutke, to je bistveno zanje, in mislim, da to 

vpliva na večjo ustvarjalnost.« (U1Z26) 

»Uporaba specifične metode je na njih pozitivno vplivala, /…/s tem 

odgovarjanjem so malo bolj videli, da to spada v njihovo vsakdanje ţivljenje, v 

njihovo stanovanje, v način, kako se oblačijo, kako se počutijo, kje se 

premikajo in kje to zaznavajo. To se mi zdi zelo /…/smiselno.« (U2Z42) 

 

Načrtovana oblika dela je po mnenju učiteljev vplivala na samostojnost 

učencev nasploh, predvsem z vidika sodelovanja in dopolnjevanja drug 

drugega in ker si učenci sami med seboj razloţijo problem, ki ga rešujejo. To 

pojasnjujejo v naslednjih trditvah: 

»V razredih R01 in R02 so tisti učenci, ki so manj samostojni, v paru našli 

zaveznika, postali bolj sproščeni in niso potrebovali dodatnih navodil. Ţe prej 

samostojnejši učenci pa so reševali nalogo sami.« (U1Z26) 

»V razredih R03, R04 in R05 so učenci večinoma manj iskali informacije pri 

učitelju. Nekaj je bilo takih, ki so iskali potrditve učitelja o rešitvi likovnega 

problema, največkrat pa so se o rešitvi med seboj dogovarjali. Ura je v 

razredih R03, R04 in R05 prispevala k samostojnosti v tem, da so se, ker so 

delali v dvojicah, čutili malo bolj močne, ker so tudi skupaj delali. In tudi ker je 

njihovo počutje, povezovanje k temu prispevalo.« (U2Z42)  

»Ob sodelovanju v dvojicah učenci niso toliko spraševali učitelja, bili so bolj 

samostojni, ker so si med seboj pomagali. Učenci v razredu R06 so imeli 

moţnost razvijati lastno samostojnost pri tej nalogi. V dvojicah so res 

spodbujali eden drugega. Tu bi ključno vlogo dala temu, da so delali skupni 

izdelek, ampak vsak zase, s tem, da sta oba ţelela narediti dobro.« (U3Z22) 
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Prav tako so učitelji ob zaključenih likovnih izdelkih pojasnjevali odstopanja, 

spremembe od dosedanjih nalog glede samostojnosti reševanja likovne 

naloge. Vsi so se strinjali, da so učenci vseh razredov napredovali, dodajamo 

še posebej mnenje enega učitelja, ki je opazil, da so po izvedeni nalogi 

samostojno opisovali prisotnost harmoničnih barv v vsakdanjem ţivljenju pri 

naslednjih urah: 

»V razredih R03, R04, R05 je učence vsaka dodatna naloga stimulirala, vedno 

znova se sprašujejo, kako bi nalogo rešili. V tem je napredek, stopnička naprej. 

Vsaka naloga malo prispeva k njihovi samostojnosti. Bolj je zahtevna naloga, 

bolj jih stimulira, da se vprašajo, da bolj samostojno razmišljajo. Učenci so 

usvojili znanje o barvni harmoniji in to dokazovali tako, da so se tega zavedali 

in sami potem opisovali: Danes sem se tako oblekel /…/, v harmoničnih 

barvah. Tako so ţe malo povezovali s tem, kar se jim dogaja, /…/ razmišljali o 

tem, ko so šli domov, ko so se oblačili, kakšne barve izbirajo. Prej jim morda to 

ni prišlo na pamet, zdaj je bilo bolj zavedno in so to samostojno opisovali.« 

(U2Z42) 

 

Učitelji so za obliko dela (delo v dvojicah) tudi menili, da je pozitivno vplivala 

na ustvarjalno vzdušje v razredih R03, R04, R05 in R06, predvsem ker je 

sodelovanje prinašalo nove zamisli. V razredih R01 in R02 pa je učitelj menil, 

da je bilo to različno in odvisno od učencev. 

»Mislim, da je v razredih R03, R04 in R05 oblika dela pozitivno vplivala na 

ustvarjalno likovno izraţanje, saj so se med seboj v pogovoru odločali za 

mešanje barv in si izmenjevali mnenja ter prišli do novih idej. Učenci so trdili, 

da si bolj omejen, če si sam, v pogovoru pa se razvijajo nove ideje, dinamika bi 

bila še večja, če bi delali v skupini treh učencev.« (U2Z42) 

»Ustvarjalnost se je z obliko dela tu povečala. Z veliko vnemo so učenci iskali in 

mešali različne barve, v pogovoru so se rojevale nove ideje.« (U3Z22)  

»V razredih R01 in R02 je bila ustvarjalnost učencev opazna od para do para, 

npr. dve deklici sta neverjetno sodelovali, celo tekmovali sta, katera bo našla 

boljšo zamisel. Izstopali so tudi posamezniki in so raje sami ustvarjali.« (U1Z26) 
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Ob zaključku likovne naloge so učitelji v razredih R01, R02 in R06 opazili 

spremembe v likovni ustvarjalnosti vseh učencev. Razlog so iskali v izjemni 

motivaciji učencev, ustreznosti likovnega motiva in odprtosti tega. V razredih 

R03, R04 in R05 pa je učitelj opazil razliko v napredku pri ustvarjalnosti po 

spolu: likovni motiv je bil bolj ustvarjalno dojet in izraţen pri učenkah kot pri 

učencih. Zanimive so njihove izjave:  

»Mislim, da je šlo v razredih R01 in R02 za napredek v ustvarjalnosti, 

predvsem zato, ker so učenci ţe sami po sebi ustvarjalni /…/, to je 

individualno pogojeno, eni so ustvarjalni, tudi ko delajo sami, ipd. Navdihnili 

so jih tudi ţe nastali likovni izdelki v 1. akcijskem koraku. Pri realizaciji motiva 

modna kreacija pa so bili še posebej motivirani, ker so imeli moţnost oblikovati 

lastne modne kreacije.« (U1Z26) 

»Recimo v razredih R03, R04 in R05 so bili tisti, ki so ţe tako bolj ustvarjalni, 

še dodatno stimulirani z motivom, tisti, ki gredo pa bolj na izgled (pri motivu), 

ki /…/ ga ţe vidijo, hočejo posnemati in ne delujejo v smislu, da bi ustvarili 

nekaj svojega. /…/Dekleta so si več upala, naredila nekaj svojega, fantje pa 

bolj klasično: šli so v poznane znamke in drese, ki jih vidimo povsod. Motiv 

oblačil je v tem primeru dekletom bolj omogočil ustvarjalnost, fantom pa manj. 

Dekleta, ki so ţe bolj samozavestna, bolj ustvarjalna ţe sama po sebi, so bolj 

napredovala, fantje pa v nekaterih dvojicah bolj, v manjši meri pa ne. Morda je 

dečke to, da delajo v dvojicah in vrsta motiva (oblačila), malo zablokiralo, saj 

se teţje dogovarjajo in bolj tekmujejo med seboj. Poleg tega so fantje pri delu z 

barvami bolj nerodni, recimo pri tempera tehniki: četudi jo poznajo in so jo ţe 

uporabljali, zgleda, kot da bi morali znanje te tehnike obnoviti. To je odvisno 

od tega, ali so bili pozorni na navodila.« (U2Z42) 

»Učenci so bili ustvarjalni ali inovativni v uporabi barvnih odtenkov za 

oblikovano oblačilo.« (U3Z22) 

 

Učitelji italijanskih šol v Sloveniji, ki delajo po slovenskem šolskem sistemu, 

so zopet opozorili na ţe omenjeno teţavo, da imajo likovno vzgojo le eno 

šolsko uro na teden, zaradi česar je delo razdrobljeno in oteţeno. To 

potrjujejo tudi njihove izjave: 
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»Vsekakor imamo pri vsaki nalogi pri likovni vzgoji teţave. Veliko boljše bi bilo 

delati v blok uri, tako da bi izvedli likovno nalogo od začetka do konca. To je 

nujno, saj je veliko časa potrebnega za priprave in pospravljanje likovnega 

materiala. Učenci od tedna do tedna pozabijo, kaj je likovna naloga. Ob 

prekinitvi jih je treba na novo motivirati. Boljši rezultati bi bili, če bi imeli blok 

uro, da ne bi prekinjali zasnovanih idej.« (U1Z26) 

 

Dva učitelja opozarjata tudi na to, da če ţeliš res dobre rezultate oziroma da 

učenci res razumejo nalogo in so bolj ustvarjalni, po navadi potrebuješ veliko 

več ur, kot jih načrtuješ. 

»Veliko več časa porabiš za izvedbo likovne naloge, če ţeliš, da se učenci 

resnično poglobijo vanjo.« (U2Z42) 

 

c) Predlogi učiteljev za izboljšanje načrtovanja učne ure za še večjo 

ustvarjalnost in samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog 

 

Učitelji so na koncu podali še svoje predloge za še učinkovitejše načrtovanje 

in izvedbo pouka v naslednjem koraku. Za še večje razumevanje likovnih 

pojmov in občutenje likovnih motivov ter na splošno povišanje samostojnosti 

in ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovne naloge so se strinjali, da je za 

delo vsekakor priporočljiva izvedba skice motiva ter da bi še naprej iskali 

neobičajne vrste podlag, ki so na motivacijo učencev za ustvarjalnost tako 

zelo vplivale. Nekateri učitelji so izpostavili, da bi bilo smiselno uporabiti tudi 

skupinsko obliko dela. Glede učil jih je nekaj predlagalo reševanje delovnega 

lista, ki bi pripomogel k utrditvi razloţene snovi.  

»Morda jih je bolj stimuliralo, ker so imeli neobičajno obliko in vrsto podlage – 

to bi še raziskovala. Navadno pripravljam delovne liste, to bi bilo recimo zame 

še smiselno, in moţnost oziroma obvezno izdelavo skice, ker potrebujejo načrt. 

Predlagam tudi skupinsko obliko dela, saj imajo to tako zelo radi.« (U2Z42)  

»Jaz bi jim pokazala še več konkretnih primerov likovnih del z uporabo 

likovnega problema in predlagala, da jih imajo morda ves čas moţnost videti 

na tabli, da bi še bolj dojeli likovno nalogo, morda celo rešijo kakšen kratek 

delovni listič na to temo. Učenci potrebujejo tudi čas za razmislek ob snovanju 
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skice svojega dela. Vsekakor pa se mi je zdelo, da so bili bolj motivirani in bili 

bolj ustvarjalni, ko so imeli zanimivo podlago, torej bi jo še spremenila, iskala 

nove moţnosti.« (U3Z22) 

 

 

2.  Analiza likovnih izdelkov 2. likovne naloge 

 
 

Slika 13: Likovno delo učencev E1A05Z in E1A20Z (delo v paru) iz oddelka R06 za 2. 
akcijski korak 
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Slika 14: Likovno delo učencev D2A13M in D2A18M (delo v paru) iz oddelka R05 za 
2. akcijski korak 

 
 
 

 

Slika 15: Likovno delo učencev C1A10M in C1A14M (delo v paru) iz oddelka R03 za 
2. akcijski korak 
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Slika 16: Likovno delo učencev C2A05Z in C2A14Z (delo v paru) iz oddelka R04 za 2. 
akcijski korak 

 
 
 
 

 

Slika 17: Likovno delo učencev C2A03Z in C2A06Z (delo v paru) iz oddelka R04 za 2. 
akcijski korak 
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Slika 18: Likovno delo učencev E1A03M in E1A08M (delo v paru) iz oddelka R06 za 
2. akcijski korak 

 

 

 

Pri reševanju 2. slikarske naloge so učenci pokazali, da so razumeli in 

usvojili pojem ubranost ali harmonijo barv. To je razvidno na slikah od 13 do 

18, saj so uspešno kombinirali barve. Na lastnih izdelkih in primerih 

umetniških reprodukcij, na primerih iz vsakdanjega ţivljenja so učenci znali 

opisati posebnosti barvne ubranosti z dvema oziroma tremi barvami. Izkazali 

so se v aktivnem vključevanju pri spoznavanju posebnosti harmonije barv. 

Aktivnost so v večini pokazali tudi pri likovnem izraţanju. Z likovnih izdelkov 

je razvidno, da so barve tudi mešali in še obogatili izdelek s kombiniranjem 

barv ter pridobili večjo občutljivost za določanje skladnih tonov. Opazili smo 

lahko tudi večjo doslednost pri mešanju in kombiniranju barv ter vztrajnost 

za dokončanje likovnega izdelka. Tudi pri vrednotenju so pokazali večjo mero 

kritičnosti. Likovni problem barvna harmonija so učenci uspešno rešili z 

večjo občutljivostjo kot v 1. likovni nalogi. Povezali so pojme barvna 

harmonija z upodobljenimi oblikami in moţnostmi, ki jim jih je ponujal 

likovni material (slike 13-18). Učenci so se pri tem še izkazali v 

samostojnosti reševanja likovne naloge in zmoţnosti sodelovanja v paru (glej 

Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 2. akcijskega koraka). 
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Učenci so se tudi bolj izkazali v ustvarjalnosti. Pri upodabljanju motiva so 

pokazali, da so likovni motiv razumeli s pomočjo metode širjenja in 

elaboriranja likovne senzibilnosti, ga tudi globlje doţivljali, kar je vzbudilo 

večjo domišljijo in likovni spomin. Likovni motiv jih je navdušil, saj jih moda 

zanima, uţivali so v delu v paru, iskali so skupni načrt in upodobili oblačila 

po njihovih zamislih. Nekateri učenci so dodali upodobljenemu oblačilu 

zanimive podrobnosti (sliki 14 in15 vsebujeta tudi dodatke, kot so obutev in 

pokrivalo). Ţeleli so pokazati čim več individualnih idej. 

Učenci so se torej pri upodabljanju motiva izkazali v originalnosti: upodobili 

so različna obuvala (slika 14), različne dolţine hlač (sliki 13 in 18), oblike kril 

(slika 13), modne dodatke, kot so klobuki in kape (sliki 15 in 16) vendar pa 

bi se lahko pri mešanju barv še bolj izkazali.  

Tudi v izvedbi postopkov, likovne tehnike, so učenci pokazali prilagodljivost 

materialom. Večina je večje barvne ploskve enovito pobarvala (slike 14, 15, 

16, 17), nekaj učencev pa je slikalo tako, da so se barve »prelivale«, in s tem 

dosegli še več harmoničnih odtenkov, a posebne občutljivosti za material ne 

zaznamo.  
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3.3.9.2.3 Analiza samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne 

naloge v 2. akcijskem koraku – kvantitativna analiza 

 

a) Stopnja samostojnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 2. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 18: Analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge po 2. 
akcijskem koraku – preizkus dvojic 

 

 

 
Trditve ocenjevanja 

1. korak  2. korak  Preizkus 

dvojic -
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI 

REŠEVANJU LIKOVNE NALOGE 
4,00 0,749 4,02 0,809 0,863 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in 
odgovorno pristopi k snovanju in 
reševanju likovnega problema 

3,97 1,046 3,92 0,962 0,649 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe 
usvojenih likovnih znanj z novo 
spoznanimi in jih vgradi v likovno 
izraţanje. 

3,93 0,849 3,97 1,060 0,753 

3. V reševanje likovnega problema vključi 
dogovorjena pravila. 

4,11 0,900 4,14 0,998 0,815 

4. Neodvisno od učitelja določi smer 

rešitve likovnega problema. 
4,07 0,816 4,00 1,020 0,626 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih 
rešitev. 

4,08 0,824 3,93 0,970 0,262 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev 
likovne naloge (se zaveda lastne 
samoiniciativnosti). 

4,07 0,896 3,99 0,819 0,380 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 
reševanju likovnega problema. 

3,77 1,153 3,91 0,953 0,418 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri 

vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 
izraţanje ter pri izvedbi likovne 
tehnike. 

3,95 1,005 4,11 0,987 0,228 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri 
reševanju likovnega problema in 
pozitiven odnos do rešitve likovne 
naloge. 

4,03 1,033 4,20 1,033 0,198 

10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih 
idej in rešitev likovnih problemov. 

4,05 0,964 4,03 0,950 0,820 

 
 
 
Preglednica 19: Primerjava napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 
naloge med 2. in 1. korakom po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 
 

 

 
1. korak 

 
2. korak 

 
Preizkus 

dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Razred Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPAJ 4,00 0,749 4,02 0,809 0,808 

R01 4,37 0,492 4,40 0,414 0,833 

R02 4,22 0,550 4,26 0,690 0,581 

R03 4,16 0,612 4,25 0,405 0,876 

R04 3,75 0,961 4,09 0,678 0,059 

R05 3,91 0,508 3,38 1,232 0,100 

R06 3,75 0,994 3,87 0,793 0,656 
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Za razliko od učinkov 1. koraka je na podlagi preizkusa dvojic (glej 

razpredelnico 18) mogoče razbrati, da se samostojnost učencev pri reševanju 

likovne naloge po izvedenem 2. koraku v večini ni statistično pomembno 

izboljšala. Ob tem velja opozoriti na dve izjemi: na učence razreda R04 (glej 

preglednico 19), pri katerih se je samostojnost reševanja likovne naloge 

statistično pomembno izboljšala (P (α) enostranskega preizkusa = 0,029), 

medtem ko je pri učencih razreda R05 prišlo celo do statistično pomembnega 

zniţanja samostojnosti (med 1. in 2. korakom akcijske raziskave) (P (α) 

enostranskega preizkusa = 0,049).  

 

 

b) Stopnja ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 2. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 20: Analiza likovne ustvarjalnosti učencev po 2. akcijskem koraku – 
preizkus dvojic 
 

 
Dejavnik likovne 

ustvarjalnosti 

1. korak  2. korak  Preizkus 

dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPNA OCENA LIKOVNE 

USTVARJALNOSTI 
3,46 0,869 3,54 0,803 0,425 

1. Originalnost 3,49 0,884 3,68 0,823 0,101 

1.1 Brez vzorov zasnuje 
neobičajne in redke ideje ter 
inovativno upodobi likovni 

motiv. 

3,53 0,949 4,03 0,890 0,000 

1.2 Domiselno in nevsakdanje 
uporabi likovne materiale in 

pripomočke. 

3,39 0,865 3,66 0,806 0,022 

1.3 Spretno poveţe likovne 
pojme, jih na nenavaden 

način vgradi v likovno 
izraţanje in duhovito izvede 
likovno nalogo. 

3,55 0,998 3,35 1,068 0,200 

2. Fleksibilnost 3,45 0,858 3,57 0,764 0,269 

2.1 Se prilagodi ponujenim 
likovnim materialom in 

orodjem ali pa jih izbere po 
lastni presoji ter razvije lastno 
strategijo za izvedbo likovne 
tehnike. 

3,41 0,894 3,51 0,781 0,351 

2.2 Se prilagodi 
posredovanemu likovnemu 
motivu, razvije lastno idejo in 

upodobi presenetljiv motiv. 

3,47 0,901 3,86 0,903 0,002 

2.3 Po lastni presoji vgradi 
likovne pojme v rešitev 

likovne naloge (se prilagodi 
oblikovalnim zakonitostim), 
jih uskladi z likovnimi 
materiali in motivom in pri 

tem spretno uporabi različne 
strategije. 

3,49 0,919 3,34 0,828 0,206 
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3. Fluentnost 3,39 0,935 3,25 0,923 0,271 

3.1 Na osnovi lastnih opaţanj, 
domišljije ali likovnega 
spomina, pri upodabljanju 
likovnega motiva in izvedbi 

likovne tehnike, izkazuje nove 
ustrezne ideje in izvede 
njihove kombinacije. 

3,34 0,934 3,23 0,933 0,400 

3.2 Na neobičajen, samosvoj 
način vgradi spoznane likovne 
pojme (odkrije nove izrazne 
oblike) v likovno izraţanje. 

3,45 0,978 3,27 0,951 0,196 

4. Redefinicija 3,50 0,861 3,65 0,804 0,181 

4.1 Na zasnovi subjektivnih 

zaznav, čustev in domišljije 
zasnuje ideje in upodobi 
likovni motiv (ni stereotipnih 
rešitev). 

3,58 0,915 4,00 0,884 0,001 

4.2 Spretno razišče in 
izkoristi posebnosti likovnih 
materialov in individualno 

izvede likovno tehniko. 

3,41 0,883 3,61 0,759 0,070 

4.3 V likovno izraţanje na nov 
način vgradi ţe spoznane 

likovne pojme, jih spretno 
poveţe z novo spoznanimi in 
ustvari zanimivo likovno 
rešitev. 

3,51 0,975 3,34 1,030 0,237 

5. Elaboracija 3,40 0,844 3,58 0,785 0,102 

5.1 V okviru predlaganega 
likovnega motiva izkaţe nove 
domislice pri snovanju lastne 
ideje in iskrivo upodobi motiv. 

3,50 0,907 3,84 0,881 0,008 

5.2 Postopke likovne tehnike 
izvede po vnaprej načrtovanih 
postopkih in smotrno uporabi 

likovne materiale. 

3,33 0,856 3,55 0,768 0,037 

5.3 Ustvari skladno povezavo 
likovnih materialov, likovnega 
motiva, likovno izraznih 

sredstev in oblikovalnih 
zakonitosti (estetski izraz). 

3,38 0,911 3,35 0,960 0,787 

6. Občutljivost za likovne 

probleme 
3,49 0,897 3,54 0,839 0,689 

6.1 Privlačno in vsebinsko 
prepričljivo zasnuje in 
upodobi likovni motiv (močno 
doţivljanje in interpretacija). 

3,54 0,926 3,90 0,923 0,004 

6.2 Občutljivo razišče izrazne 
moţnosti likovnih materialov 
in jih občuteno uporabi. 

3,36 0,886 3,57 0,762 0,061 

6.3 Občutljivo prenese 
zaznane likovne probleme v 
naravi in okolju ali na delih 

likovnih ustvarjalcev v lastno 
rešitev likovne naloge. 

3,41 0,993 3,36 0,998 0,728 

6.4 Občutljivo poveţe likovne 
pojme z likovnim motivom in 

likovnimi materiali in ustvari 
skladne likovne zveze (izkaţe 
se lasten likovni izraz). 

3,67 0,993 3,34 1,053 0,035 
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Preglednica 21: Primerjava napredka likovne ustvarjalnosti učencev med 2. in 1. 
korakom po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 
 

  
1. korak 

 
2. korak 

 
Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Razred Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

SKUPAJ 3,46 0,869 3,54 0,803 0,596 

R01 3,36 0,827 3,40 0,859 0,959 

R02 3,43 0,772 3,02 0,677 0,093 

R03 3,61 0,740 3,67 0,828 0,918 

R04 3,67 0,835 3,34 0,916 0,152 

R05 3,22 1,049 3,53 0,471 0,507 

R06 3,38 1,003 4,01 0,784 0,041 

 

Kot smo ţe ugotovili ob ocenjevanju samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge po izvedenem 2. koraku, je na podlagi preizkusa dvojic mogoče 

razbrati, da se po tem koraku tudi likovna ustvarjalnost učencev v večini ni 

statistično pomembno izboljšala (glej preglednico 20). Izjemo predstavljajo 

učenci razreda R06 (glej preglednico 21), pri katerih je prišlo do statistično 

pomembnega izboljšanja likovne ustvarjalnosti (P (α) enostranskega 

preizkusa = 0,014). 

 

3.3.9.3  3. korak akcijske raziskave 

3.3.9.3.1 Priprava in potek 3. akcijskega koraka 

 

V 3. akcijskem koraku smo načrtovali nalogo »slikanje motiva po opazovanju 

z uporabo kompozicije po izbiri«. Tudi zanjo so učitelji dobili vsa podrobna 

navodila za izvedbo in slikovni material (glej prilogo 8: Plakata za izvedbo 

učne ure v 3. akcijskem koraku). 

Pri izvedbi tega koraka (slikarske naloge) naj bi učenci uresničili naslednje 

cilje oziroma usvojili pojme: simetrična, asimetrična, razgibana, nerazgibana 

kompozicija; razlikovali pojem odnos delov do celote, ravnovesje, kompozicija; 

na primerih umetniški del pojasnili različne oblike kompozicij; opisovali 

posebnosti kompozicij na umetniških delih; ostrili čut za ravnovesje; 

izkazovali zmoţnost povezovanja usvojenih slikarskih pojmov s pojmi drugih 

področij; razvijali samostojnost, doslednost in sposobnost sodelovanja pri 

izvedbi slikarske naloge z izbranim simetričnim ali asimetričnim ravnovesjem. 
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Metode, ki smo jih predvideli v tem koraku, so bile: pogovor, razlaga, 

demonstracija, praktično delo, specifična metoda transponiranje in 

alternative, specifična metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti.  

Za potek pouka so bila predvidena naslednja učna sredstva in pripomočki: 

plakat z reprodukcijami umetniških del (z oblikami kompozicij) in plakat s 

predstavitvijo tehnike kolaţa (rezanke in trganke) (glej prilogo 8: Plakata za 

izvedbo učne ure v 3. akcijskem koraku), delovni listi za učence, predmeti za 

opazovanje: sadje in zelenjava. Učitelji so ponudili učencem kombinirano 

tehniko kolaţa (lepljenko in trganko), sami pa so se lahko odločili, kako bodo 

izvedli tehniko kolaţa.  

Delo naj bi potekalo po skupinah, v katere so se lahko učenci razvrstili po 

lastni izbiri (v skupini smo predvideli najmanj tri učence). Pred izvajanjem 3. 

koraka smo zagotovili ustrezne pogoje, tako da smo poleg gradiva za 

načrtovanje v vseh spremljanih oddelkih nabavili potreben material, orodja 

in podlage za vsako skupino (kolaţni papir, barvni revialni papir, razni 

ploskoviti barvni materiali – naravni in umetni (blago, gumbi, peresa, vrvice 

ipd.), lepilo v stiku in tekoče lepilo, škarje, papirnate vrečke večjega formata). 

Neobičajno slikarsko podlago – papirnato vrečko – smo povezali z izbranim 

motivom, da bi tako učence motivirali k še večji ustvarjalnosti pri upodobitvi 

motiva »sadje in zelenjava«.  

V zaključnem delu naj bi učenci svoje slike razstavili, obnovili likovno nalogo 

in oblikovali kriterije vrednotenja, ki so se nanašali na: ustvarjalno 

oblikovanje motiva z uporabo izbrane kompozicije; razumevanje pojma 

kompozicija in uspešnost povezave z likovnim motivom ter uporabljenimi 

materiali; izviren postopek izvedbe likovne tehnike kolaţa. 

 

Potek dejavnosti v učni uri 

 

V uvodnem delu je učitelj izbral učenca in ga poklical pred tablo. Naročil mu 

je, naj zapre oči, in ga nekajkrat zavrtel okrog njegove osi, nato mu je dal 

navodilo, naj se postavi na eno nogo in naj skuša najti ravnoteţje ali 

ravnovesje. Razloţil je, da tako, kot je učenec iskal ravnovesje, tako ga lahko 

iščemo tudi v likovnih delih, pri tem si pomagamo z navidezno središčno osjo. 
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V osrednjem delu učne ure je učence učitelj vodil do spoznanja, da lahko 

likovno delo gledamo ne le skozi to, kaj je na njem upodobljeno (likovni motiv 

in njegovo vsebino), ampak ga spoznavamo tudi skozi to, kako je nastalo in 

kako so na njem razporejene različne oblike. 

Ob razlagi in pogovoru ob plakatih ob primerih fotografij ter likovnih izdelkov 

otrok so učitelj in učenci v sodelovanju prihajali do posebnosti kompozicije, 

najprej asimetrične in simetrične. Učenci so se o njihovih posebnostih 

prepričali z razvrstitvijo izraznih oblik po risalnem listu. Učenci so tako 

sproščeno sodelovali tudi pri razvrščanju likovnih del na simetrično ali 

asimetrično kompozicijo. Učitelj je ob tem uporabil tudi metodo ozaveščanja 

lastne senzibilnosti in predstavil demonstrirane reprodukcije likovnih del 

ustvarjalcev tako, da je z njimi razloţil različne načine izraţanja – umetniške 

stile (abstraktno, realistično ...). Skozi pogovor je vodil učence do tega, da 

ima vsak umetnik svoj slog slikanja. S tem je pri učencih ţelel še bolj 

spodbuditi individualni način likovnega izraţanja posameznega učenca. 

V učencih je učitelj nato z metodo ozaveščanja lastne senzibilnosti obudil 

izkušnjo z likovno tehniko kolaţa. Usmeril jih je v opisovanje postopkov 

(likovno izkušnjo je ponovno izkoristil in s tem povečeval likovno občutljivost). 

Učenci so opisovali svoje izkušnje s tehniko kolaţ: izdelavo, motiv in 

priloţnosti, ob katerih so jo izvajali.  

Nato so ob plakatu predstavili, na kaj vse so lahko pozorni pri izvedbi 

tehnike (specifična metoda transponiranja in alternativ) pogledali, kakšne 

moţnosti uporabe tehnike obstajajo. Učence je z različnimi primeri izvajanja 

tehnike kolaţ skušal spodbuditi, da najdejo čim več moţnosti, predlogov za 

uporabo različnih materialov. Praktično delo je učitelj vodil tako, da je 

poudarjal iskanje novih poti pri uporabi materialov in jih spodbujal k 

iskanju alternativ. 

Pred začetkom praktičnega dela je z učenci še pregledal moţnosti, ki jih nudi 

motiv. Za dodatno motivacijo so učenci delali v skupinah in na neobičajno 

podlago – papirnato vrečko. Učenci so morali sami ustvariti kompozicijo na 

vrečki. Upodobiti so morali sadje in zelenjavo. Za še večje doţivetje motiva je 

učitelj pokazal nekaj vrst sadja in zelenjave, tako da so ga učenci še globlje 
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doţiveli. Sadje in zelenjavo je celo narezal, da so ga lahko učenci opazovali, 

vonjali, nekaj tudi okušali.  

V zaključnem delu učne ure so učenci razstavili lastna likovna dela in jih 

analizirali s pomočjo kriterijev: oblikovanje motiva z uporabo izbrane 

kompozicije; domiselna uporaba materiala za izvedbo slikarske tehnike; 

doţivetost in izvirnost pri upodobitvi motiva. 

 

3.3.9.3.2 Analiza in rezultati izvedbe 3. akcijskega koraka – kvalitativna 

analiza 

 

1) Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 3. akcijskega koraka  

 

a) Mnenje učiteljev o poučevanju pojma kompozicija po pripravljenem 

gradivu za izvedbo 3. akcijskega koraka 

 

S pripravljenim gradivom so bili učitelji zadovoljni. Poudarili so, da jim je 

zelo koristil opis, kako učencem predstaviti kompozicijo s pomočjo plakata, 

kar lahko izvemo iz naslednjih zapisov: 

»Izjemno mi je bilo všeč, da sem imela dva plakata, s katerima sem lahko 

pokazala primere. Zelo bi pohvalila tudi delovne liste za utrditev učne snovi. S 

pomočjo njih so lahko ob ponavljanju izdelali miselni vzorec. Mislim, da so 

tako laţje razumeli posebnosti kompozicije – oblike in vrste kompozicij.« 

(U1Z26) 

»Ob izvedbi sem se počutila zelo v redu, ker sem bila sigurna v posredovanje 

posebnosti kompozicije. Vse je bilo dobro pripravljeno, na zanimiv način in 

drugače kakor pri prejšnjih korakih. Vse predstavlja spremembo, kar je dobro 

zame in za učence – prejšnji nalogi smo razloţili s pomočjo računalniške 

projekcije, zdaj pa smo imeli plakata. Plakati so zagotovo dobri, saj jih imajo 

učenci ves čas pred seboj in lahko preverjajo svoje razumevanje, si z njimi 

pomagajo, saj je vse gradivo na enem mestu, pa tudi laţje smo ob začetku 

naslednjih nadaljevalnih ur ponovili, kaj je bistvo naloge.« (U2Z42) 
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»Dobro je bilo. Bilo je ustrezno načrtovano, nazorno sta bili ločeni simetrična in 

asimetrična kompozicija. Učenci so laţje analizirali likovna dela. Tudi plakat je 

bil dobro učilo.« (U3Z22) 

 

Učitelji so izrazili tudi mnenje o smiselnosti uporabe delovnih listov, saj so 

pripomogli k razumevanju, ponavljanju in pomnjenju te vsebine: 

»Učenci so neko znanje z delovnim listkom gotovo bolj utrdili, ker to tako vse 

izpuhti, ko začnejo delati, saj pozabijo, in kompozicijo je tudi teţko razloţiti in 

si jo zapomniti. Dobro si zapomnijo, če so ponovili pri razlagi, videli primere itd., 

in mislim, da pri tem pomaga utrditev z delovnim lističem. Morda je treba 

večkrat ponoviti, vsaj na kratko, ampak pri novi snovi je to smiselno, da vidijo, 

če so jo pravilno razumeli.« (U1Z26) 

»Delovni list je nedvomno pomemben za njihovo dojemanje likovne teorije. Pri 

tem si zapišejo in berejo podatke, jih ponovijo in jim nedvomno več ostane v 

spominu. Tudi sama velikokrat uporabljam delovne liste in učenci jih radi 

rešujejo. Tako je vsak sam moral rešiti delovni list in potem narediti skico, 

nato smo ju skupaj pregledali in tako so se laţje lotili skupnih skic za vrečke.« 

(U2Z42) 

 

Vsi učitelji so se strinjali, da je bila naloga načrtovana tako, da so bili pri 

izvedbi likovne naloge pozorni na individualne razlike v likovnem izraţanju 

učencev. Navajamo poglobljeno razlago: 

»Pri likovnem izraţanju so bili učenci razredov R01 in R02 usmerjeni v 

doţivljanje likovne kompozicije, motiva in materiala. Učitelj lahko individualno 

usmerja posameznega učenca, razvije pa se tudi pomoč med učenci in se 

zlahka odpravijo teţave posameznikov. Omogočeno jim je bilo, da so 

individualno delali in si hkrati pomagali v skupini. V skupinah so posamezniki 

celo prevzeli vodstvo, a to je potekalo, ne da bi jaz o tem odločala. Tudi 

oblikovanje skupin je potekalo brez teţav, kar sami so se med seboj 

porazdelili.« (U1Z26) 

 

Učitelji so pohvalili tudi motiviranost učencev za ustvarjalno delo in 

usvajanje likovnih pojmov, vzroke za to so našli predvsem v občutenem 
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likovnem motivu in neobičajni slikarski podlagi (papirnati vrečki), 

uporabnem predmetu, v razredih R03, R04 in R05 pa tudi v postopnem 

spoznavanju tematike kompozicije. 

»V razredih R01 in R02 je bilo vzdušje dobro, so poprijeli za delo /…/, res so 

se potopili vanj. Tokrat so iskali barve, razmišljali o motivu: kakšno sadje in 

zelenjava obstajata, resnično so kreativno razmišljali.« (U1Z26) 

»Najbolj motivirani in dojemljivi so bili zagotovo v razredu R03, nato v R04 in 

potem v R05. Sicer je to snov, ki smo jo ţe lani začeli obdelovati in jo tudi 

vsakič upoštevam, a je to za njih precej zahtevno in teţko ter jo počasi in 

postopoma vključujejo v svoje izdelke. Učenci začnejo usvajati kompozicijo ţe v 

prejšnjem letu, in to tudi veliko poudarjamo in ponavljamo. Papirnata vrečka je 

super podlaga. Ko delajo uporabne stvari, jim to predstavlja večjo motivacijo in 

jih bolj zanima. V razredu R04 so bili najbolj dovzetni za temo in so tudi z 

veseljem poslušali ter si zapomnili, kar je bilo vidno tudi na koncu, ob 

ocenjevanju – v tem razredu so si učenci zapomnili največ.« (U2Z42) 

 

Učitelji so zatrdili, da je oblika dela (delo v skupinah) v večini dobro vplivala 

na počutje učencev: 

»Dobro so se počutili v razredih R01 in R02. Bilo je nekaj izjem, pri njih smo 

opazili, da so bolj naklonjeni individualnemu delu.« (U1Z26) 

»Zelo dobro so se učenci počutili v razredih R03, R04 in R05; veliko tistih, ki po 

navadi ne razmišljajo toliko in niso pozorni, so ob delu v skupinah ţeleli biti 

del skupine in so se tako povezali, sodelovali. Z veseljem so sprejeli delo v 

skupini.« (U2Z42) 

 

b) Mnenja o samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri likovni nalogi 

 

O vplivu oblike dela (delo v skupinah) na likovno ustvarjalnost učencev so 

bili vsi učitelji za vse razrede enotnega mnenja: da je delo v skupinah 

sproščalo učence in so se s tem tudi povezovali in dopolnjevali ter zato bili 

bolj ustvarjalni. Učitelji so menili:  

»Tisti učenci, ki so zelo ustvarjalni, so vplivali z navodili na nekatere učence, 

da so bolj razmišljali in burili domišljijo. Tako nekateri učenci niso imeli 
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občutka, da nečesa ne znajo narediti. Nihče ni ţelel biti »slabši«. Skupinska 

oblika dela je pripomogla k večji ustvarjalnosti večine učencev razredov R01 in 

R02.« (U1Z26) 

»Zagotovo je skupinsko delo vplivalo na njihovo ustvarjalnost, saj so drug 

drugega motivirali, se povezovali in likovni izdelek nadgrajevali. Skupinskega 

dela se učenci zelo veselijo. Ustvarjalni učenci so delili ideje z drugimi, skupaj 

so jih nadgrajevali.« (U2Z42) 

 

Na sproščanje učencev in ustvarjalno vzdušje v razredu je pomembno 

vplivalo tudi poslušanje glasbe, so menili učitelji.  

»Učenci v razredih R01 in R02 so poslušali izbrano glasbo, ki je nanje delovala 

pomirjevalno.« (U1Z26) 

»Tiha glasba v razredih R03, R04 in R05 učence motivira za delo.« (U2Z42) 

»Glasba učence umirja in nič jih ne moti pri komunikaciji v skupini.« (U3Z22) 

 

Tudi uporabljeni likovni metodi dela ob splošnih metodah sta bili učinkoviti, 

so menili učitelji. Vsi so potrdili, da sta smiselno uporabljeni specifični 

metodi dela – tako specifična metoda transponiranja in alternativ kot 

specifična metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti – pozitivno vplivali na 

likovno ustvarjalnost učencev. 

»Ti metodi sta nedvomno vplivali na večjo ustvarjalnost učencev v razredih R01 

in R02. Ko smo učence vodili do spoznanja, da lahko likovno delo gledamo ne 

le skozi motiv in njegovo vsebino, ampak ga spoznavamo tudi skozi 

kompozicijo, jim je bilo sigurno zanimivo; še posebej tistim, ki imajo radi 

umetnost, zagotovo jim je pomagalo. Več umetniških del vidijo, boljše je. Tudi 

kako se izvede kolaţ, so na plakatu videli skozi primere in iskali svoje 

alternative. Koristili so jim primeri izdelkov s kolaţem in ko so ga sami 

uporabljali, so obnovili pravila dela s kolaţem, saj ga poznajo ţe iz niţjih 

razredov in imajo izkušnje z njim. Predstavitve več različnih izvedb tehnik so 

pozitivno vplivale na njihovo delo. Ko so ponovili, kaj je kolaţ, so imeli na voljo 

trganko in rezanko. Dali smo jim prosto izbiro, da poskusijo oboje. Odločili so 

se, da bodo oblike rezali, ker se jim je zdelo, da ne bodo prave oblike. Tisti pa, 

ki vseeno vidijo obliko, četudi nima ostrih robov, so izbrali trganko. To, da so 
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imeli moţnost izbire, je bilo dobro. Izdelki so bili bolj pisani, bogati. Torej je to 

vplivalo na njihovo ustvarjalnost, ker so imeli več moţnosti.« (U1Z26) 

»Nedvomno je to vplivalo na njihovo ustvarjalnost v razredih R03, R04 in R05: 

za njih je dobrodošlo vsako poglabljanje, vsako likovno delo, ki ga spoznavajo 

podrobno, in vsakič pridobijo, saj si širijo izkušnje, poznavanje likovnih del. 

Torej spoznavanje, da ima vsak umetnik svoj stil slikanja, in skozi to, da je 

tudi vsakemu učencu dovoljeno imeti svoj način, jih bogati. Tudi alternative pri 

tehniki so bile zelo dobrodošle, tako da so se lahko v skupinah dogovarjali, 

kako bodo uporabljali kolaţ, in izbrali, kar jim najbolj ustreza.« (U2Z42) 

»Na ustvarjalnost je to vsekakor vplivalo, moţnost izbire trganke in rezanke 

lahko so trgali ali rezali: učence je bilo treba spodbujati, ker pridejo z razredne 

stopnje z omejenim znanjem o kolaţu. Izvedli bi mozaik – trgali bi enake kose. 

A ko smo učencem predstavili postopke, so znanje o kolaţu nadgradili.« 

(U3Z22) 

 

Vsi učitelji so bili tudi mnenja, da je oblika dela (skupinsko delo) vplivala na 

večjo samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge oziroma so opazili 

napredek v samostojnosti, vzrok za to pa so našli tudi v tem, da se je v 

vsakem akcijskem koraku uporabljalo različne oblike dela (najprej 

individualna, nato v dvojicah in tokrat skupinsko). 

»Tudi pri samostojnosti so učenci napredovali, saj so se v skupinah veliko sami 

dogovorili, si pomagali, se spodbujali v iskanju idej in se dopolnjevali. V 

razredu R05 je učenka s posebnimi potrebami samostojno izvajala določeno 

nalogo. V skupini se je počutila del celotne skupine, del razreda, brez teţav se 

je vključila v delo.« (U2Z42) 

»Mislim, da je delo v skupinah vplivalo na njihovo samostojnost, ker ni bilo 

potrebnega veliko mojega posredovanja, vodenja. Skupaj so si povedali, 

razloţili posebnosti kompozicije, jo pojasnili tudi tistim, ki niso razumeli, ker 

niso slišali ali poslušali. In tudi pri odločanju, kaj bodo delali, so si pomagali, 

skupaj iskali ideje in rešitve. Če primerjam oblike dela za 1., 2., in 3. korak 

(individualno, v dvojicah, skupinsko), se mi zdi smiselno, da se to menjuje, saj 

tudi ta sprememba – iz individualnega naslednjič na skupinskega, ko najprej 

delajo sami in nato v skupini – vpliva na njihovo samostojnost, vpliva na to, da 
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zdaj pa lahko sodelujejo in si izmenjajo ideje. Te spremembe so dobrodošle.« 

(U3Z22) 

 

Pri končanih likovnih izdelkih so učitelji v vseh razredih opazili odstopanja, 

spremembe pri ustvarjalnosti in tudi samostojnosti, in sicer, da sta se počasi 

povečevali. 

 

Tudi pri tej nalogi je prišlo do poudarka teţav zaradi prekinitve dela, saj na 

določenih šolah poteka predmet le eno šolsko uro na teden: 

»Vsakič, ko smo znova začeli delati, ker imamo likovno vzgojo samo enkrat na 

teden, sem jih opozorila, ker so pozabljali, da delajo kompozicijo. Še enkrat 

sem jih spomnila, katero kompozicijo so izbrali, seveda so vprašali, kaj je to 

kompozicija, kot da tega še nikoli niso slišali. Po mojem mnenju to, da imamo 

le eno uro predmeta na teden, resnično slabo vpliva.« (U3Z22) 

 

Na drugi strani pa so se na šolah, kjer likovna vzgoja poteka dve uri na teden, 

srečevali z drugimi teţavami; z organizacijo pouka: v dveh razredih (R03 in 

R04) učitelj ni imel moţnosti izvajati pouka v specializirani učilnici, ker so na 

šoli potekala popravila in se je moral seliti – tu nastajajo teţave, ker je treba 

tako likovne izdelke kot material in učno gradivo vsakič prestavljati po šoli, 

zato je pouk izjemno teţko učinkovito organizirati, poleg tega pa v drugih 

učilnicah ni bilo vedno dostopa do tekoče vode. Prav tako je pri izvajanju 

učne ure učitelj opozoril na teţavo z učencem s posebnimi potrebami 

oziroma z vzgojnimi teţavami, ki je tudi močno vplival na izvedbo pouka v 

razredu R05. Dodatne teţave so bile tudi zato, ker je v razredu R04 odpadlo 

veliko ur likovne vzgoje zaradi kulturnih in športnih dnevov. 

»V razredih R03 in R04 je bilo teţko delati celo šolsko leto v drugih učilnicah, 

saj so nam prenavljali šolo in učilnico za likovno vzgojo. To potem vpliva na 

proces dela: nimamo materiala in izdelkov pri roki, vsakič mora učitelj to 

prenašati iz razreda v razred, reči se izgubijo, pozabijo.  

V razredu R05 je učenec, ki je bil na začetku leta priden, kasneje začel delati 

teţave, in tako potegne razred za sabo /…/zaradi česar niso uspešni. /…/S 
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tem smo izgubili nekaj časa. Velike teţave so z disciplino, saj so učenci, ki so 

moteči, teţava za cel razred.  

V razredu R04 je spet nekaj ur odpadlo zaradi raznih izletov, kulturnih dni itd., 

torej se je naloga zavlekla. V povprečju smo porabili štiri ure za nalogo. Se pa 

učenci vmes zgubijo, če je prevelik premor. Teţava je, ker jim odpadajo ure in 

potem pozabijo bistvo naloge, tako da so kompozicijo v tem času nekako 

zanemarili in se ukvarjali bolj s kolaţem.« (U2Z42) 

 

c) Predlogi učiteljev za izboljšanje načrtovanja učne ure za še večjo 

ustvarjalnost in samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge 

 

Učitelje smo na koncu tudi vprašali za nasvete za nadaljnje delo oziroma kaj 

bi se jim za povečanje ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge še zdelo nujno vpeljati v naslednjem koraku. V večini primerov so 

predlagali obliki dela: v nekaterih razredih individualno, v drugih pa 

skupinsko. Omenili so tudi uporabo prikaza likovnih del umetnikov, skozi 

katera bi spoznavali še več variant oblikovanja likovnega motiva in snovali 

lastne ideje. 

»Po moje je bila v razredih R01 in R02 najbolj uspešna za njihovo ustvarjalnost 

individualna oblika dela, saj jim, kot ţe omenjeno, najbolj leţi. In seveda je 

moj predlog, da bi zopet delali likovni motiv po domišljiji, ker to tako radi 

delajo in se njihova ustvarjalnost tu najbolj izkaţe ter so še toliko bolj 

samostojni, ko dajo domišljiji prosto pot. Tako radi pogledajo primere motivike 

pri drugih umetnikih.« (U2Z42)  

»Ob izvedbi teh likovnih nalog sem resnično prišla do potrditve, da so bili 

učenci v razredih R03, R04 in R05 še veliko bolj motivirani in ustvarjalni ter so 

gradili samostojnost s sodelovanjem, ko delajo v skupinah. Prav videla sem jih, 

kako so ob tem uţivali, in bi si ţelela še eno nalogo izvesti v taki obliki.« 

(U1Z26) 
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2. Analiza likovnih izdelkov 3. likovne naloge 

 

Slika 19: Likovno delo učencev A1A01Z, A1A02Z in A1A03Z (skupinsko delo) iz 
oddelka R01 za 3. akcijski korak 

 

 
Slika 20: Likovno delo učencev B1A01Z, B1A04Z, B2A03Z in B2A05Z (skupinsko 
delo) iz oddelka R02 za 3. akcijski korak 

 
 

Slika 21: Likovno delo učencev C1A02M, C1A03M in C1A15M (skupinsko delo) iz 
oddelka R03 za 3. akcijski korak 
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Slika 22: Likovno delo učencev E1A16M, E1A18Z in E1A20Z (skupinsko delo) iz 
oddelka R06 za 3. akcijski korak 

 

 

Slika 23: Likovno delo učencev C1A06Z, C1A07Z, C1A09Z in C1A11Z (skupinsko 
delo) iz oddelka R03 za 3. akcijski korak 
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Slika 24: Likovno delo učencev E1A05Z, E1A15Z in E1A17Z (skupinsko delo) iz 
oddelka R06 za 3. akcijski korak 

 
 

Pri izvedbi likovne naloge »Slikanje motiva po opazovanju z uporabo 

kompozicije po izbiri« so učenci ostrili čut za ravnovesje, na likovnem delu in 

z lastnim likovnim izdelkom dokazovali, da razumejo posebnosti simetrične 

in asimetrične kompozicije. Na skupinskem likovnem delu so iskali različne 

rešitve za vzpostavitev ravnoteţja (glej slike od 19 do 23). Pri skupinskem 
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delu so si tudi smiselno razdelili delo (kar je razvidno tudi iz Analize refleksij 

in intervjujev z učitelji po izvedbi 3. akcijskega koraka) in pokazali precej 

samostojnosti.  

Učenci so pokazali precej samostojnosti, doslednosti in sposobnosti 

sodelovanja pri izvedbi te slikarske naloge. Ker so lahko samostojno izbrali 

vrsto kompozicije, zasnovali pripravo skice in njeno izvedbo, so se v 

skupinah lahko o vsem dogovorili.  

Učenci so uspešno zasnovali izvedbo kompozicije, saj so v času, ko material 

še niso prilepili, skupinsko sodelovali in oblike prestavljali po formatu ter 

skupaj iskali smiselno postavitev kompozicije.  

Izkoristili so izrazne moţnosti ponujenega slikarskega materiala in z njimi 

oblikovali motiv bodisi z rezanjem bodisi s trganjem barvnega papirja. V 

manjši meri so uporabili revialni papir ali blago, saj so izkušnje z lepljenjem 

barvnih ploskev ţe imeli. Dokazali so tudi, da so se v skupini sposobni 

dogovarjati o uporabi ustreznosti barv za upodobitev motiva. Skoraj vsaka 

skupina učencev je izvedla sestavljanje in lepljenje barvnih kosov papirja na 

svoj način – nekaj jih je barvno ozadje sestavilo iz več manjših koščkov 

različnih barvnih odtenkov (slike 19, 20 in 24), drugi pa so ozadje sestavili iz 

večjih barvnih ploskev sorodnih barv, ki so se razlikovali po svetlosti. 

Nekateri se prekrivanja ozadja z barvnim papirjem sploh niso lotili (slika 23). 

Učenci so se dokazali tudi v ustvarjalnosti. V večini skupin so učenci motiv 

sadja in zelenjave izrezali iz enega kosa barvnega papirja (slike 19, 20, 22) in 

na to dodali manjše detajle. Pri tem so kombinirali tudi trganko in rezanko – 

posamezne sadeţe so natrgali, tako, da so ga sestavili tudi iz več barvnih 

koščkov (slika 21). Sadje so upodobili tudi na veji (v tem primeru, slika 24, 

so to češnje) ali pa na drevesu in na vrtu (slika 23).  

Izkazali so se tudi v postavitvi kompozicije, različne ideje so zasnovali ţe ob 

opazovanju sadja in zelenjave, ki ga je demonstriral učitelj, saj so imeli 

moţnost videti podrobnosti. Vključili so tudi domišljijo, saj so predhodno 

sadje in zelenjavo tipali, vonjali, okušali. Izbrali so sebi najljubše barve, 

vonje in okuse. Izbrana podlaga (papirnata vrečka) jih je dodatno motivirala 

za zasnovo ideje kakor tudi za upodobitev motiva, kar so potrdili tudi učitelji 
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v intervjujih (glej Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 3. 

akcijskega koraka). 

Tako lahko potrdimo, da so učenci zaradi večjega doţivljanja likovnega 

motiva in omenjenih likovnih materialov izkazali bolj domiselne ideje in 

originalnejše rešitve. Motivi na vrečkah »za trgovino s sadjem in z zelenjavo« 

so si med seboj izjemno različni ter so domiselni v kompoziciji in uporabi 

likovnih materialov. Smotrno so uporabili razpoloţljive materiale in jih 

zanimivo kombinirali. Učenci so iskali samosvoje rešitve - vsaka skupina je 

poslikala vrečko na svoj način. Učenci so bolj občutljivo kot v 2. likovni 

nalogi povezali likovne materiale z izbranim motivom in ureditvijo 

kompozicije. Ustvarjene kompozicije so zaţivele zaradi zanimivega 

vključevanja barv različnih likovnih materialov. Seveda pa lahko opazimo 

tudi nekaj negotovosti pri ustvarjanju kompozicije (tako naj bi po zamisli 

učencev slika 19 predstavljala trikotno kompozicijo, 20 prosto, 21 navpično, 

22 poševno, 23 simetrično in 24 prosto kompozicijo), ki še niso bile 

upodobljene najbolj uspešno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.9.3.3 Analiza samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne 

naloge v 3. akcijskem koraku – kvantitativna analiza 

 

a) Stopnja samostojnosti učencev pri izvajanju likovne naloge 3. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 22: Analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge po 3. 
akcijskem koraku – preizkus dvojic 
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Trditve ocenjevanja 

2. korak  3. korak  Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI 

REŠEVANJU LIKOVNE NALOGE 
3,98 0,850 4,38 0,438 0,000 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in 
odgovorno pristopi k snovanju in 
reševanju likovnega problema. 

3,87 0,957 4,26 0,619 0,000 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe 

usvojenih likovnih znanj z novo 
spoznanimi in jih vgradi v likovno 
izraţanje. 

3,93 1,087 4,49 0,643 0,000 

3. V reševanje likovnega problema vključi 
dogovorjena pravila. 

4,12 1,095 4,49 0,825 0,001 

4. Neodvisno od učitelja določi smer 

rešitve likovnega problema. 
3,99 1,052 4,26 0,681 0,011 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih 
rešitev. 

3,89 0,960 4,32 0,716 0,000 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev 
likovne naloge (se zaveda lastne 
samoiniciativnosti). 

4,00 0,816 4,43 0,596 0,000 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 
reševanju likovnega problema. 

3,82 1,029 4,24 0,831 0,000 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri 

vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 
izraţanje ter pri izvedbi likovne 
tehnike. 

4,08 1,017 4,33 0,598 0,017 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri 

reševanju likovnega problema in 
pozitiven odnos do rešitve likovne 
naloge. 

4,11 1,138 4,53 0,553 0,000 

10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih 
idej in rešitev likovnih problemov. 

4,00 0,952 4,46 0,662 0,000 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Preglednica 23: Primerjava napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 
naloge med 3. in 2. korakom po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 

 

 2. korak 3. korak Preizkus 
dvojic -

stopnja 
pomembnosti Razred Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPAJ 3,98 0,850 4,38 0,438 0,000 

R01 4,40 0,414 4,53 0,316 0,121 

R02 4,32 0,670 4,50 0,412 0,175 

R03 4,22 0,414 4,48 0,323 0,001 

R04 4,15 0,673 4,37 0,629 0,007 

R05 3,21 1,191 4,20 0,340 0,002 

R06 4,04 0,502 4,30 0,575 0,384 
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Na podlagi preizkusa dvojic (glej preglednico 22) je razvidno, da se je 

samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge po 3. akcijskem koraku v 

vseh ocenjevanih trditvah statistično pomembno izboljšala (P (α) < 0,05), pri 

čemer pa spremembe niso bile enake med vsemi učenci. Do statistično 

pomembnih sprememb samostojnosti pri reševanju likovne naloge je namreč 

prišlo pri učencih razredov R03, R04 in R05, medtem ko pri drugih učencih 

sicer rahle pozitivne spremembe niso statistično pomembne (glej preglednico 

23). 

 

b) Stopnja ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 3. akcijskega 

koraka 

 

 
Preglednica 24: Analiza napredka likovne ustvarjalnosti učencev po 3. koraku – 
preizkus dvojic 

 

 

 
Dejavniki likovne 

ustvarjalnosti 

2. korak  3. korak  Preizkus 

dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPNA OCENA LIKOVNE 

USTVARJALNOSTI 
3,54 0,755 4,02 0,838 0,000 

1. Originalnost 3,69 0,771 4,09 0,853 0,001 

1.1 Brez vzorov zasnuje 
neobičajne in redke ideje ter 
inovativno upodobi likovni 

motiv. 

4,07 0,850 4,05 0,881 0,844 

1.2 Domiselno in nevsakdanje 
uporabi likovne materiale in 

pripomočke. 

3,67 0,741 4,19 0,890 0,000 

1.3 Spretno poveţe likovne 
pojme, jih na nenavaden 

način vgradi v likovno 
izraţanje in duhovito izvede 
likovno nalogo. 

3,32 1,057 4,02 0,967 0,000 

2. Fleksibilnost 3,57 0,713 4,08 0,889 0,000 

2.1 Se prilagodi ponujenim 
likovnim materialom in 

orodjem ali pa jih izbere po 
lastni presoji ter razvije lastno 
strategijo za izvedbo likovne 
tehnike. 

3,51 0,729 4,12 0,915 0,000 

2.2 Se prilagodi 
posredovanemu likovnemu 
motivu, razvije lastno idejo in 

upodobi presenetljiv motiv. 

3,90 0,842 4,07 0,960 0,179 

2.3 Po lastni presoji vgradi 
likovne pojme v rešitev 

likovne naloge (se prilagodi 
oblikovalnim zakonitostim), 
jih uskladi z likovnimi 
materiali in motivom in pri 

tem spretno uporabi različne 

3,31 0,817 4,04 0,918 0,000 
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strategije. 

3. Fluentnost 3,22 0,905 3,82 0,844 0,000 

3.1 Na osnovi lastnih opaţanj, 
domišljije ali likovnega 
spomina, pri upodabljanju 

likovnega motiva in izvedbi 
likovne tehnike, izkazuje nove 
ustrezne ideje in izvede 
njihove kombinacije. 

3,21 0,911 3,87 0,813 0,000 

3.2 Na neobičajen, samosvoj 
način vgradi spoznane likovne 
pojme (odkrije nove izrazne 
oblike) v likovno izraţanje. 

3,22 0,939 3,77 0,914 0,000 

4. Redefinicija 3,67 0,750 4,05 0,821 0,000 

4.1 Na zasnovi subjektivnih 
zaznav, čustev in domišljije 
zasnuje ideje in upodobi 
likovni motiv (ni stereotipnih 

rešitev). 

4,04 0,846 4,08 0,919 0,776 

4.2 Spretno razišče in 
izkoristi posebnosti likovnih 

materialov in individualno 
izvede likovno tehniko. 

3,64 0,700 4,15 0,828 0,000 

4.3 V likovno izraţanje na nov 

način vgradi ţe spoznane 
likovne pojme, jih spretno 
poveţe z novo spoznanimi in 
ustvari zanimivo likovno 

rešitev. 

3,32 1,001 3,93 0,883 0,000 

5. Elaboracija 3,58 0,730 4,06 0,908 0,000 

5.1 V okviru predlaganega 
likovnega motiva izkaţe nove 
domislice pri snovanju lastne 
ideje in iskrivo upodobi motiv. 

3,88 0,825 4,06 0,991 0,135 

5.2 Postopke likovne tehnike 
izvede po vnaprej načrtovanih 
postopkih in smotrno uporabi 

likovne materiale. 

3,56 0,714 4,12 0,917 0,000 

5.3 Ustvari skladno povezavo 
likovnih materialov, likovnega 

motiva, likovno izraznih 
sredstev in oblikovalnih 
zakonitosti (estetski izraz). 

3,30 0,929 4,01 0,950 0,000 

6. Občutljivost za likovne 
probleme 

3,54 0,792 4,00 0,838 0,000 

6.1 Privlačno in vsebinsko 
prepričljivo zasnuje in 
upodobi likovni motiv (močno 

doţivljanje in interpretacija). 

3,93 0,888 4,09 0,957 0,241 

6.2 Občutljivo razišče izrazne 
moţnosti likovnih materialov 
in jih občuteno uporabi. 

3,60 0,706 4,08 0,802 0,000 

6.3 Občutljivo prenese 
zaznane likovne probleme v 
naravi in okolju ali na delih 

likovnih ustvarjalcev v lastno 
rešitev likovne naloge. 

3,33 0,989 4,15 0,916 0,000 

6.4 Občutljivo poveţe likovne 

pojme z likovnim motivom in 
likovnimi materiali in ustvari 
skladne likovne zveze (izkaţe 
se lasten likovni izraz). 

3,29 1,009 3,68 0,902 0,006 
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Preglednica 25: Primerjava napredka likovne ustvarjalnosti učencev med 3. in 2. 
akcijskim korakom po razredih – preizkus dvojic 

 

 

2. korak 

 

3. korak 

 

Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Razred Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPAJ 3,54 0,755 4,02 0,838 0,000 

R01 3,40 0,859 4,22 0,500 0,007 

R02 3,05 0,638 4,35 0,405 0,008 

R03 3,63 0,820 4,08 0,730 0,039 

R04 3,42 0,908 3,92 0,519 0,041 

R05 3,50 0,513 3,47 1,284 0,616 

R06 4,21 0,377 4,51 0,174 0,028 

 

 

Pozitivni učinki izvedbe 3. koraka se odraţajo tudi pri ocenah likovne 

ustvarjalnosti (glej preglednico 24), ki se je v vseh ocenjevanih dejavnikih 

ustvarjalnosti statistično pomembno izboljšala (α < 0,05). Z izjemo učencev 

razreda R05 je do statistično pomembnega izboljšanja ocen likovne 

ustvarjalnosti prišlo pri vseh preostalih razredih (glej preglednico 25). 

 

3.3.9.4  4.  korak akcijske raziskave 

 

3.3.9.4.1 Priprava in potek 4. akcijskega koraka 
 

 

Učitelji so dobili pisna navodila o poteku 4. akcijskega koraka in postopku 

izvedbe, potrebno gradivo (glej prilogo 9: Predstavitev v PowerPointu za 

izvedbo učne ure v 4. akcijskem koraku) in material. Naloga zadnjega 

akcijskega koraka je bila »slikanje motiva po domišljiji s svetlo-temnim 

barvnim kontrastom« in je bila predvidena za 3 šolske ure.  

Pri zadnji slikarski nalogi naj bi učenci uresničili naslednje cilje: ponovili 

pojme barvno nasprotje ali kontrast ter toplo-hladni in komplementarni 

barvni kontrast; opredelili pojem svetlo-temni kontrast; analizirali barvna 

nasprotja v okolju, naravi in umetniških delih; poiskali, opazovali in opisali 

zglede svetlo-temnega barvnega kontrasta v okolju in na umetniških delih; 

razvijali smisel za barvne kombinacije; razvijali občutek za odnose med 

različnimi barvami (barvnimi kontrasti); se navajali na sodelovanje pri 

izvedbi likovne naloge; razvijali likovnoizrazne zmoţnosti in ustvarjalnost pri 
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upodabljanju motiva. Predvideli smo tudi različne učne metode, kot so: 

dialog, razlaga, praktično delo in demonstracija, specifična metoda 

kompleksnosti in prepletanja, specifična metoda estetske komunikacije, ki bi 

prispevale k večji ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju 

likovne naloge.  

Za predstavitev slikovnega gradiva (reprodukcije umetniških del, izdelki 

učencev) so učitelji uporabili računalnik in projektor za računalniško 

projekcijo (s programom za predstavitve PowerPoint) (glej prilogo 9: 

Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 4. akcijskem koraku). V 

navodilih sta bila zapisana tudi likovna motiva: domišljijsko drevo za 

individualno obliko dela in domišljijski gozd za skupinsko obliko dela. Naloga 

je bila torej predvidena tako, da bi tudi skozi različne oblike dela potekala 

transformacija likovnega motiva iz individualnega dela v skupinsko – kot 

končni skupinski izdelek, ki naj bi ga učenci sestavili (sestavljanka). Pri 

slikanju domišljijskega motiva so kombinirali različne slikarske materiale in 

pripomočke. Na voljo so imeli voščenke, kolaţ, tempere, barvice. Za dodatno 

motivacijo k ustvarjalnosti je učitelj učence usmeril k oblikovanju podlage v 

obliki kosov sestavljanke, »puzlov«, ki so se na koncu med seboj lahko 

sestavili v skupni izdelek – sestavljanko. V posameznem razredu je bila 

izvedena analiza rešitve likovne naloge nastalih slik po oblikovanih merilih 

(oblikovanje motiva z uporabo svetlo-temnega barvnega kontrasta; uporaba 

kombinacije vsaj treh slikarskih tehnik na smiseln in ustvarjalen način; 

ustvarjalnost pri upodobitvi motiva). 

 
 

 

Potek dejavnosti v učni uri 

 

V uvodnem delu učne ure je učitelj skušal ustvariti sproščeno ozračje, ki bi 

vodilo v ustvarjalnost skozi glasbo v ozadju, ki je ţe igrala, ko so učenci 

prihajali v razred. 

Z računalniško projekcijo je prikazal dve fotografiji (fotografije pokrajine 

podnevi in ponoči) ter učence usmeril v opazovanje in primerjavo obeh. Nato 

je z uporabo specifične metode kompleksnosti in prepletanja ţelel najti 
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informacije o znanju učencev, ki so ga pridobili pri drugih predmetih. To pa 

je učitelj izvedel s projekcijo in v učencih spodbudil tudi iskanje nasprotnih 

besed – protipomenk.  

V osrednjem delu učne ure je učitelj učencem najprej pojasnil, da nasprotja 

srečamo tudi v likovnem svetu, npr. pri slikanju: barvna nasprotja ali 

kontrasti. 

Učitelj je učencem demonstriral reprodukcije likovnih del (metoda estetske 

komunikacije), različne barvne kontraste. Učence je vzpodbudil, da cenijo 

umetnikov individualni način izraţanja. Učni proces je usmerjal tako, da so 

bili učenci v odnosih strpni in so poslušali drug drugega. Spodbujal je 

učence, da izraţajo svoje mnenje, občutke, ideje, zamisli. Povezoval je tudi 

izbrana likovna dela z izkušnjami učencev, tako da so ob njihovem 

opazovanju predlagali izvedbo likovnih tehnik in rešitev likovnega problema 

barvnih kontrastov za svojo nalogo. Pojasnil jim je, da se posamezne plati 

umetniškega dela prepletajo in so soodvisne: opozarjal je na uporabo svetlo-

temnega kontrasta pa tudi tehnike (npr. uporaba goste barve pri temperi, 

olju, akrilu, da je barva res močna in temna ali svetla). 

Ob slikovnih primerih je z učenci tudi analiziral barve, ki lahko tvorijo 

barvne kontraste. To so opisali na barvnem krogu. S primeri so učenci 

razloţili tudi, kako se svetlo-temni kontrast spreminja z uporabo bele in črne 

barve.  

Na primerih iz okolja so nato iskali in razlagali svetlo-temni kontrast tako, 

da jih je učitelj spodbujal, da izraţajo svoje ugotovitve. Učenci so tudi 

pojasnili, kaj občutijo ob prikazanih primerih iz okolja, narave, mode in 

oblikovanja. Omogočil jim je svobodo pri presojanju in posredovanju 

različnih sodb.  

V nadaljevanju se je ob primerih umetniških del učitelj posluţil še specifične 

metode kompleksnosti in prepletanja. Izbrano likovno delo je umestil v 

določeno idejno shemo in obdobje, ga povezal z umetnikovo osebnostjo, 

motivom in tehniko ter tako še bolj spodbudil doţivljanje likovnega dela. 

Pri učencih je zavestno spodbujal različne odzive na ista likovna dela, na 

primer pogovor je vodil tako, da je spodbujal odzive na umetnine in učencem 
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sporočal, da njihovi odgovori ne morejo biti pravilni ali napačni (metoda 

estetske komunikacije). 

Pred likovnim izraţanjem je učitelj učence motiviral za ustvarjalno likovno 

izraţanje. Izpostavil je povezavo med likovnim motivom, likovno tehniko in 

likovnim pojmom: svetlo - temnim barvnim kontrastom. Učenci so delali 

najprej individualno in nato v skupinah. Izdelati so morali načrt za poslikavo 

ozadja in slikanje drevesa po domišljiji ter ustvariti svetlo – temni barvni 

kontrast. Uporabili naj bi različne likovne materiale, izvedli naj bi 

kombinirano slikarsko tehniko. Za poglobitev v motiv jim je učitelj tudi 

prikazal različne primere slik v svetlo-temnem kontrastu, za večjo motivacijo 

za izraţanje pa je učencem razdelil neobičajne oblike podlag (v obliki 

sestavljanke; »puzla«). 

V zaključnem delu učne ure so učenci sestavili sliko iz posameznih likovnih 

del in iskali uspešnost upodobitve likovnega motiva v svetlo-temnem 

barvnem kontrastu.   

 
 

3.3.9.4.2  Analiza in rezultati izvedbe 4. akcijskega koraka – kvalitativna 

analiza 
 

1. Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi 4. akcijskega koraka  

 

a) Mnenje učiteljev o načrtovani učni uri v 4. akcijskem koraku  

 

Učitelji so podali svoje mnenje o prejetem gradivu za izvedbo likovne naloge 

slikanje motiva v svetlo-temnem kontrastu: gradivo se je vsem zdelo ustrezno 

načrtovano, s poglobljenimi navodili za učenčevo razumevanje pojma svetlo-

temni kontrast. Učiteljem razredov R01, R02 in R06 se je zdela posebej 

ustrezna izbira posebnega formata – oblika kosa sestavljanke (»puzla«). 

»Priprava je bila odlična, učenci v razredih R01 in R02 so pojem svetlo-temni 

kontrast zlahka razumeli. Zanimiva jim je bila izbira formata – podlage, učence 

je navdušila in komaj so čakali, da so puzle sestavili v končen izdelek – 

pravljični gozd.« (U1Z26) 

»Gradivo je bilo zelo dobro pripravljeno, izjemno podrobno, izčrpno.« (U3Z22) 
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Po mnenju in opaţanjih vseh učiteljev so se učenci počutili dobro bodisi 

zaradi oblik dela bodisi zaradi individualne pomoči učitelja. 

»Vzdušje v razredu je bilo dobro. Učenci so z veseljem kaj vprašali, brez 

zadrţkov so poiskali potrditev pri učitelju, ki je potrdil, da delajo prav. Tudi 

moja individualna svetovanja so bila dobrodošla, da delajo v pravo smer, prišli 

so se posvetovat /…/, malo sem jim tudi individualno svetovala, tako kot 

vedno.« (U1Z26) 

»Vzdušje je bilo redu, učenci niso imeli teţav, ker sta jim obliki dela ustrezali.« 

(U2Z42) 

 

Naprej smo ţeleli ugotoviti ustreznost izbire likovnega motiva po domišljiji 

(drevo oziroma gozd). Večino učencev je motiv navdušil, bil jim je dodatna 

motivacija za takojšnje snovanje idej. 

»Motiv jim je bil razumljiv in zanimiv in so se prepustili domišljiji. Do izraza so 

prišla lastna razmišljanja, domišljija je bila bogata, nenavadna. Poglobili so se 

v pravljično drevo in gozd.« (U1Z26) 

»Nekateri učenci niso takoj razumeli, da mora biti upodobljeno drevo 

domišljijsko, da naj izvira iz njihovih misli, /…/. Ko pa so dojeli, da naj bi bilo 

drevo domišljijsko, so drevo tudi spreminjali, postalo je domišljijsko/…/.« 

(U2Z42) 

»Motiv so zelo dobro in z navdušenjem sprejeli, spodbudil jim je domišljijo, 

sploh ker so imeli priloţnost pogledati vse tiste primere umetniških slik. 

Drugače pa so bili učenci zelo /…/ navdušeni, predvsem najprej nad motivom 

in formatom, manj pa nad izbiro mešane tehnike, ampak jim je šlo.« (U3Z22) 

 

b) Mnenje o samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovne 

naloge 

 

Vsi učitelji so potrdili, da je bila izbira oblik dela (najprej individualna in 

nato skupinska) prava, ustrezna in zelo smiselna za spodbujanje 

ustvarjalnosti učencev. Bili so tudi mnenja, da so k dobremu vzdušju v 

razredu prispevale izbrane metode dela. 
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»Oboje jim je ustrezalo, delo v skupinah se jim je delo zanimivo (to obliko so 

imeli tudi ţe pri prejšnjem koraku), tokrat pa so morali biti najprej izvirni 

individualno, hkrati pa misliti, kako bo izdelek izgledal skupinsko.« (U1Z26) 

»Učenci niso imeli teţav z delom v skupini, odlično so se povezovali. K temu sta 

prispevali tudi vključeni metodi dela. Imela sem celo občutek, da bi najraje kar 

vedno delali v skupini, ker jim je bilo všeč sodelovanje. Najprej so uţivali, ko 

so oblikovali sami, in potem nestrpno čakali, kdaj bodo lahko izdelke zdruţili. 

Vsekakor je oblika dela vplivala na večjo sproščenost, kar pa je imelo vpliv na 

njihovo ustvarjalnost. Drug drugega so spodbujali k snovanju zanimivih idej.« 

(U2Z42) 

»Oblike dela so prispevale k dodatni motivaciji za delovno vzdušje za rešitev 

skupne naloge. Z veseljem so učenci zlagali nastale puzle, sestavljali nov 

motiv, skupaj iskali končno rešitev. Navdušenje je bilo zelo opazno pri 

skupinskem delu, manj pri individualnem delu.« (U3Z22) 

 

Izbrani obliki dela (najprej individualno in nato v skupinah) sta po mnenju 

učiteljev vplivali na večjo samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge 

v razredih R03, R04 in R05, medtem ko je učitelj za razreda R01 in R02 

menil, da to ni vplivalo na njihovo samostojnost, prav tako ne v razredu R06. 

»V razredih R03, R04 in R05 so učenci pokazali več samostojnosti, hitro so se 

organizirali in ustvarili skupno ozadje. Takoj so se dogovorili, vsem je bilo 

jasno, kaj je treba napraviti.« (U2Z42) 

»Menim, da je učencem v razredih R01 in R02 bolj odgovarjala individualna 

oblika dela, pokazali so večjo samostojnost kot takrat, ko so delali v skupini, 

saj so se morali nekateri vedno podrediti preostalim članom.« (U1Z26) 

 

Pri izvedbi učne ure za 4. slikarsko nalogo (likovni problem svetlo-temni 

barvni kontrast) smo poleg splošnih metod dela uporabili tudi specifične 

(likovne). Za specifično metodo kompleksnosti in prepletanja ter specifično 

metodo estetske komunikacije so bili učitelji mnenja, da sta bili uspešno 

izpeljani in da sta vodili učence do večje sproščenosti pri likovnem 

ustvarjanju, kar seveda vodi v večjo ustvarjalnost. 
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»Pri metodi kompleksnosti in prepletanja (npr. povezavi likovne vzgoje z 

jezikom) so ob naštevanju protipomenk in sopomenk uţivali, ker jim je to 

znano iz niţjih razredov, tako da jim ni bilo teţko pogovarjati se in so takoj 

ugotovili rešitve. Ta metoda estetske komunikacije je bila zelo uspešna. Učenci 

so se počutili sproščeni, glede na to, da so bili usmerjeni v reševanje likovnega 

problema, ne pa na izgled upodobljenih oblik. To je bilo še posebej 

izpostavljeno s pomočjo metode estetske komunikacije in pogovora ob likovnih 

delih ustvarjalcev, kjer so se prepričali, da vsak umetnik lahko upodobi drevo 

individualno, z lastnim likovnim izrazom.« (U1Z26) 

»Mislim, da so se učenci s temi metodami naučili biti bolj individualni. Če to 

primerjam z začetkom izvedbe nalog, ko so bili bolj zadrţani, boječi, so se v 

nadaljevanju postopoma sproščali in povezovali likovni motiv, razpoloţljive 

materiale ter svetlo-temni kontrast. V bistvu so se počasi skozi leto in ure 

navajali na to, da se izraţajo tako, kot se zmorejo.« (U2Z42) 

»Metode in tudi oblike dela so vplivale na učenčevo dojemanje likovnih pojmov, 

materiala in motivov in da vse, kar opazijo v vsakdanjem ţivljenju prenesejo v 

svoje ustvarjanje. Izrazili so lastna občutenja. Zelo pozitiven je bil tudi pogovor 

in s tem analiza vsakega nastalega likovnega izdelka. Menim, da so ob tem 

utrdili pojem svetlo-temni kontrast.« (U3Z22) 

 

Če strnemo njihova razmišljanja, je večina učiteljev menila, da so izbrane 

metode dela pripomogle k pozitivnemu vzdušju v razredu, uspešnemu 

razumevanju pojma svetlo-temni kontrast, globljemu doţivljanju likovnega 

motiva, doslednejšemu spoznavanju likovnih materialov, kar je pripomoglo k 

večji ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge v 

vseh razredih, razen v R06. 

»Mislim, da smo z izbranimi metodami vplivali na večjo ustvarjalnost učencev v 

razredih R01 in R02. Še posebej so metode prispevale k večji sproščenosti 

učencev, celo radovednosti, kar je vplivalo na samostojno reševanje slikarske 

naloge. Upoštevali so navodila o samostojnem razmišljanju – vsako drevo 

mora biti po obliki drugačno, da ustvarijo svetlo-temni kontrast. Navodila so 

bila pozitivna.« (U1Z26) 
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»Mislim, da je tak način pouka učencev na likovno izraţanje v razredih R03, 

R04 in R05 prispeval k večji ustvarjalnosti pri upodobitvi motiva, izvirnejšemu 

kombiniranju materialov. Osredotočili so se na posredovani motiv in ga 

povezali s svetlo-temnim kontrastom ter iskali primerne materiale. Tak način 

poučevanja učencem omogoči večje pomnjenje pojma svetlo-temni kontrast in 

ga povezujejo s primeri v vsakdanjem ţivljenju. Bili so dinamični in pokazali 

veliko volje za sodelovanje v skupini.« (U2Z42) 

V nasprotju z navdušenjem učiteljev nad vključitvijo likovnih metod dela in 

skupinske oblike je učitelj v razredu R06 podvomil v učinkovitost teh metod 

pri ustvarjalnosti in samostojnosti učencev za izvedbo 4. likovne naloge. 

 

c) Mnenja učiteljev o napredku učencev  

 

Ob končanih likovnih izdelkih so učitelji pojasnili opaţanja o spremembah v 

likovni ustvarjalnosti učencev in komentirali samostojnost učencev pri 

reševanju likovne naloge. V vseh razredih so opazili spremembe pri učencih, 

navdušenje za sodelovanje je bilo večje, uspešno so usvajali likovne pojme, 

samostojno eksperimentirali z likovnimi materiali in povezovali posebnosti 

svetlo-temnega kontrasta s primeri iz vsakdanjega ţivljenja. Pri snovanju 

motiva so pokazali več izvirnosti.  

»V razredih R01 in R02 je pri izdelkih viden napredek. Pri tej nalogi so zares 

upoštevali kombinacijo barv, izredno domišljijo in zasnovali zanimive 

kompozicije.« (U1Z26) 

»Imam občutek, da se je v razredih R03, R04 in R05 ustvarjalnost učencev 

močno povečala. Največja pomanjkljivost, ki se je kazala,  je bila pomanjkanje 

časa, kar je ţal vplivalo tudi na to, da pri 4. nalogi ni tako razvidno 

napredovanje v ustvarjalnosti.« (U2Z42) 

»Pri nekaterih učencih se likovna ustvarjalnost ni povečala, medtem ko pri 

drugih lahko to potrdimo. Najbolj je ustvarjalnost opazna pri učencih, ki so 

navdušeni nad likovnim izraţanjem. Ti so naredili velike korake.« (U3Z22) 

 

Učitelj v razredih R03, R04 in R05 izpostavljajo, da so učenci v 4. koraku 

pokazali veliko mero sodelovanja v oblikovanih skupinah. Sodelovanje je bilo 
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zelo konstruktivno in je nedvomno vplivalo na sproščenost učencev ter 

posredno tudi na ustvarjalnost. Ideje so si izmenjevali in se dopolnjevali. 

»Pri izvajanju 3. naloge sem imela občutek, da se je v dvojicah večkrat pojavil 

vodja, ki je usmerjal delo, pri 4. nalogi pa so kot posamezniki vsak po svoje 

nekaj doprinesli in se tako enakovredno predstavili. Tokrat so sodelovali na 

drugačen način. Bilo je pravo sodelovanje; k temu je prispevala tudi ponujena 

moţnost, da so lahko tudi spreminjali člane skupine. Če se niso dobro počutili, 

so lahko šli v drugo skupino, niso bili od začetka do konca v isti skupini. Glede 

razvrstitve v skupine so bile moţnosti odprte, upoštevale so se njihove ţelje. 

Tako so se tudi laţje spoznavali med seboj in tudi socializacija je bila torej 

boljša.« (U2Z42) 
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2. Analiza likovnih izdelkov 4. likovne naloge 

Slika 25: Likovno delo učenca A1A01Z iz oddelka R01 za 4. akcijski korak 

 

 

Slika 26: Likovno delo učenca E1A08M iz oddelka R06 za 4. akcijski korak 

 

 



216 
 

Slika 27: Likovno delo učenca D2A07Z iz oddelka R05 za 4. akcijski korak 

 

 
Slika 28: Likovno delo učenca E1A17Z iz oddelka R06 za 4. akcijski korak 
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Slika 29: Likovno delo učenca B1A01Z iz oddelka R02 za 4. akcijski korak 

 

 

 

Slika 30: Likovno delo učenca E1A20Z iz oddelka R06 za 4. akcijski korak 
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Slika 31: Skupinska likovna dela iz oddelkov R03 in R01 za 4. akcijski korak 

 

 

 

V 4. akcijskem koraku so učenci naslikali motiv po domišljiji v svetlo-

temnem barvnem kontrastu in bili pri tem zelo uspešni. Pokazali so likovno 

ustvarjalnost, kar je razvidno z likovnih del (slike od 25 do 30). Z analizo 

barvnih nasprotij v naravi, okolju in na umetniških delih so razumeli svetlo-

temni kontrast in ga upoštevali pri slikanju. Vse to kaţe na to, da so 

uspešno doţiveli likovni pojem in ga razumeli. Sproščeno in samostojno so 

kombinirali svetle in temne barve, kar vidimo na slikah od 25 do 30. Učenci 

so znali tudi spretno povezovati svetlo-temni kontrast z izbranim slikarskim 

materialom, saj na njihovih izdelkih zaznamo občutljivo in premišljeno 
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nastajanje svetlih in temnih ploskev s pomočjo različnih materialov. Izkazala 

se je njihova navdušenost za njihovo kombiniranje. Tudi likovne materiale so 

domiselno uporabili, kar je razvidno na primer s slike 25, kjer je učenec za 

poslikavo drevesa uporabil tempera barve, tako da jih je nanašal s čopičem 

in jih škropil po formatu; pri sliki 26 je učenec kombiniral celo 3 različne 

materiale in načine uporabe: v več plasteh nanašal voščenke, del slike 

poslikal še z gosto tempera barvo ter nalepil nekaj oblik iz barvnih papirjev; 

na sliki 27 je učenec poleg tempere uporabil še odpadni karton in krep papir, 

ki ga je oblikoval tako, da je izstopal iz ploskve; na sliki 28 je učenec gosto 

nanašal tempera barve ter dodajal ploskve iz revijalnih barvnih papirjev; na 

sliki 29 je učenec najprej izdelal risbo s svinčnikom s pomočjo ravnila, nato 

pa z gostimi tempera barvami poslikal nepravilno sestavljene oblike; pri sliki 

30 je učenec poleg tempera barv dodal še podrobnosti s kolaţem. Nastale so 

neobičajne, domiselne rešitve (slike od 25 do 30).  

Pokazali so tudi veliko domišljije. Oblike dreves se med seboj razlikujejo, so 

izvirne in originalne. Domiselno je tudi skupinsko delo. Učenci so tudi pri 

sestavljanju posameznih izdelkov pazili, da so ustvarili svetlo-temni kontrast 

(glej sliko 31). Učenci so torej pokazali občutljivost za likovni problem (svetlo-

temni kontrast). Izkazuje se uspešno doţivetje likovnega motiva, saj je 

njihova upodobitev svojstvena, kar se še posebej kaţe na skupinskem delu. 

Opazimo tudi posameznega učenca, kar kaţe na sproščenost in 

samostojnost upodobitve ter zmoţnost povezave likovnega pojma, motiva in 

likovnih materialov.  

Upodobljeni motivi so tudi privlačni in neobičajni. Opazimo zavzetost 

učencev pri slikanju, izbiri svetlih in temnih barv ter prikazovanju 

podrobnosti. Iz refleksij in intervjujev z učitelji je sicer razvidno, da so bili 

učenci ţe precej utrujeni in delno nepozorni ter tudi premalo aktivni, ker se 

je bliţal zaključek šolskega leta, a se je kljub temu pri praktičnem delu pri 

njih spodbudilo zavzetost in zanimanje.  
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3.3.9.4.3  Analiza samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne 

naloge v 4. akcijskem koraku – kvantitativna analiza 

 

a) Stopnja samostojnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 4. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 26: Analiza napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 
naloge po 4. akcijskem koraku – preizkus dvojic 

 
 

 
Trditve ocenjevanja 

3. korak  4. korak  Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI 
REŠEVANJU LIKOVNE NALOGE 

4,43 0,419 4,52 0,433 0,017 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in 
odgovorno pristopi k snovanju in 
reševanju likovnega problema. 

4,32 0,636 4,38 0,627 0,208 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe 
usvojenih likovnih znanj z novo 
spoznanimi in jih vgradi v likovno 

izraţanje. 

4,53 0,613 4,62 0,627 0,182 

3. V reševanje likovnega problema 
vključi dogovorjena pravila. 

4,56 0,767 4,61 0,699 0,495 

4. Neodvisno od učitelja določi smer 
rešitve likovnega problema. 

4,30 0,679 4,44 0,659 0,060 

5. Izkaţe sposobnost iskanja lastnih 

rešitev. 
4,38 0,674 4,48 0,662 0,180 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev 
likovne naloge (se zaveda lastne 

samoiniciativnosti). 

4,45 0,587 4,52 0,561 0,288 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 
reševanju likovnega problema. 

4,35 0,794 4,50 0,729 0,017 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri 
vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 
izraţanje ter pri izvedbi likovne 
tehnike. 

4,38 0,576 4,47 0,613 0,203 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri 
reševanju likovnega problema in 
pozitiven odnos do rešitve likovne 

naloge. 

4,55 0,560 4,64 0,545 0,223 

10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih 
idej in rešitev likovnih problemov. 

4,52 0,662 4,56 0,636 0,471 

 
Na podlagi preizkusa dvojic (glej preglednico 26) je razvidno, da se je 

samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge po 4. akcijskem koraku 

statistično pomembno izboljšala (α < 0,05), pri čemer je do sprememb prišlo 

predvsem pri ocenjevanih trditvah »Neodvisno od učitelja določi smer rešitve 

likovnega problema« ter »Izkaţe tveganje pri snovanju idej in reševanju 

likovnega problema«. 
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Preglednica 27: Primerjava napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 
naloge med 4. in 3. korakom po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 

 

3. korak 4. korak  

Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
 

Razred 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

SKUPAJ 4,43 0,419 4,52 0,433 0,000 

R01 4,53 0,316 4,77 0,195 0,011 

R02 4,50 0,412 4,71 0,293 0,017 

R03 4,56 0,279 4,63 0,312 0,026 

R04 4,42 0,634 4,52 0,575 0,143 

R05 4,23 0,301 4,38 0,289 0,002 

R06 4,36 0,493 4,05 0,548 0,435 

 

 
Z izjemo učencev razredov R04 in R06 je omenjene statistično pomembne 

spremembe samostojnosti mogoče zaslediti pri vseh drugih razredih (glej 

preglednico 27). 

 
 
b) Stopnja ustvarjalnosti učencev pri izvedbi likovne naloge 4. akcijskega 

koraka 

 
Preglednica 28: Analiza napredka likovne ustvarjalnosti učencev po 4. akcijskem 
koraku – preizkus dvojic 

 

 
 
Dejavniki likovne 

ustvarjalnosti 

3. korak  4. korak  Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

SKUPNA OCENA 
LIKOVNE 
USTVARJALNOSTI 

4,07 0,786 4,38 0,530 0,000 

1. Originalnost 4,14 0,798 4,41 0,542 0,001 

1.1 Brez vzorov zasnuje 
neobičajne in redke ideje 
ter inovativno upodobi 
likovni motiv. 

4,09 0,819 4,43 0,629 0,001 

1.2 Domiselno in 
nevsakdanje uporabi 
likovne materiale in 

pripomočke. 

4,25 0,830 4,38 0,649 0,146 

1.3 Spretno poveţe 
likovne pojme, jih na 

nenavaden način vgradi v 
likovno izraţanje in 
duhovito izvede likovno 
nalogo. 

4,09 0,926 4,43 0,629 0,003 

2. Fleksibilnost 4,12 0,826 4,37 0,553 0,002 

2.1 Se prilagodi 

ponujenim likovnim 
materialom in orodjem ali 
pa jih izbere po lastni 
presoji ter razvije lastno 

strategijo za izvedbo 
likovne tehnike. 

4,17 0,862 4,38 0,656 0,029 
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2.2 Se prilagodi 
posredovanemu 
likovnemu motivu, razvije 

lastno idejo in upodobi 
presenetljiv motiv. 

4,10 0,884 4,36 0,549 0,010 

2.3 Po lastni presoji 

vgradi likovne pojme v 
rešitev likovne naloge (se 
prilagodi oblikovalnim 
zakonitostim), jih uskladi 

z likovnimi materiali in 
motivom in pri tem 
spretno uporabi različne 
strategije. 

4,09 0,860 4,37 0,635 0,002 

3. Fluentnost 3,90 0,803 4,32 0,564 0,000 

3.1 Na osnovi lastnih 

opaţanj, domišljije ali 
likovnega spomina, pri 
upodabljanju likovnega 

motiva in izvedbi likovne 
tehnike, izkazuje nove 
ustrezne ideje in izvede 
njihove kombinacije. 

3,94 0,768 4,27 0,590 0,001 

3.2 Na neobičajen, 
samosvoj način vgradi 
spoznane likovne pojme 
(odkrije nove izrazne 

oblike) v likovno 
izraţanje. 

3,86 0,879 4,36 0,647 0,000 

4. Redefinicija 4,11 0,768 4,40 0,544 0,000 

4.1 Na zasnovi 
subjektivnih zaznav, 

čustev in domišljije 
zasnuje ideje in upodobi 
likovni motiv (ni 
stereotipnih rešitev). 

4,13 0,859 4,42 0,618 0,003 

4.2 Spretno razišče in 
izkoristi posebnosti 
likovnih materialov in 

individualno izvede 
likovno tehniko. 

4,21 0,770 4,39 0,631 0,039 

4.3 V likovno izraţanje na 

nov način vgradi ţe 
spoznane likovne pojme, 
jih spretno poveţe z novo 
spoznanimi in ustvari 

zanimivo likovno rešitev. 

3,98 0,849 4,39 0,648 0,000 

5. Elaboracija 4,11 0,849 4,35 0,547 0,004 

5.1 V okviru predlaganega 
likovnega motiva izkaţe 
nove domislice pri 

snovanju lastne ideje in 
iskrivo upodobi motiv. 

4,11 0,919 4,42 0,570 0,002 

5.2 Postopke likovne 
tehnike izvede po vnaprej 

načrtovanih postopkih in 
smotrno uporabi likovne 
materiale. 

4,18 0,870 4,35 0,646 0,082 

5.3 Ustvari skladno 
povezavo likovnih 
materialov, likovnega 
motiva, likovno izraznih 

sredstev in oblikovalnih 
zakonitosti (estetski 
izraz). 

4,06 0,889 4,28 0,646 0,017 

6. Občutljivost za 
likovne probleme 

4,07 0,789 4,44 0,548 0,000 

6.1 Privlačno in vsebinsko 
prepričljivo zasnuje in 
upodobi likovni motiv 

(močno doţivljanje in 

4,13 0,894 4,43 0,607 0,005 
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interpretacija). 

6.2 Občutljivo razišče 
izrazne moţnosti likovnih 
materialov in jih občuteno 
uporabi. 

4,14 0,751 4,45 0,678 0,000 

6.3 Občutljivo prenese 
zaznane likovne probleme 
v naravi in okolju ali na 

delih likovnih ustvarjalcev 
v lastno rešitev likovne 
naloge. 

4,23 0,873 4,57 0,588 0,002 

6.4 Občutljivo poveţe 

likovne pojme z likovnim 
motivom in likovnimi 
materiali in ustvari 
skladne likovne zveze 

(izkaţe se lasten likovni 
izraz). 

3,76 0,861 4,30 0,669 0,000 

 

 

Preglednica 29: Primerjava napredka likovne ustvarjalnosti učencev med 4. in 3. 
akcijskim korakom po razredih – preizkus dvojic (Wilcoxonov preizkus) 

 

 
3. korak 

 
4. korak 

 
Preizkus 
dvojic -
stopnja 

pomembnosti 
 

Razred 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

SKUPAJ 4,07 0,786 4,38 0,530 0,000 

R01 4,22 0,500 4,54 0,354 0,013 

R02 4,35 0,405 4,49 0,451 0,314 

R03 4,08 0,809 4,33 0,483 0,397 

R04 4,03 0,460 4,31 0,620 0,019 

R05 3,53 1,270 4,14 0,704 0,055 

R06 4,51 0,156 4,66 0,249 0,263 

 
Pozitivni učinki izvedbe 4. akcijskega koraka se odraţajo tudi na ocenah 

likovne ustvarjalnosti (glej preglednico 28), ki se je v vseh ocenjevanih 

dejavnikih ustvarjalnosti statistično pomembno izboljšala (P (α) < 0,05), pri 

čemer je do statistično pomembnega izboljšanja ocen likovne ustvarjalnosti 

prišlo pri 3 od 6 razredov (R01, R04, R05) (glej preglednico 29). 
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3.3.10 Učinki sprememb v ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog v akcijski raziskavi  

 

3.3.10.1 Analiza refleksij in intervjujev z učitelji po izvedbi celotne 

akcijske raziskave – kvalitativna analiza 

 

Ob koncu akcijske raziskave smo z učitelji strnili opaţanja o vplivu različnih 

dejavnikov na spremembo v ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju 

likovnih nalog po vseh štirih akcijskih korakih.  

 

Učitelji so razloge za napredek učencev najprej našli v kakovostnem 

načrtovanju učnih ur v vseh akcijskih korakih – izjemno izčrpnih pisnih 

priporočilih o izvedbi učne ure z dobro izbranimi slikovnimi primeri za 

projekcijo v PowerPointu in plakate, kar je učence še bolj motiviralo.  

»Vsa pisna priprava raziskovalca je bila dobro pripravljena, PowerPoint je bil 

vedno poln primerov, prikaz posredovanja učne snovi podrobno razloţen. 

(U1Z26) 

»Vsaka likovna naloga je bila celota zase in učence so vsebine zelo motivirale. 

Bili so zelo aktivni, k temu so pripomogle likovne metode dela in tudi 

raznolikost oblik dela: takšnega poteka učne ure učenci doslej niso bili vajeni. 

/…/ Viden je bil pozitiven učinek – veliko so se naučili eden od drugega. 

(U2Z42) 

 

Učitelji so kot pomembno izpostavili tudi vpeljavo različnih zanimivih vrst in 

oblik slikarskih podlag, ki so ustvarjanju dale določeno uporabnost 

(poslikava kosa sestavljanke »puzla«, na papirnatem kroţniku, vrečki, izrez 

poljubne oblike), kar je učencem še bolj pribliţalo ustvarjanje in pomen 

umetnosti za človeka ter utrdilo zavedanje, da se z njo srečujejo na vsakem 

ţivljenjskem področju.  

Učenci tudi vidijo /…/, da ima vse svoj smisel in namen, saj smo dali veliko 

poudarka temu, da ima vsak izdelek tudi neko funkcijo, uporabnost, in to jim 

je bilo zelo všeč /…/. Naloge /…/ so jim pomagala razumeti, da ima umetnost 

uporabno vrednost, neko ţivljenjsko vrednost. To je bilo v tem smislu najbolj 

pomembno.« (U2Z42) 
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Učitelji so razloţili, da so različne oblike dela vplivale na samostojnost in 

ustvarjalnost učencev pri reševanju likovnih nalog, saj je bila v vsakem 

akcijskem koraku vpeljana drugačna oblika dela (v 1. koraku individualno 

delo, v 2. koraku delo v dvojicah, v 3. koraku delo v skupinah in v 4. koraku 

najprej individualno delo ter nato delo v skupinah). Po njihovem mnenju je 

tudi spreminjanje oblik dela v različnih akcijskih korakih prispevalo k večji 

aktivnosti učencev, jih spodbudilo k večji samostojnosti, sproščenosti, kar pa 

je vplivalo tudi na ustvarjalno rešitev likovne naloge. Učitelji so bili mnenja, 

da je oblike dela dobro prepletati, ker se učenci učijo različnih načinov 

sodelovanja. V treh razredih je bilo po mnenju učiteljev skupinsko delo 

nedvomno najbolj uspešno in zaţeleno (R03, R04, R05, R06). Učenci so bili z 

delom v dvojicah in predvsem z delom v skupini veliko bolj motivirani kot z 

individualno obliko – med seboj so si pomagali in učinkovito sodelovali. Ko 

se je v 3. koraku uvedla skupinska oblika, pri 4. pa skupinska v povezavi z 

individualno, so učenci uspeli razumeti smisel sodelovanja in so drug 

drugega spodbujali ter se dopolnjevali, tudi v ustvarjalnosti. Le v dveh 

razredih (R01 in R02) učitelj izpostavlja, da so učenci najbolj uţivali v 

individualni obliki dela. Vsekakor pa je oblike dela smiselno izmenjevati. 

»Skupinsko delo, prepleteno z individualnim, je imelo izjemno dober vpliv v 

razredih R03, R04 in R05. Učenci /…/so napredovali in so bili zelo motivirani 

v smislu, da jim je naloga dala tako povezovalno, socialno noto, kjer so skupaj 

'vlekli' eden drugega naprej, to se mi je zdelo najbolj pomembno. Na splošno je 

med njimi preveč tekmovanja in je delo usmerjeno v doseganje enega rezultata 

na višku, medtem ko socialnega momenta, ki ga potrebujejo, zmanjka. V 

bistvu se učijo tako, da se učijo eden od drugega, in ko jim je to prijetno, se 

veliko več naučijo. Pri tem so bolj odprti in znanje jim ostane. Zanje je to 

pozitivna izkušnja in to nesejo naprej v ţivljenje. Zdelo se mi je v redu, 

predvsem zato, ker jim je všeč sodelovanje z drugim, in tudi skupinsko 

sodelovanje učencev se mi zdi dobro, tako da se pouk aktivira na drugačen 

način, je bilo konstruktivno.« (U2Z42) 

Oblike dela je dobro prepletati, učenci se tako navajajo na različne načine 

sodelovanja, kar je zelo konstruktivno.« (U2Z42) 
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»Načrtovane oblike dela so se izkazale za smiselne, treba pa jih je prilagajati 

za vsak razred. Mislim, da je dobro pri različnih likovnih nalogah izbirati 

različne oblike dela. V nekaterih razredih bodo rajši delali v dvojicah, v drugih 

skupinsko, kar je odvisno od dinamike znotraj razredov. Mislim, da so bili v 

razredu R06 pri skupinskih oblikah najbolj motivirani, v dvojicah pa ne toliko.« 

(U3Z22) 

»Včasih je mogoče dobro malo menjati oblike, da se otroci tudi naučijo, da ima 

nekdo drug svoje mnenje in da lahko vsak izrazi, kar ţeli, a se istočasno 

podreja drugemu, kar je seveda pozitivno za soţitje med njimi: da se 

upoštevajo in spoštujejo delo drugega. V razredih R01 in R02 se je pokazalo, 

da najraje delajo sami svoj izdelek, ker se ne ţelijo prilagajati. Ampak mislim, 

da če je primarna in najbolj pomembna stvar, da končajo svoje delo in so 

ustvarjalni, se tudi tako da in pač najraje vsak dela vse svoje individualno.« 

(U1Z26) 

 

Pri delu z učenci smo uporabili različne metode dela: poleg splošnih učnih 

metod se je v vsak akcijski korak uvedlo še druge specifične metode. Učitelji 

so se za vse razrede strinjali, da so k povišanju likovne ustvarjalnosti po 

štirih korakih pripomogle specifične metode dela in njihovo izmenjevanje po 

nalogah, medtem ko so vpliv na samostojnost učencev pri reševanju likovnih 

nalog potrdili za vse razrede (R01, R02, R03, R04, R05), razen za razred R06. 

»K ustvarjalnosti so zagotovo pripomogle različne metode, ker so imeli več 

moţnosti, več navdiha, različne načine.« (U1Z26) 

»Ja, seveda, na različen način in vsekakor jim je bilo zanimivo – bili so bolj 

motivirani. Na samostojnost je to tudi vplivalo.« (U2Z42) 

»Verjetno, ja. K likovni ustvarjalnosti zagotovo, ker razlike so tiste, ki 

spodbujajo ustvarjalnost. K samostojnosti pa ne vem.« (U3Z22) 

 

Učitelji so za najbolj uspešne opisali naslednje specifične metode: metodo 

ozaveščanja lastne senzibilnosti (za razrede R01, R02, R06) ter metodo 

širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti (za razrede R03, R04 in R05), 

sledi še specifična metoda transponiranje in alternative (R01, R02, R06). To 

argumentirajo takole: če se je učence spodbujalo, da nekaj občutijo, da »se 
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jih je dotaknilo«, so to najbolje razumeli, povezali in tudi znali rešiti nalogo, 

saj so imeli moţnost izraziti sebe, in tako so to vnesli v svojo idejo in 

ustvarjalnost izdelka. Učitelji so pri tem podali tudi predlog za spremembo 

pri dveh korakih, da bi bili učenci še bolj uspešni in ustvarjalni. Tako za 2. 

kot 4. korak bi uporabili bodisi metodo ozaveščanja lastne senzibilnosti 

bodisi metodo širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti. 

»Največje učinke je v razredih R03, R04 in R05 dala po mojem mnenju metoda 

širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti. Mislim, da se jih je najbolj 

dotaknilo, ko smo jih spraševali o občutkih in povezano z likovnimi problemi. 

Takoj ko je bilo nekaj povezano z lastnim občutkom, /…/so najbolj razumeli, 

ker so nekaj doţiveli. /…/Zaznala sem reakcije po izvedbi tega koraka, saj so 

mi sami od sebe začeli govoriti: 'Danes sem se oblekel tako, da sem izbral 

harmonične barve.' Tu so začeli tudi sami razmišljati izven teh okvirov, na 

osebni ravni se jih je dotaknilo. Predlog bi dala za uporabo metode širjenja in 

elaboriranja likovne senzibilnosti, sploh pri zadnjem koraku. Torej bi bilo 

mogoče še bolj smiselno zadnjo nalogo, 4. korak, bolj izvesti skozi to občutenje, 

npr. motiva, kako bi si oblikoval svojo sobo s svetlo-temnim kontrastom /…/ali 

pa plakat za v sobo, nekaj, da bi bilo res praktično, del njihovega vsakdana, 

morda vabilo za rojstni dan.« (U2Z42) 

»V razredu R06 je bilo za prvo nalogo čisto v redu, da se je uporabilo splošne 

metode, potem pa pri drugih nalogah drugačne metode za obogatitev. Najbolj 

učinkoviti sta se mi zdeli specifična metoda ozaveščanja lastne senzibilnosti 

ter specifična metoda transponiranja in alternative. Lahko je tudi odvisno od 

naloge same, na primer elaboriranje pri harmoniji je bilo čisto smiselno in tudi 

dovolj je kdaj samo to, ker potegneš nekaj, kar je samo njihovo, in ne nujno 

izhajaš še iz drugih likovnih del. Ampak pri tem koraku bi sama tudi motiv 

menjala – namesto mode nekaj, da lahko ta občutek izrazijo, na primer skozi 

naravo. Nekaj, kar jim da podobo, ampak jim da moţnost, da izrazijo 

občutenje. Drugače pa je bila tudi metoda transponiranja in alternativ uspešna 

in smiselna.« (U3Z22) 

 

Kot pozitivno je bilo izpostavljeno tudi smiselno načrtovanje v smislu 

nadgrajevanja vse zahtevnejših likovnih tehnik.  
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»Kar se tiče dela, ta postopnost mi je bila v redu, ves potek je imel nek smisel. 

In to, da je na koncu leta mešanica vseh tehnik, kar sem tudi ţe delala, je tudi 

zelo dobro. Ker je tudi najzahtevnejše in zahteva od njih toliko več, da vse 

skupaj zmešajo v eno celoto, ki je smiselna. Naloge, bistvo dela so razumeli.« 

(U3Z22) 

 

Tudi načrtovani različni načini upodabljanja likovnih motivov (motiv po 

domišljiji, po spominu, po opazovanju) so prispevali k motivaciji učencev, 

njihovi sprostitvi in posredno tudi k ustvarjalnosti. V posameznih likovnih 

nalogah so se lahko izkazali različni tipi učencev, do izraza so lahko prišli 

njihovi izrazni stili. V dveh razredih (R01 in R02) je učitelj predlagal, da bi se 

vedno uporabljalo upodabljanje motiva po domišljiji, saj to najbolj vpliva na 

likovno ustvarjalnost. 

»Mislim, da je dobro, da se izmenjujejo in prepletajo vsi načini upodabljanja 

motivov. Potrebujejo enakovredno opazovanje, tako po spominu kot po 

domišljiji, vse se mora prepletati.« (U2Z42) 

»Nujno je menjevati tudi zaradi učinka presenečenja, da se ne ponavljaš.« 

(U3Z22) 

»Bile so razlike pri uporabi različnih pristopov upodabljanja motiva v razredih 

R01 in R02, vse pa se je od naloge do naloge smiselno izmenjavalo. Recimo pri 

zadnji nalogi so vsi takoj ugotovili, da se lahko sprostijo, delajo popolnoma po 

domišljiji in da bo prav, karkoli bodo naredili. Po spominu se vsak drugače 

spomni, eni bolj drugi manj. Predlagala bi, da bi jim morda vedno bilo treba 

pustiti prosto izbiro, da se izrazijo, kakor ţelijo, ampak da upoštevajo tehniko, 

navodila in kar so se naučili tisto uro iz teorije.« (U1Z26) 

 

Učitelji so bili mnenja, da so učenci pri vseh likovnih nalogah imeli moţnost 

izraziti se na individualen način, saj so bile načrtovane zaporedno, na način, 

da so učenci nadgrajevali svoj stil, svoj način izraţanja, po mnenju enega 

učitelja pa še posebej pri nalogi barvna harmonija in nalogi kompozicija. 

Učitelji niso temeljili na všečno upodobljenih oblikah, temveč so izpostavili 

predvsem rešitve likovnega problema, s čimer so se izognili vrednotenju 

upodobljenih oblik. 
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»Usmerjanje učencev v individualni način izraţanja se je stopnjevalo od naloge 

do naloge. V 4. nalogi so bili učenci ţe močno sproščeni in so se posvetili 

predvsem rešitvi teoretičnega problema – svetlo-temni kontrast, posvetili so se 

izvirnosti – vnesli še veliko mero domišljije in likovnega spomina. Učenci so se 

bolj in bolj lahko izrazili po svoje.« (U1Z26) 

»Občutek imam, da so bile vse naloge izpeljane tako, da pri zadnji res dajo 

največ od sebe, torej se je tu najbolj izkazal ta njihov slog, stil.« (U3Z22) 

»Mislim, da so imeli moţnost vsakič vnesti sebe v svoje likovno delo, najbolj pa 

so bili učenci spodbujeni k individualnemu načinu izraţanja pri nalogi z 

barvno harmonijo (moda, 2. korak), in kompozicijo (3. korak).« (U2Z42) 

 

K ugodnemu vzdušju v razredu in večji aktivnosti je prispevalo tudi 

poslušanje glasbe ob izvajanju likovnih nalog. V dveh razredih (R01 in R02) 

učitelj izpostavlja, da je bila izbrana glasba sicer ustrezna, vendar jim sam 

dovoli poslušati glasbo, ki jo učenci izberejo individualno, tako da ima vsak 

svojo napravo in slušalke. V treh razredih (R03, R04 in R05) pa nasprotno 

učitelj razlaga, da ne dovoli, da bi učenci izbrali glasbo, saj je ugotovil 

pozitivne učinke ambientalne glasbe oziroma glasbe »new age« za dobro 

vzdušje v razredu in koncentracijo pri delu. V enem razredu je učitelj opazil, 

da je glasba sicer vplivala na njihovo vzdušje, da so se umirili, a je bilo to 

različno od koraka do koraka. 

»V razredih R01 in R02 imajo zelo radi glasbo in po tem, ko razloţim teorijo in 

začnejo ustvarjati, jim dovolim, da jo imajo na svojih slušalkah, da vsak 

prisluhne, čemur ţeli, in seveda občuti in izrazi, kar je njegovo, da misli in čuti, 

da je to on, ter tako dela in prav je tako. Izkušnja je bila zelo pozitivna za 

učence v razredih R01 in R02, otroci so jo zelo sprejeli; morda bi s tem res 

dokazovala tudi na šoli, da so, če poslušajo glasbo, še bolj motivirani za 

praktično delo.« (U1Z26) 

»Poslušanje glasbe učence v razredih R03, R04 in R05 umiri, koncentrira. 

Učenci me včasih sprašujejo, če bi dali njihovo glasbo, potem jim razloţim, 

zakaj ne, in pri tem vztrajam. Sem pa ugotovila, da klasična glasba deluje 

»starinsko« in ne tako stimulativno kot ta, ki je kompilacija glasbe »new age« in 

»ambientalne«, ta jim bolj pomaga pri koncentraciji. Zgodi se, da naslednjič ali 
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ko se čutijo razburjene, sami rečejo, naj dam tovrstno glasbo, ne njihove, 

ampak tako glasbo ('Boste dali spet tisto glasbo, ki ste jo vi izbrali?'). Počasi 

tudi sami ugotavljajo, da jih umirja in koncentrira. Na začetku je ne prav 

zaznavajo, a kasneje, če je tišina, zaznajo, da je ni. Taka glasba jim zniţa 

nivo hrupa in ustvarja harmonično vzdušje. In tega zelo primanjkuje.« (U2Z42) 

»Glasba je mogoče posredno vplivala, da jih je umirila, da so se počutili dobro 

in iz tega več ustvarjali. Pri zadnji nalogi pa res ne, morda ker je zaključek leta 

in so ţe vsega siti. Učinka glasbe se najbolj spominjam pri 3. koraku (naloga s 

kompozicijo), medtem ko je pri zadnji nalogi, ko so se zbrali v skupine, za 

trenutek zavladala tišina, ker so v skupinicah lotili načrtovanja in so padli v to, 

kaj vse morajo narediti, in glasbe sploh niso slišali.« (U3Z22) 

 

Učitelji so tudi menili, da so na razumevanje učne snovi in posredno tudi na 

samostojnost in ustvarjalnost učencev pri reševanju likovne naloge vplivala 

uporabljena različna učna sredstva in pripomočki: reprodukcije umetniških 

del, fotografije iz narave in okolja, delovni listi, računalniška predstavitev, 

plakat, video itd.  

Učitelji so potrdili, da so bila učna sredstva dobro izbrana in so po njihovem 

mnenju vplivala na likovno ustvarjalnost učencev, predvsem s tem, da smo 

pri vsakem koraku menjali različna učna sredstva in pripomočke 

(računalniška projekcija, plakat, video, glasba, delovni list …), saj smo tako 

širili percepcijo otrok in njihove draţljaje. Najbolj učinkovit se jim je zdel 

video, v katerem sta se za razumevanje barvne harmonije prepletala barva in 

glasba. Za izjemno pozitivno so učitelji označili tudi to, da se je v razlago 

podrobno in načrtno vpeljalo umetniške reprodukcije, ki so bile smiselno 

izbrane glede na likovno nalogo. Z analizo likovnih del so učenci po mnenju 

učitelja izjemno napredovali. Opozorili so tudi na to, da so učenci zasuti s 

kopico informacij in da je pri likovni vzgoji še toliko bolj pomembno, da se 

poda bistvene informacije na jasen, razumljiv način in s skrbno izbranimi 

pripomočki, kar pa je za naloge tudi veljalo.  

»S pomočjo različnih učnih sredstev se je tudi povečala ustvarjalnost: pri 

harmoniji (2. korak) jim je bil zelo všeč video, ker so videli in občutili harmonijo 
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skozi primere izdelkov in glasbo, dobili so nek zgled, občutek harmonije.« 

(U1Z26) 

»Ustvarjalnost se je povečala, ker se je z uporabo različnih pripomočkov 

razširila percepcija in tudi njihovi draţljaji. Računalniške projekcije so sicer 

bolj vajeni, a mislim, da je dobro, če se spreminja, ker določene tehnike tudi ne 

poznajo več. To vsekakor širi obzorja, pa tudi tu pri vsaki nalogi posebej (skozi 

video, glasbo, plakat, predmete itd.) jih je vsakič drugače tudi motiviralo, ker je 

bilo vsakič drugačno. Mislim, da /…/učenci v razredih R03, R04 in R05 

umetnostnozgodovinske primere sedaj po štirih korakih bolj spremljajo in bolj 

razumejo. Opaţam, da so zelo preplavljeni z informacijami, in to je teţava, 

zato je treba resnično dobro izbirati, da je čim bolj /…/jasno, da učenci 

zaznajo, da se jim prav fiksira, saj drugače začnejo takoj brisati nepotrebne 

informacije.« (U2Z42) 

»Nekaj je sigurno pripomoglo k njihovi ustvarjalnosti, predvsem k motivaciji za 

ustvarjalnost. Najboljši pripomoček je bil vsekakor video pri harmoniji – glasba 

in video. (U3Z22) 

 

Po mnenju učiteljev so bili učenci aktivni v procesu, saj se jim je za to dalo 

več moţnosti. 

»Bili so izjemno aktivni, ker so bili dobro motivirani, saj so veliko videli, imeli 

tudi teoretično podlago, ker so dobili nalogo. Mislim, da je bilo pozitivno v 

vsakem primeru.« (U1Z26) 

»Če jih pri aktivnosti primerjam z lanskim letom, so letos bolj delali, sodelovali.« 

(U3Z22) 

 

Vsi učitelji so bili mnenja, da so učenci imeli moţnost razvijati svojo likovno 

ustvarjalnost skozi izvedbo štirih nalog akcijske raziskave. Na vprašanje, ali 

se je učiteljem zdelo, da je izvedba akcijske raziskave (izvajanje pouka po teh 

štirih korakih) v teh razredih kako vplivala na ustvarjalnost učencev, so se 

učitelji popolnoma strinjali, da je temu tako. 

»Na vsak način je vplivalo, ravno zato, ker so imeli dobro teoretično podlago, z 

veliko primeri in so potem lahko še svoje dodali, kar so sami doţivljali, kar so 
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si zadali in zamislili. Dosti je bilo tudi moţnosti za uporabo različnih tehnik, 

tako da je vsak lahko našel moţnosti zase.« (U1Z26) 

 

Učenci so imeli z izvajanjem pouka po štirih akcijskih korakih moţnost 

razvijati lastno samostojnost, kar je vsekakor vplivalo na njih, vendar ne na 

vse: na nekatere bolj in druge manj. Učitelj razreda R06 je posebej izpostavil, 

da so si skozi vse štiri slikarske naloge učenci gradili znanje in samozavest 

pri likovnem izraţanju: 

»Samostojnost je stvar procesa, delavnosti in razreda, kakšen karakter imajo 

in kakšna je dinamika v razredu: nekateri so napredovali, drugi ne.« (U1Z26) 

»Pri samostojnosti v razredih R03, R04 in R05: nekateri so pridobili, večina pa 

ne, le posamezniki. Kot vedno je tisti, ki je bolj pozoren, tudi opazil in bil 

motiviran z različnimi učnimi sredstvi in pripomočki, ko so bili vedno znova 

uporabljeni drugi, in prav tako druge metode.« (U2Z42) 

»Različno od učenca do učenca: pri nekaterih ja, nekateri so ţe tako ustvarjalni 

in samostojni, nekateri ne. Mislim pa, da so nekateri učenci v razredu R06 res 

odnesli od tega to, da si malo več upajo in zaupajo vase pri izraţanju.« (U3Z22) 

 

Učitelji izpostavljajo tudi negativni vpliv zunanjih dejavnikov na potek 

raziskave. Teţave so videli v tem, da so učenci na koncu šolskega leta, torej 

pri zadnjem akcijskem koraku, 4. nalogi, bili ţe utrujeni. Opazili so upad 

koncentracije, motivacije, kar se je seveda poznalo na likovnih izdelkih in pri 

ustvarjalnosti učencev, saj so bili mnenja, da bi zadnji izdelki lahko bili še 

veliko boljši, kot so bili.: 

»Zdelo se mi je, da so v razredih R03, R04 in R05 lepo rastli, tudi pri zadnjem 

koraku, ampak tukaj bi morda potrebovali še malo več časa, da ne bi tako 

hiteli. Morda jim je bilo malo manj razumljivo pri zadnjem koraku, morda je na 

koncu zmanjkalo časa, da bi to sestavili, da bi videli celoto. Ob koncu leta so 

bili ţe utrujeni, veliko so bili odsotni zaradi vaj za zaključek, kar jih je verjetno 

odvrnilo od dela. Bili so malo preveč napeti.« (U2Z42) 

 

Učitelji na italijanskih šolah v Sloveniji v raziskavi izpostavljajo teţavo zaradi 

pomanjkanja časa. Teţava je, če učitelj ţeli temeljito razloţiti neko nalogo, 
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uporabiti različna sredstva in pripomočke ter učence čim bolj vključevati v 

razlago, saj za vse zmanjkuje časa, predvsem na šolah, kjer poteka likovna 

vzgoja eno uro na teden. Dobro je v 45 minutah ne samo podati vseh 

informacij, ampak ţe začeti likovno ustvarjati, kar je včasih neizvedljivo. 

»Moteče je bilo, da v eni uri nismo mogli izvesti likovne naloge in smo morali 

delo prekiniti, pri tem pa so se delno izgubile ustvarjalne ideje učencev.« 

(U1Z26) 

 

3.3.10.2 Napredek učencev v samostojnosti in ustvarjalnosti pri 

reševanju likovnih nalog po izvedbi akcijske raziskave – kvantitativna 

analiza 

 

a) Končna analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog po 

izvedbi akcijske raziskave 

 

Preglednica 30: Analiza samostojnosti učencev pri reševanju likovne naloge po 
posameznih korakih akcijske raziskave – preizkus dvojic 

 
Trditve ocenjevanja 

  Povprečna ocena (preizkus dvojic - stopnja pomembnosti) 

    Začetno 

stanje 

  1. korak       2. korak     3. korak   4. korak 

 
 

SKUPNA OCENA SAMOSTOJNOSTI PRI 

REŠEVANJU LIKOVNIH NALOG  

3,61 4,00 

(0,000) 

 

4,02 

(0,863) 

 

4,38 

(0,000) 

 

4,52 

(0,017) 

1. Aktivno, vedoţeljno (navdušujoče) in 

odgovorno pristopi k snovanju in 
reševanju likovnega problema. 

3,89     3,97 

(0,390) 

3,92 

(0,649) 

4,26 

(0,000) 

4,38 

(0,208) 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe usvojenih 

likovnih znanj z novo spoznanimi in jih 
vgradi v likovno izraţanje. 

3,48     3,93 

      (0,000) 

3,97 

(0,753) 

4,49 

(0,000) 

4,62 

(0,182) 

3. V reševanje likovnega problema vključi 
dogovorjena pravila. 

3,49  4,08 

    (0,000) 

4,14 

(0,815) 

4,49 

(0,001) 

4,61 

(0,495) 

4. Neodvisno od učitelja določi smer rešitve 

likovnega problema. 

3,73 4,05 

   (0,006) 

4,00 

(0,626) 

4,26 

(0,011) 

4,44 

(0,060) 

5. Izkaţe sposobnost  iskanja lastnih rešitev. 
3,56 4,11 

   (0,000) 

3,93 

(0,262) 

4,32 

(0,000) 

4,48 

(0,180) 

6. Zaupa v lastne sposobnosti za rešitev 
likovne naloge (se zaveda lastne 

samoiniciativnosti). 

3,49 4,07 

   (0,000) 

3,99 

(0,380) 

4,43 

(0,000) 

4,52 

(0,288) 

7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej in 
reševanju likovnega problema. 

3,44 3,79 

  (0,047) 

3,91 

(0,418) 

4,24 

(0,000) 

4,50 

(0,017) 

8. Izkaţe doslednost in zanesljivost pri 
vgrajevanju likovnih pojmov v likovno 
izraţanje ter pri izvedbi likovne tehnike. 

3,53 3,96 

  (0,004) 

4,11 

(0,228) 

4,33 

(0,017) 

4,47 

(0,203) 

9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri reševanju 
likovnega problema in pozitiven odnos do 
rešitve likovne naloge. 

3,67 4,04 

(0,007) 

4,20 

(0,198) 

4,53 

(0,000) 

4,64 

(0,223) 
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10. Dopušča kritiko in zavrnitev lastnih idej 

in rešitev likovnih problemov. 

3,79 4,05 

(0,043) 

4,03 

(0,820) 

4,46 

(0,000) 

4,56 

(0,471) 

 

 

Iz zgornje preglednice (preglednica 30) je razvidno, da se je, z zanemarljivimi 

izjemami, ocena samostojnosti od začetnega stanja do izvedbe 1. akcijskega 

koraka ţe pomembno izboljšala. Skupno povprečje ocene samostojnosti pri 

reševanju likovne naloge je bilo ob začetnem stanju v višini 3,61, po 1. 

akcijskem koraku pa 4,00. Po 2. akcijskem koraku se samostojnost pri 

reševanju likovne naloge ni pomembno dodatno izboljšala (razlika med 1. in 

2. korakom ni statistično pomembna). Če gledamo samostojnost po izpeljavi 

3. akcijskega koraka, pa se je zopet spremenila (razlika je statistično 

pomembna: pri 2. koraku je bila povprečna ocena samostojnosti reševanja 

likovne naloge 4,02, pri 3. koraku pa 4,38). Ravno tako se je iz 3. v 4. 

akcijskem koraku samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge še 

povišala (povprečna ocena samostojnosti za 3. korak je bila 4,38 in za 4. 

korak 4,52).  

Iz opisanih rezultatov torej sledi, da se je samostojnost pri reševanju likovne 

naloge od začetka spremljanja samostojnosti učencev – začetnega stanja 

(skupna povprečna ocena samostojnosti 3,61) do zaključka akcijske 

raziskave, po izvedbi 4. akcijskega koraka – spremenila oziroma pomembno 

zvišala (skupna povprečna ocena samostojnosti 4,52).  

 

Preglednica 31: Primerjava napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 
naloge med posameznimi koraki akcijske raziskave po razredih – preizkus dvojic 

 
 
 

Razred 

  Povprečna ocena (preizkus dvojic - stopnja pomembnosti) 

Začetno 

stanje 

     

   1. korak 

 

2. korak 

      

    3. korak 

      

   4. korak 

    SKUPAJ 
3,61 4,00 

(0,000) 

4,02 

(0,808) 

4,38 

(0,000) 

4,52 

(0,000) 

R01 
4,06 4,37 

(0,108) 

4,40 

(0,833) 

4,53 

(0,121) 

4,77 

(0,011) 

R02 
3,78 4,22 

(0,018) 

4,26 

(0,581) 

4,50 

(0,175) 

4,71 

(0,017) 

R03 
3,82 4,16 

(0,073) 

4,25 

(0,876) 

4,48 

(0,001) 

4,63 

(0,026) 

R04 
3,94 3,78 

(0,363) 

4,09 

(0,059) 

4,37 

(0,007) 

4,52 

(0,143) 
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R05 
3,65 3,92 

(0,255) 

3,38 

(0,100) 

4,20 

(0,002) 

4,38 

(0,002) 

R06 
2,58 3,75 

(0,001) 

3,87 

(0,656) 

4,30 

(0,384) 

4,05 

(0,435) 

 

 

Ob končnem pregledu napredka samostojnosti učencev pri reševanju likovne 

naloge po posameznih korakih po razredih lahko ugotovimo, da se je 

samostojnost v vseh razredih skozi vse štiri akcijske korake pri reševanju 

likovne naloge povišala vsaj enkrat (glej preglednico 31). Ugotovili smo, da se 

je samostojnost učencev po vseh korakih statistično pomembno izboljšala, 

pri čemer so bile razlike po posameznih razredih. Večina razredov v 

zgodnejših stopnjah (prvih dveh akcijskih korakih) ni dosegala statistično 

pomembnih sprememb v samostojnosti reševanja likovne naloge in so glavni 

napredek naredili pri 3. in 4. akcijskem koraku. V vseh razredih pa je prišlo 

do statistično pomembnih sprememb pri samostojnosti med začetnim 

stanjem in tistim po izvedbi akcijske raziskave (P (α) < 0,050). 

 

b) Končna analiza likovne ustvarjalnosti učencev po izvedbi akcijske 

raziskave 

 

Preglednica 32: Analiza napredka likovne ustvarjalnosti učencev po posameznih 
korakih – preizkus dvojic 
 

 
Dejavniki ustvarjalnosti 

Povprečna ocena (preizkus dvojic - stopnja pomembnosti) 

     Začetno 
stanje 

     1. korak    2. korak     3. korak 4. korak 

 
SKUPNA OCENA LIKOVNE USTVARJALNOSTI 

3,09 3,47 

(0,002) 

3,54 

(0,425) 

4,02 

(0,000) 

4,38 

(0,000) 

1. Originalnost 
3,12 3,50 

(0,001) 

3,68 

(0,101) 

4,09 

(0,001) 

4,41 

(0,001) 

1.1 Brez vzorov zasnuje neobičajne in redke ideje  

ter inovativno upodobi likovni motiv. 

3,26 3,54 

(0,037) 

4,03 

(0,000) 

4,05 

(0,844) 

4,43 

(0,001) 

1.2 Domiselno in nevsakdanje uporabi likovne 
materiale in pripomočke. 

3,02 3,40 

(0,003) 

3,66 

(0,022) 

4,19 

(0,000) 

4,38 

(0,146) 

1.3 Spretno poveţe likovne pojme, jih na 

nenavaden način vgradi v likovno izraţanje in 
duhovito izvede likovno nalogo. 

3,07 3,56 

(0,000) 

3,35 

(0,200) 

4,02 

(0,000) 

4,43 

(0,003) 

2. Fleksibilnost 
3,12 3,46 

(0,004) 

3,57 

(0,269) 

4,08 

(0,000) 

4,37 

(0,002) 

2.1 Se prilagodi ponujenim likovnim materialom 
in orodjem ali pa jih izbere po lastni presoji ter 
razvije lastno strategijo za izvedbo likovne 

tehnike. 

3,12 3,41 

(0,019) 

3,51 

(0,351) 

4,12 

(0,000) 

4,38 

(0,029) 
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2.2 Se prilagodi posredovanemu likovnemu 
motivu, razvije lastno idejo in upodobi presenetljiv 
motiv. 

3,22 3,47 

(0,064) 

3,86 

(0,002) 

4,07 

(0,179) 

4,36 

(0,010) 

2.3 Po lastni presoji vgradi likovne pojme v rešitev 
likovne naloge (se prilagodi oblikovalnim 
zakonitostim), jih uskladi z likovnimi materiali in 

motivom in pri tem spretno uporabi različne 
strategije. 

3,01 3,50 

(0,000) 

3,34 

(0,206) 

4,04 

(0,000) 

4,37 

(0,002) 

3. Fluentnost 
3,02 3,41 

(0,001) 

3,25 

(0,271) 

3,82 

(0,000) 

4,32 

(0,000) 

3.1 Na osnovi lastnih opaţanj, domišljije ali 
likovnega spomina, pri upodabljanju likovnega 
motiva in izvedbi likovne tehnike, izkazuje nove 

ustrezne ideje in izvede njihove kombinacije. 

3,00 3,35 

(0,006) 

3,23 

(0,400) 

3,87 

(0,000) 

4,27 

(0,001) 

3.2 Na neobičajen, samosvoj način vgradi 
spoznane likovne pojme (odkrije nove izrazne 

oblike) v likovno izraţanje. 

3,04 3,48 

(0,000) 

3,27 

(0,196) 

3,77 

(0,000) 

4,36 

(0,000) 

4. Redefinicija 
3,11 3,51 

(0,001) 

3,65 

(0,181) 

4,05 

(0,000) 

4,40 

(0,000) 

4.1 Na zasnovi subjektivnih zaznav, čustev in 
domišljije zasnuje ideje in upodobi likovni motiv 
(ni stereotipnih rešitev). 

3,28 3,59 

(0,023) 

4,00 

(0,001) 

4,08 

(0,776) 

4,42 

(0,003) 

4.2 Spretno razišče in izkoristi posebnosti 
likovnih materialov in individualno izvede likovno 
tehniko. 

3,04 3,41 

(0,002) 

3,61 

(0,070) 

4,15 

(0,000) 

4,39 

(0,039) 

4.3 V likovno izraţanje na nov način vgradi ţe 
spoznane likovne pojme, jih spretno poveţe z novo 
spoznanimi in ustvari zanimivo likovno rešitev. 

3,02 3,52 

(0,000) 

3,34 

(0,237) 

3,93 

(0,000) 

4,39 

(0,000) 

5. Elaboracija 
3,08 3,41 

(0,007) 

3,58 

(0,102) 

4,06 

(0,000) 

4,35 

(0,004) 

5.1 V okviru predlaganega likovnega motiva 
izkaţe nove domislice pri snovanju lastne ideje in 

iskrivo upodobi motiv. 

3,24 3,50 

(0,050) 

3,84 

(0,008) 

4,06 

(0,135) 

4,42 

(0,002) 

5.2 Postopke likovne tehnike izvede po vnaprej 
načrtovanih postopkih in smotrno uporabi likovne 

materiale. 

3,02 3,34 

(0,010) 

3,55 

(0,037) 

4,12 

(0,000) 

4,35 

(0,082) 

5.3 Ustvari skladno povezavo likovnih materialov, 
likovnega motiva, likovno izraznih sredstev in 

oblikovalnih zakonitosti (estetski izraz). 

3,00 3,40 

(0,003) 

3,35 

(0,787) 

4,01 

(0,000) 

4,28 

(0,017) 

6. Občutljivost za likovne probleme 
3,12 3,50 

(0,002) 

3,54 

(0,689) 

4,00 

(0,000) 

4,44 

(0,000) 

6.1 Privlačno in vsebinsko prepričljivo zasnuje in 
upodobi likovni motiv (močno doţivljanje in 
interpretacija). 

3,19 3,53 

(0,008) 

3,90 

(0,004) 

4,09 

(0,241) 

4,43 

(0,005) 

6.2 Občutljivo razišče izrazne moţnosti likovnih 
materialov in jih občuteno uporabi. 

3,03 3,37 

(0,007) 

3,57 

(0,061) 

4,08 

(0,000) 

4,45 

(0,000) 

6.3 Občutljivo prenese zaznane likovne probleme 
v naravi in okolju ali na delih likovnih 

ustvarjalcev v lastno rešitev likovne naloge. 

2,98 3,42 

(0,001) 

3,36 

(0,728) 

4,15 

(0,000) 

4,57 

(0,002) 

6.4 Občutljivo poveţe likovne pojme z likovnim 
motivom in likovnimi materiali in ustvari skladne 

likovne zveze (izkaţe se lasten likovni izraz). 

3,26 3,68 

(0,002) 

3,34 

(0,035) 

3,68 

(0,006) 

4,30 

(0,000) 

 

 

Ob analizi napredka likovne ustvarjalnosti učencev po posameznih korakih 

(glej preglednico 32) smo ugotovili, da je ob izpeljavi akcijske raziskave prišlo 

do sprememb pri ustvarjalnosti učencev. Skupno povprečje ocene 

ustvarjalnosti za začetno stanje je bilo 3,09 in se je po izpeljavi vseh, razen 2. 

akcijskega koraka, povišalo: po 1. akcijskem koraku na 3,47, po 2. na 3,54, 

po 3. na 4,02 in po 4. akcijskem koraku na 4,38. Tudi po posameznih 



237 
 

dejavnikih ocenjevanja ustvarjalnosti so učenci v povprečju napredovali. 

Najmanj so učenci napredovali pri 2. dejavniku ustvarjalnosti (fleksibilnost) 

in 5. dejavniku (elaboracija), najbolj pa pri 6. dejavniku (občutljivost za 

likovne probleme) in 3. dejavniku ustvarjalnosti (fluentnost). 

 

Preglednica 33: Primerjava likovne ustvarjalnosti učencev po posameznih korakih 
po razredih – preizkus dvojic 

 

Razred 

Povprečna ocena (preizkus dvojic - stopnja pomembnosti) 

      
     Začetno stanje 

 
    1. korak 

     
    2. korak 

   
     3. korak 

     
4. korak 

SKUPAJ 
3,09 3,47 

(0,002) 

3,54 

(0,596) 

4,02 

(0,000) 

4,38 

(0,000) 

R01 
3,35 3,36 

(0,959) 

3,40 

(0,959) 

4,22 

(0,007) 

4,54 

(0,013) 

R02 
3,08 3,43 

(0,183) 

3,02 

(0,093) 

4,35 

(0,008) 

4,49 

(0,314) 

R03 
3,38 3,61 

(0,140) 

3,67 

(0,918) 

4,08 

(0,039) 

4,33 

(0,397) 

R04 
3,17 3,71 

(0,064) 

3,34 

(0,152) 

3,92 

(0,041) 

4,31 

(0,019) 

R05 
3,22 3,22 

(0,917) 

3,53 

(0,507) 

3,47 

(0,616) 

4,14 

(0,055) 

R06 
2,40 3,38 

(0,003) 

4,01 

(0,041) 

4,51 

(0,028) 

4,66 

(0,263) 

 

Tudi ob končnem pregledu napredka likovne ustvarjalnosti učencev po 

posameznih korakih po razredih lahko ugotovimo, da se je v vseh razredih 

skozi vse štiri akcijske korake ustvarjalnost pri reševanju likovne naloge 

povišala vsaj enkrat (glej preglednico 33). Ugotovili smo, da se je 

ustvarjalnost učencev po štirih akcijskih korakih statistično pomembno 

izboljšala, pri čemer so bile razlike v posameznih razredih. Najmanj se je 

ustvarjalnost povečala v razredih R05 in R03, najbolj pa v razredih R06 in 

R02. Prvotno (pri uporabi parametrične primerjave) je kazalo, kot da se 

likovna ustvarjalnost v razredu R02 po 2. koraku ni spremenila, ob uporabi 

neparametrične primerjave pa se pokaţe, da je pri učencih razreda R02 

prišlo do zniţanja povprečnih ocen likovne ustvarjalnosti po 2. akcijskem 

koraku v primerjavi s prvim. Ugotavljamo pa, da je v vseh razredih prišlo do 

statistično pomembnih sprememb med likovno ustvarjalnostjo pri začetnem 

stanju in po izvedbi akcijske raziskave (P (α) < 0,050). 
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Tako kvalitativna analiza podatkov izvedbe štirih akcijskih korakov kot 

kvantitativna analiza napredka samostojnosti in ustvarjalnosti pri reševanju 

likovne naloge kaţeta, da se je samostojnost in ustvarjalnost učencev 

spremenila tako, da se je povečala. S to potrditvijo lahko odgovorimo na 

raziskovalno vprašanje »Kakšen je napredek učencev v ustvarjalnosti in 

samostojnem reševanju likovnih nalog po izvedbi akcijske raziskave?«. 

 

3.3.11 Sklepne ugotovitve akcijske raziskave 

 

Z analizami rezultatov štirih akcijskih korakov so zasnovana izhodišča za 

izvajanje pouka likovne vzgoje v katerem se učenci celostno likovno razvijajo, 

razvijajo zmoţnost samostojnega izvajanja likovnih nalog in ustvarjalnega 

likovnega izraţanja. 

 

Na napredek učencev v ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju likovnih 

nalog so vplivale poglobljene priprave na pouk in zanimive vrste ter oblike 

slikarskih podlag (papirnati kroţnik, papirnata vrečka, kos sestavljanke –

»puzla«). 

 

Obliki dela, ki sta v večini razredov (v štirih od šestih razredov) pripomogli k 

napredku učencev, sta pravzaprav tisti, ki so ju učitelji navadno pri 

poučevanju najmanj uporabljali. To sta delo v dvojicah in skupinska oblika 

dela. Na napredek učencev je tako vplivala tudi izbira oblik dela zato, ker se 

je v vsakem akcijskem koraku uporabila drugačna oblika dela: pri 1. 

akcijskem koraku individualna oblika dela, v 2. delo v dvojicah, v 3. 

skupinsko delo in v 4. akcijskem koraku kombinacijo individualnega in 

skupinskega dela. Ravno to smiselno sosledje različnih oblik dela je v večini 

primerov pripeljalo do večjega sodelovanja pri učencih. V dveh razredih, kjer 

je bila najuspešnejša individualna oblika dela, skupinsko delo in delo v 

dvojicah nista bila tako uspešna, saj so ju učenci sprejeli z manjšim 

navdušenjem, je pa bilo zaznati, da učitelj ni podal dovolj jasnega navodila, 

da sta tudi ti dve obliki dela obvezni. Kljub temu so rezultati pokazali, da so 
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tudi v teh dveh razredih učenci napredovali tako v samostojnosti kot v 

ustvarjalnosti pri reševanju likovne naloge. 

 

Skozi akcijsko raziskavo smo po akcijskih korakih uvajali tudi različne 

metode dela, med katerimi so po mnenju učiteljev najboljše rezultate pri 

dvigu likovne ustvarjalnosti prinesle naslednje specifične metode: metoda 

ozaveščanja lastne senzibilnosti, metoda širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti ter metoda transponiranja in alternative. Razlog za učinkovitost 

navedenih metod so učitelji prepoznali v večjem občutenju likovnega motiva, 

likovne tehnike in likovnega problema pri učencih ter iz tega izhajajoči večji 

ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog. Različne specifične metode dela 

in njihovo izmenjavanje po akcijskih korakih je po mnenju učiteljev 

pripomoglo k dvigu likovne ustvarjalnosti. 

Vpliv specifičnih metod dela in njihovega izmenjavanja po nalogah na 

samostojnost učencev so učitelji z izjemo enega potrdili za vse razrede, a te 

niso vplivale na vse učence enako. 

 

Za pozitivno spremembo v ustvarjalnosti so pohvalili tudi postopnost 

uvajanja različnih in vse zahtevnejših likovnih tehnik. 

 

V štirih akcijskih korakih so se uporabili različni načini upodobitve motivov: 

po domišljiji (v 1. in 4. koraku), po spominu (v 2. koraku) in po opazovanju (v 

3. koraku). Ravno ta izmenjava različnih pristopov je bila smiselna in 

izjemnega pomena za učenčev napredek tako v samostojnosti kot v 

ustvarjalnosti pri izvedbi likovnih nalog.  

 

Pri učencih se je v akcijski raziskavi razvijal individualni način izraţanja s 

pomočjo nalog, ki so bile načrtovane tako, da so se upoštevale individualne 

razlike v likovnem izraţanju in so si smiselno sledile. Tako se je z vsako 

nalogo bolj oblikoval učenčev slog slikanja.  

 

Skozi štiri akcijske korake smo uporabljali različna učna sredstva in 

pripomočke, in to je po mnenju učiteljev tudi vplivalo na ustvarjalnost 
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učencev; predvsem zato, ker smo pri vsakem koraku izmenjavali njihovo 

uporabo (računalniška projekcija, plakat, video, glasba, delovni list…). Vsi 

učitelji so kot najbolj uspešno uporabljen učni pripomoček izpostavili video 

posnetek. Poudarili so še pomen dobro izbranih umetniških reprodukcij, ki 

so bile uporabljene in ustrezno analizirane.  

 

Pri kvalitativni analizi smo tako ugotovili, da so načrtovane in izvedene 

spremembe v načinu poučevanja pozitivno vplivale na ustvarjalnost in 

samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog. 

 
S kvantitativno analizo smo ravno tako potrdili, da je prišlo do spremembe v 

ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. 

Ugotovili smo, da se je samostojnost pri reševanju likovnih nalog od začetka 

spremljanja samostojnosti učencev – začetnega stanja – do zaključka 

akcijske raziskave (skupna povprečna ocena samostojnosti 3,61), po izvedbi 

4. akcijskega koraka pomembno zvišala oziroma spremenila (skupna 

povprečna ocena samostojnosti 4,52).  

Ob izpeljavi akcijske raziskave je prišlo tudi do sprememb pri likovni 

ustvarjalnosti učencev. Skupno povprečje ocene ustvarjalnosti za začetno 

stanje je bilo 3,09 in se je po izpeljavi vseh, razen 2. akcijskega koraka, 

povišalo: po 1. akcijskem koraku na 3,47, po 2. na 3,54, po 3. na 4,02 in po 

4. akcijskem koraku na 4,38.  

 

Na raziskovalno vprašanje akcijske raziskave Kakšen je napredek učencev v 

ustvarjalnosti in samostojnosti reševanja likovnih nalog po izvedbi akcijske 

raziskave? lahko jasno odgovorimo, da je napredek učencev pozitiven, tako iz 

kvalitativne kakor iz kvantitativne raziskave smo to namreč uspeli preveriti 

in potrditi. 
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3.3.11.1 Izobraževanje učiteljev na manjšinskih slovenskih nižjih 

srednjih šolah v Italiji in tretji triadi italijanske osnovne šole v 

Sloveniji za spodbujanje večje likovne ustvarjalnosti učencev pri pouku 

likovne vzgoje  

 
 

Izobraţevanja učiteljev za poučevanje s spodbujanjem samostojnosti in 

ustvarjalnosti učencev pri likovni vzgoji smo izvajali v individualni obliki. 

Učitelji so na individualnih izobraţevalnih sestankih dobili gradivo, vezano 

na akcijsko raziskavo, predstavljen jim je bil splošen opis modela poučevanja, 

teoretičen opis njegovega ozadja oziroma pojasnjeni cilji, spremembe in 

spremljanje načinov poučevanja. V raziskavi smo se omejili na izvajanje 

likovnih nalog iz enega likovnega področja: s pomočjo učiteljev in učnih 

načrtov za likovno vzgojo za 2. razred niţje srednje šole v Italiji in 7. razred 

osnovne šole v Sloveniji smo izbrali zaporedje štirih nalog iz slikanja. 

Učitelji so bili izobraţeni o značilnostih poglobljenega načrtovanja pouka z 

dnevno pripravo oziroma pripravo za posamezno likovno nalogo, ki je bilo 

usmerjeno v spodbujanje likovne ustvarjalnosti učencev. Gradivo za izvedbo 

likovnih nalog je bilo natančno predstavljeno in učitelji so bili podrobno 

seznanjeni z vsemi koraki izvedbe posamezne učne enote. Pri tem je bil 

poseben poudarek na načinu izvajanja pouka in uporabi različnih učnih 

sredstev ter pripomočkov. Seznanili smo jih s fazami načrtovanja oziroma 

strukturiranja poteka učne ure, s poudarkom na načinu poučevanja, ki je 

omogočal veliko aktivnost učencev, individualno delo z učenci, upoštevanje 

njihovega likovnega razvoja ter spodbujanje osebnega načina likovnega 

izraţanja. Posebej smo jim predstavili značilnosti splošnih in specifičnih 

metod dela pri likovni vzgoji in jih okrepili s primeri natančnih zapisov učnih 

priprav. Obnovili so tudi znanja o pomembnosti vpeljave različnih učnih 

oblik v pouk likovne vzgoje, predstavili oblike in metode dela, ki jih 

najpogosteje uporabljajo, ter svoje izbire razloţili. Učitelji so spoznali in dojeli 

smiselnost natančnega načrtovanja pouka, uporabe različnih specifičnih 

(likovnih) metod dela, oblik dela, vključevanje različnih vrst učnih sredstev in 

pripomočkov pri pouku likovne vzgoje, ki naj bi se iz ure v uro v šolskem letu 

izmenjavali in prepletali, da bi na ta način pri učencih dosegli večjo likovno 
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ustvarjalnost in vplivali na samostojnost reševanja likovnih nalog. Pred 

izvedbo posameznega akcijskega koraka smo se z vsakim sodelujočim 

učiteljem posebej osebno sestali. Učitelji so navodila (pripravo in vse gradivo 

za izvedbo vsakega akcijskega koraka) najprej pregledali in nato predlagali 

svoje opombe oziroma spremembe, v kolikor so jih imeli. Po vseh 

izobraţevalnih sestankih z vsemi učitelji smo učne priprave in preostalo 

gradivo dodelali in kar najbolj skušali upoštevati njihove predloge za 

izpeljavo pouka. Ključnega pomena je bilo, da so učitelji lahko s komentarji 

in predlogi aktivno sodelovali v izobraţevanju za poučevanje s ciljem 

povečanja likovne ustvarjalnosti učencev in izvajanju sprememb načinov 

poučevanja. Njihove zamisli smo upoštevali in tako še dodelali model 

poučevanja, ki smo si ga zastavili.  

 

3.3.11.2 Model pouka za spodbujanje likovne ustvarjalnosti učencev 

na slovenskih nižjih srednjih šolah v Italiji in v tretji triadi italijanske 

osnovne šole v Sloveniji 

 

Na podlagi ugotovitev štirih akcijskih korakov, ki so bili izvedeni v šestih 

oddelkih 7. razreda italijanske osnovne šole v Sloveniji in 2. razreda 

slovenske niţje srednje šole v Italiji, smo dopolnili model pouka za razvijanje 

likovne ustvarjalnosti pri pouku likovne vzgoje na omenjenih manjšinskih 

šolah. Model smo na kratko opisali. 

 

V akcijski raziskavi smo izvedli štiri korake, ki so potekali z izvedbo štirih 

likovnih nalog, ki so po učnem načrtu sovpadale za likovno vzgojo v 2. razredu 

slovenske niţje srednje šole v Italiji in v 7. razredu osnovne šole v Sloveniji. 

Najprej je bilo treba določiti likovno področje in smiselno razporediti likovne 

naloge (to ne pomeni, da so bile naloge slikanja izvedene ena za drugo, 

ampak so bile vmes, po učiteljevem letnem načrtu, tudi likovne naloge 

drugih likovnih področij) – določili smo torej zaporedje izvajanja štirih 

slikarskih nalog v šolskem letu. 

Izjemnega pomena se je izkazalo to, da smo zagotovili enake materialne 

pogoje za vse razrede, vključene v raziskavo, saj smo nabavili likovni material, 



243 
 

orodja, pripomočke in podlage. Izvajalka raziskave je nabavila ves potreben 

likovni material za vse učence za vse štiri predvidene slikarske naloge.  

Učiteljem smo na izobraţevalnih sestankih natančno razloţili potek učne ure, 

preveden v jezik izvajanja pouka na šoli manjšine, ki je bil usmerjen v 

spodbujanje ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju likovnih 

nalog. Posebno pozornost smo namenili temu, da smo v vsakem koraku 

spreminjali več pomembnih ključnih dejavnikov za spodbujanje likovne 

ustvarjalnosti učencev, eden izmed njih je bil uporaba različnih splošnih in 

specifičnih učnih metod. Poudarek smo dali navodilom za učitelje: učiteljem 

likovne vzgoje smo na individualnih sestankih predali vse gradivo in 

podrobno pripravo za izvedbo določene likovne naloge po korakih, vključno s 

skrbno pripravljenim slikovnim gradivom. V vsakem koraku smo skušali 

uporabiti različna učna sredstva in pripomočke, kar se je prav tako izkazalo 

za zelo uspešno pri spodbujanju ustvarjalnosti in samostojnosti reševanja 

likovne naloge. Prav tako smo dali poudarek spoznavanju in uporabi 

različnih slikarskih tehnik izraţanja, kar je spodbudilo učenčev napredek v 

ustvarjalnosti pri likovnem izraţanju. V vsakem koraku smo uporabili in 

izmenjevali tudi drugačno neobičajno slikarsko podlago, kar je učence 

izjemno privlačilo. 

Tako smo izvedli slikarske naloge za: 

 

 1. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »Slikanje motiva po domišljiji 

z ritmičnim razporejanjem barvnih ploskev« s pomočjo splošne metode 

razlage, pogovora, demonstracije in individualne oblike dela. Za predstavitev 

slikovnega gradiva smo uporabili računalnik in projektor za računalniško 

projekcijo (s programom za predstavitve v PowerPointu) (glej prilogo 6: 

Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 1. akcijskem koraku). Za 

upodobitev motiva po domišljiji so učenci uporabili kombinirano slikarsko 

tehniko: voščenka in tempera barvice. Za slikarsko podlago smo nabavili 

papirnate kroţnike »za piknik« dveh različnih oblik: okrogle in oglate, tako da 

je bil domišljijski motiv »vzorec na kroţniku za piknik«. 
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 2. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »Slikanje motiva po spominu 

s harmoničnimi barvami« s pomočjo splošne metode razlage, pogovora, 

demonstracije, specifične metode širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti ter dela v dvojicah. Učitelji so ob izvedbi ure uporabili video 

posnetek in slikovno gradivo za računalniško projekcijo (glej prilogo 7: 

Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 2. akcijskem koraku). 

Učenci so s tempera barvami oblikovali motiv po spominu: »modni komplet 

ali komplet oblačil za šport«. Kot obliko dela smo uporabili delo v dvojicah, 

tako da sta se učenca dogovarjala o motivu: oblikovala sta dela oblačila, ki 

sestavljata komplet v barvni harmoniji. Risalnemu listu sta individualno 

dodelila obliko oblačila in ga samostojno izrezala. 

 

 3. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »Slikanje motiva po 

opazovanju z uporabo kompozicije po izbiri« s pomočjo splošnih metod 

pogovora, razlage, demonstracije, specifične metode transponiranja in 

alternativ, metode ozaveščanja lastne senzibilnosti in skupinske oblike dela. 

Za pouk smo uporabili naslednja učna sredstva in pripomočke: plakat z 

reprodukcijami umetniških del (z oblikami kompozicij) in plakat s 

predstavitvijo tehnike kolaţa (rezanke in trganke) (glej prilogo 8: Plakata za 

izvedbo učne ure v 3. akcijskem koraku), delovni list za učence, predmete za 

opazovanje: sadje in zelenjavo. Učenci so po reševanju delovnega lista izdelali 

tudi skice lastnih idej za rešitev likovne naloge, v skupini pa so ustvarjali v 

kombinirani tehniki kolaţa (lepljenko in trganko), kjer so se lahko skupno 

odločili, kako bodo izvedli tehniko kolaţa. Uporabljena je bila skupinska 

oblika dela in neobičajna podlaga (papirnata vrečka) na katero so oblikovali 

motiv »sadje in zelenjava«. 

 

 4. akcijski korak: izvajanje likovne naloge »Slikanje motiva s svetlo-

temnim barvnim kontrastom« s pomočjo splošne metode, dialoga, razlage, 

demonstracije, specifične metode kompleksnosti in prepletanja, metode 

estetske komunikacije ter individualne in skupinske oblike dela. Za 

predstavitev slikovnega gradiva (reprodukcije umetniških del, izdelki učencev) 

so učitelji uporabili računalnik in projektor za računalniško projekcijo (s 
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programom za predstavitve PowerPoint) (glej prilogo 9: Predstavitev v 

PowerPointu za izvedbo učne ure v 4. akcijskem koraku). V kombinirani 

tehniki (na voljo so imeli voščenke, kolaţ, tempere, barvice itd.) so učenci 

upodabljali individualno likovni motiv domišljijskega drevesa in skupinsko to 

sestavili v domišljijski gozd. Učitelj je učencem nudil podlage iz kartona v 

obliki kosov »puzlov«, ki so se na koncu med seboj lahko sestavili v skupni 

izdelek – sestavljanko. Za še večjo ustvarjalnost pri oblikovanju likovnega 

motiva se je uporabili prikaz motiva na likovnih delih umetnikov, skozi 

katera so spoznavali še več moţnosti oblikovanja likovnega motiva in snovali 

lastne ideje. 
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4. SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

Na začetku teoretičnega dela raziskave je predstavljen izvor italijanske 

manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji ter posebnosti izvajanja 

pouka likovne vzgoje na manjšinskih šolah v sistemu izobraţevanja Italije in 

Slovenije. Predstavljena je tudi problematika celostnega poučevanja učencev 

pri pouku likovne vzgoje. Največji poudarek je na ustvarjalnosti v šoli in 

seveda pri likovni vzgoji. 

Najprej nas je zanimalo stanje pouka likovne vzgoje v omenjenih 

manjšinskih sistemih. Nato smo oblikovali načine izvedbe poučevanja pri 

pouku likovne vzgoje, ki so imeli za cilj povečati ustvarjalnost in 

samostojnost učencev pri reševanju likovnih nalog. V empiričnem delu smo 

uporabili kvalitativno in kvantitativno paradigmo pedagoškega raziskovanja. 

 

Rezultati prvega dela raziskave – multiple študije primera – kaţejo, da je 

problem celostnega likovnega razvoja učencev z vzpodbujanjem 

ustvarjalnosti in samostojnosti učencev, v učnem procesu likovne vzgoje 

aktualen, saj učitelji izvajajo učno uro tako, da je poudarjen praktični vidik z 

izvajanjem likovnih tehnik, premalo pa se poudarja načrtovanje teoretičnega 

dela – doţivljajski vidik pri spoznavanju likovnih pojmov, posredovanju 

likovnih motivov ter spoznavanju likovnih materialov, z uporabo ustreznih 

sodobnih metod in oblik dela, a le tako lahko učitelj učenca celostno razvija 

s poudarkom na samostojnosti in ustvarjalnosti pri reševanju likovnih nalog. 

Z občutljivim načrtovanjem likovne dejavnosti (tako teoretične kot praktične) 

torej lahko učitelj dosega večje uspehe v samostojnosti in ustvarjalnosti 

učencev pri reševanju likovnih nalog.  

Ugotovili smo, da si učitelji, ki poučujejo na italijanskih osnovnih šolah s 

slovenskim učnim jezikom in v slovenskih niţjih srednjih šolah z italijanskim 

učnim jezikom, ţelijo tovrstna izpopolnjevanja in so za vse izboljšave pouka 

tudi odprti, saj mnogi med njimi takšnega izobraţevanja niso bili deleţni (glej 
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poglavje 2.1.2.2 Slovensko manjšinsko šolstvo v Italiji in izvajanje učnih ur 

likovne vzgoje po italijanskem učnem načrtu). 

 

V prvem delu raziskave smo tudi ugotovili, da se učitelji pri načrtovanju in 

izvajanju pouka srečujejo predvsem z materialnimi in s prostorskimi 

teţavami, saj nimajo na voljo ne učnih načrtov v jeziku poučevanja ne 

ustreznih učbenikov za učence. Vsi učitelji se tudi zavedajo pomena 

razvijanja ustvarjalnosti pri likovni vzgoji. 

Ugotovitve prvega dela raziskave bi lahko strnili takole: pomembno je, da se 

učencu ponudi moţnost izraziti se na svoj način, s svojo likovno govorico. Za 

to pa potrebuje likovni material, znanje o tem kako likovno delo nastane, in 

to v jeziku, ki ga razume. Potrebni so tudi pogoji za ustvarjanje sproščenega 

ozračja v razredu (občutek varnosti, sprejetosti), kar je močno povezano s 

primernim časom za izvedbo likovne naloge. Učitelji se vseh potreb za 

izboljšave pouka likovne vzgoje zavedajo, a so omejeni s šolskim sistemom, v 

katerem se še vedno zahteva znanje pred ustvarjalnostjo, pozablja pa se, da 

so pogoji za omogočanje ustvarjalnosti čas in osnovni materialni ter 

prostorski pogoji. Vsi učitelji so bili tudi naklonjeni dodatnemu 

izobraţevanju in večina jih je bila pripravljena sodelovati v raziskavi. 

Zavedanje učitelja, da naj pri pouku likovne vzgoje pri učencih poleg 

likovnega znanja in razvoja ročnih spretnosti poglobljeno razvija likovno 

ustvarjalnost naj bi bilo veliko. Za spodbujanje likovne ustvarjalnosti pri 

pouku je torej ključen učitelj, saj je tisti, ki prepozna in spodbuja 

ustvarjalnost ter oblikuje učno okolje, ki omogoča ustvarjalno klimo 

(Diakidoy in Kanari, 1999; Lastrego in Testa, 1986; Tacol, 2006). Tako je bilo 

tudi pri naši raziskavi v odgovorih učiteljev o ustvarjalnosti pri likovni vzgoji 

zaznati odprtost in ţeljo za nova spoznanja na tem področju, jasne predstave, 

zamisli in ideje, pa tudi potrebe oziroma predloge za izboljšanje pogojev za 

omogočanje likovne ustvarjalnosti.  

Ugotovili smo, da je ustvarjalnost pojem, ki bi mu lahko namenili še veliko 

pozornosti. Pojmovanja učiteljev o ustvarjalnosti pri likovni vzgoji je bilo 

vsekakor smiselno poznati, saj so bila iztočnica za nadgradnjo spoznanj na 

teoretični ravni in smo jih upoštevali pri nadaljnjem raziskovanju področja.  
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V obeh sistemih je likovna vzgoja obvezen predmet osnovnošolskega 

kurikuluma. Učna načrta se ţe v osnovi bistveno razlikujeta, a je med 

glavnimi cilji v obeh navedeno razvijanje ustvarjalnosti (Arts and cultural 

education at school in Europe: curricula and initiatives, 2009). Z 

raziskovanjem mnenj učiteljev smo ugotovili, da cilju ustvarjalnost 

pripisujejo velik pomen. 

 

Rezultati drugega dela raziskave – akcijske raziskave – pa kaţejo učiteljevo 

večjo uspešnost pri spodbujanju samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog ter lastno usposobljenost za izvajanje takšnega 

načina poučevanja z vključevanjem raznolikih metod in oblik dela. Učinki 

poučevanja pri učencih po izvedbi likovnih nalog so bili uspešni tako na 

ravni ustvarjalnosti kot samostojnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. 

Iz zgoraj naštetih razlogov (ugotovitev prvega dela raziskave) smo ob 

načrtovanju in izvajanju akcijske raziskave poskrbeli predvsem za nabavo 

celotnega likovnega materiala, pripomočkov in podlag za slikanje, da smo 

vsem učencem omogočili enake pogoje dela. Učiteljem smo omogočili 

nemoteno izpeljavo pouka likovne vzgoje predvsem s tem, da smo z njihovim 

sodelovanjem sestavili ustrezne učne priprave s posebnostmi tako splošnih 

metod dela kot specifičnih, s slikovnim materialom, ki je učencem nazorno 

predstavil posamezno učno vsebino ter omogočil večjo samostojnost in 

ustvarjalnost pri rešitvi likovnega problema. Predvsem za učitelje, ki 

poučujejo na slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji, so bile tako podrobne 

učne priprave novost, a so jih z veseljem uporabili in so se ravno zaradi 

izčrpnosti gradiva izkazale kot pomoč pri izvajanju pouka.  

Učitelje, ki poučujejo likovno vzgojo v sedmem razredu italijanske osnovne 

šole v Sloveniji in v drugem razredu slovenske niţje srednje šole v Italiji, smo 

pripravili za organizacijo učnega procesa, v katerem so se učenci celostno 

likovno razvijali in se samostojno ter ustvarjalno likovno izraţali.  

Skozi akcijsko raziskavo smo učitelje tudi usposabljali za sistematično 

uvajanje takšnih metod in oblik dela v učni proces likovne vzgoje, ki so 

omogočale učenčevo doţivljanje posebnosti teoretičnih likovnih problemov, 

likovnih motivov, likovnih materialov in pripomočkov. Skozi posamezne učne 
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korake akcijske raziskave so učitelji usvojili način uvajanja predvsem 

specifičnih (likovnih) metod dela in tudi dela v dvojicah ter skupinske oblike 

dela. Posvečali so se doţivljanju likovnih pojmov, likovnih motivov, likovnih 

materialov. 

V štirih korakih smo spremljali in spreminjali poučevanje učiteljev tako, da 

so učence vodili do napredka v ustvarjalnosti in samostojnosti pri reševanju 

likovnih nalog. To je potrdila tako kvalitativna kot kvantitativna analiza. 

Iz rezultatov kvalitativne in kvantitativne raziskave je razvidno, da se z 

ustreznim, občutljivim načrtovanjem pouka in izenačitvijo pogojev dela (vsaj 

skozi materialne pogoje) pri vseh učencih lahko doseţe dvig ustvarjalnosti pri 

likovnem izraţanju, ne glede na to, ali so to učenci, ki obiskujejo slovenske 

manjšinske šole v Italiji ali italijanske manjšinske šole v Sloveniji. 

Izkazalo se je, da je napredek v likovni ustvarjalnosti omogočila uporaba 

specifičnih metod, saj se je spodbudilo učenčevo doţivljanje, izraţanje čustev, 

mnenj. Vzniknila je ustvarjalnost. Ustvarjalnost učencev se je povečala tudi, 

ker smo učencem poleg teoretičnega znanja (likovne teorije podprte z 

umetnostno zgodovino in demonstracije likovne tehnike) izpostavili likovni 

problem, ob tem pa jim ponudili moţnosti, da sami izbirajo (kako bodo 

oblikovali motiv, katere barve bodo izbrali …,) da občutijo svobodo pri 

izraţanju. Velik pomen za likovno ustvarjalnost in samostojnost učencev je 

imela tudi izmenjava oblik dela. Spodbujalo se je sodelovanje (pogovori, 

debate, podajanje lastnih mnenje in ideje) ter prijetno vzdušje in sigurnost 

učencev. 

 

Razlika v izvajanju pouka likovne vzgoje v Sloveniji in Italiji je, da je v Italiji 

temelj gradnje likovne govorice učencev v osnovni šoli spoznavanje 

umetnostnozgodovinske dediščine, v Sloveniji pa ustvarjalno likovno 

izraţanje učenca ob spoznavanju nastanka likovnega dela podprtega z 

umetnostno zgodovinskimi vsebinami. Izgleda kot da so v Italiji v »prednosti«, 

saj imajo dve uri likovne vzgoje na teden, v nasprotju s Slovenijo, kjer imajo 

po uvedbi devetletke eno šolsko uro na teden, vendar pa je v Italiji v predmet 

vključena še vsebina umetnostne zgodovine. Optimalno bi najverjetneje bilo 



250 
 

imeti tri šolske ure na teden, eno bi bilo smiselno nameniti spoznavanju 

umetnostne zgodovine ter dve likovnemu snovanju in izraţanju. 

 

Kako torej do spodbujanja samostojnosti in likovne ustvarjalnosti učencev 

omenjenih manjšinskih šol? Skozi oblikovanje problemskih likovnih nalog, 

podprtih s spoznavanjem in doţivljanjem posebnosti likovnih pojmov, 

doţivljanjem in razumevanjem likovnih motivov, doţivljanjem ter 

razumevanjem posebnosti likovnih materialov s pomočjo raznolikih metod in 

oblik dela, ki omogočajo aktivnost, sproščenost, navdušenost, sigurnost 

vsakega učenca ter skozi poslušanje in upoštevanje učencev, spodbujanje 

izraţanja mnenj in čustev. Treba pa je poskrbeti tudi za prostorske in 

materialne pogoje ter omogočiti nemoteno izvedbo likovnih nalog – nameniti 

ustrezen čas (vsaj dve šolski uri na teden).  

 

Izsledki raziskave bodo lahko v pomoč učiteljem, ki poučujejo likovno vzgojo 

v tretji triadi italijanske osnovne šole v Sloveniji in slovenski niţji srednji šoli 

v Italiji, pri načrtovanju in izvajanju pouka likovne vzgoje, sluţili bodo kot 

zgled za razvijanje ustvarjalnosti in samostojnosti učencev pri reševanju 

likovnih nalog s pomočjo vključevanja sodobnih metod in oblik dela ter 

uporabo različnih učnih sredstev. Izsledki raziskave so pripomogli k 

zapolnitvi vrzeli v načinu poučevanju učnih vsebin pri likovni vzgoji na 

osnovi spodbujanja likovne ustvarjalnosti na manjšinskih šolah – 

konkretneje slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji in italijanskih osnovnih 

šolah v Sloveniji – kar prispeva k razvoju likovne pedagogike kot znanstvene 

discipline tudi v omenjenih manjšinskih šolskih sistemih. 

 

Med predlogi, izhajajočih iz rezultatov raziskave, bi lahko najprej omenili 

smiselnost zdruţiti čezmejna sodelovanja teh manjšinskih šol in predlagati 

pripravo skupnih gradiv za tisti del predmeta likovne vzgoje, ki po vsebinah 

lahko sovpada – likovno snovanje. Učitelji predmetnega področja namreč 

nimajo priloţnosti srečevati se in izmenjavati izkušnje, sploh ne na 

slovenskih niţjih srednjih šolah v Italiji, kjer študijske skupine ali podobne 

oblike izobraţevanj za posamezen predmet ne obstajajo. 
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Pomemben doprinos v zadnjih letih, ko je raziskava tudi potekala, je prevod 

prvih nekaj učbenikov za likovno vzgojo v osnovnih šolah z italijanskim 

učnim jezikom v Sloveniji. V pripravi za izdajo sta učbenika za likovno vzgojo 

za 7. razred in 8. razred za italijanske osnovne šole v Sloveniji. Učbenika sta 

nastala z ustreznimi prevodi v italijanščino in z upoštevanjem aktualnega 

učnega načrta7.  

 

Pričujoča raziskava odpira nova vprašanja, ki so lahko predmet nadaljnjih 

raziskav. V nadaljevanju nas bi lahko zanimala razširitev raziskave na prvo 

in drugo triado italijanske osnovne šole v Sloveniji oziroma na celotno 

vertikalo slovenske osnovne šole v Italiji. Zanimivo bi bilo videti, ali bi se 

enaki rezultati pojavili tudi v prvih dveh starostnih obdobjih. Zanimivo bi 

bilo ugotoviti, ali se z ustreznimi načini načrtovanja in izvajanja pouka 

likovne vzgoje resnično da vplivati na dvig likovne ustvarjalnosti učencev 

vseh razredov obveznega osnovnošolskega izobraţevanja. 

 

 

                                                      
7
 Glej: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D. (2014): Espressione artistica 7: manuale per le arti 

figurative per la classe VII delle scuole elementari. Ljubljana: Debora. in Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., 

Zupančič, D. (2014): Espressione artistica 8: manuale per le arti figurative per la classe VIII delle scuole 

elementari. Ljubljana: Debora. 
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6. PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Vprašalnik za učitelje 
 

Vprašalnik za učitelje/učiteljice likovne vzgoje 
 

Spoštovani učitelj/učiteljica. Sem profesorica likovne umetnosti Lara Kobal, zaposlena na Pedagoški 
Fakulteti v Kopru kot asistentka za področje didaktike likovne vzgoje. Izvajam raziskavo o poučevanju 
likovne vzgoje, zato vas vljudno prosim, da izpolnite vprašalnik. Zanima me le vaše osebno mnenje, 
vaša stališča pri poučevanju likovne vzgoje. Podatki, ki jih boste posredovali, bodo obravnavani 
anonimno in uporabljeni izključno za namen omenjene raziskave. Na koncu raziskave boste prejeli 
poročilo raziskave. Že vnaprej se vam zahvaljujem za čas in prijaznost.  
 
S spoštovanjem,  
Lara Kobal, asistentka za likovno didaktiko na Pedagoški fakulteti v Kopru, Univerza na Primorskem 
 
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA 
 
Prosim vas, da skrbno preberete spodnja vprašanja ter odgovorite tako, da obkrožite odgovore oz. 
številke pred odgovori oz. označite vaše strinjanje s trditvijo ali dopišete odgovor. Pri posameznih 
vprašanjih so dodana dodatna navodila za izpolnjevanje. 

 
 

1. Spol: (obkrožite številko pred ustreznim odgovorom) 

 
1. 

 
Moški 

 
2. 

 
Ženski 

 

2. Kakšna je vaša formalna izobrazba? (obkrožite številko pred ustreznim odgovorom) 

 
1 

 
Srednja šola 

 
2 

Višja šola ali 
visoka 

 
3 

Univerzitetna 
izobrazba 

 
4 

 
Magisterij 

 
5 

 
Doktorat   

 

3. Kakšen je naziv vaše izobrazbe? (zapišite) 

                             
 ________________________________________________________________________________  

 

4. Koliko let delovnih izkušenj imate pri poučevanju likovne vzgoje na osnovni šoli na predmetni 
stopnji ? (vpišite število) 

                             
 ___________ let 

 

5. V katerih razredih poučujete LVZ (obkrožite razrede, možnih je več odgovorov) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 

6. Ali poučujete likovno vzgojo na: (obkrožite številko pred odgovorom, možnih je več odgovorov) 

 
1. 

 
Matični šoli 

 
2. 

 
Podružnici 
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7. Kateri naziv ste dosegli na osnovni šoli? (obkrožite številko pred odgovorom) 

 
1. 

 
1. Brez naziva 

 
2. 

 
2. Mentor 

 
3. 

 
3. Svetovalec 

 
4. 

 
4. Svetnik 

 

8. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 5 pa 
odlično. (odgovor obkrožite) 

 1  
Nezadostno 

2 
Zadostno 

3 
Dobro 

 

4 
Prav   
dobro 

5  
Odlično 

Kako bi ocenili lastno pridobljeno 
znanje v okviru formalne 
izobrazbe? 

1 2 3 4 5 

 
 

9. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  nikoli, 5 pa vedno. 
(odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko  

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno  

 

1. Ali imate možnost 
dodatnega pedagoškega 
izobraževanja, povezanega 
s poučevanjem likovne 
vzgoje?  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

2. Kako pogosto se 
udeležujete dodatnih 
pedagoških izobraževanj, 
povezanih s poučevanjem 
likovne vzgoje? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

9.1 Če niste odgovorili »nikoli«, navedite kolikokrat. (zapišite) 

__________________________________________________________________________ 

 
 

10. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. (obkrožite številko pred ustreznim odgovorom ) 

 
 
 

10.1 Ali se strinjate, da bi potrebovali dodatna 
izobraževanja v okviru načrtovanja in 
izvajanja likovne vzgoje?  

1  
 

Sploh se ne  strinjam 
 

2 
  

Se ne strinjam 
 

3  
 

Niti se ne strinjam, niti se strinjam 

4 
 

Se strinjam 
 

5  
 

Popolnoma se strinjam 

10.2 Če bi imeli možnost, za katere likovne vsebine bi se dodatno izobraževali? (zapišite) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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11.) Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni neustrezni, 5 pa 
popolnoma ustrezni. (odgovor obkrožite) 

 1  
Neustrezni 

2 
Delno 

ustrezni   

3 
Niti 

ustrezni, 
niti 

neustrezni     

4 
Ustrezni 

5  
Popolnoma 

ustrezni 

Kako bi ocenili:      

1. lastne obstoječe 
prostorske pogoje za 
poučevanje likovne vzgoje  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. lastne obstoječe 
materialne pogoje za 
poučevanje likovne vzgoje  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 

12. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. (odgovor obkrožite) 

 1  
Sploh se 

ne  
strinjam 

2 
 Se ne 
strinja

m 

3 
Niti se ne 

strinjam 
niti se 

strinjam 

4 
Se strinjam 

5  
Popolnoma 

se 
strinjam 

S kakšnimi prostorskimi pogoji se 
soočate pri izvajanju pouka likovne 
vzgoje? 

     

1. Ustrezna velikost učilnice 1 2 3 4 5 
2. Specializirana (likovna) učilnica 1 2 3 4 5 
3. Primerna osvetljava učilnice 1 2 3 4 5 
4. Zračnost učilnice  1 2 3 4 5 
5. Primerne omare za shranjevanje 

likovnega materiala, izdelkov in 
druge opreme  

1 2 3 4 5 

6. Ustrezne odlagalne površine  1 2 3 4 5 
7. Ustrezen kabinet 1 2 3 4 5 

 
 

13. Zapišite vaše največje prostorske ovire pri izvajanju pouka likovne vzgoje. 
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14. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 5 pa vedno 
– vsako uro. (odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko 

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno  

– vsako uro 

Kako pogosto imate pri izvajanju 
pouka likovne vzgoje možnost 
uporabljati: 

     

1. računalnik? 1 2 3 4 5 
2. računalniški projektor? 1 2 3 4 5 
3. grafično prešo? 1 2 3 4 5 
4 omare za shranjevanje 

likovnega materiala? 
1 2 3 4 5 

5. posode za shranjevanje gline? 1 2 3 4 5 
6. lončarsko peč? 1 2 3 4 5 
7. odtočno korito z zadostnim 

številom pip? 
1 2 3 4 5 

8. interaktivno tablo? 1 2 3 4 5 

 
 
 

15. Zapišite vaše največje materialne ovire pri izvajanju pouka likovne vzgoje. 
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16. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  nikoli, 5 pa vedno 
(zelo pogosto, vsako uro). (odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko  

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno  

– vsako uro 

Kako pogosto uporabljate 
naslednja učna sredstva pri 
pouku likovne vzgoje: 

     

1. reprodukcije umetniških 
del iz učbenikov, 
monografij, revij, 
koledarjev? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. reprodukcije umetniških 
del na plakatu? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. reprodukcije umetniških 
del, predstavljene s 
projekcijo LCD- 
projektorja? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. tekst in reprodukcije 
umetniških del na 
plakatu? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. tekst in reprodukcije 
umetniških 
del ,predstavljene s 
projekcijo LCD-
projektorja? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. zvočni posnetek? 1 2 3 4 5 

7. tabelsko sliko? 1 2 3 4 5 

8. prosojnico? 1 2 3 4 5 

9. predmet iz okolja? 1 2 3 4 5 

10. likovni izdelek učenca? 1 2 3 4 5 

11. drugo? (odgovor zapišite 
v desno okence) 

_____________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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17.  Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  nikoli, 5 pa vedno 
(zelo pogosto, vsako uro). (odgovor obkrožite) 

 1  
nikoli 

2 
redko  

3 
včasih 

4 
pogosto 

5  
vedno – vsako uro 

Kako pogosto uporabljate 
naslednje učne pripomočke pri 
pouku likovne vzgoje: 

     

1. pripomoček za 
predstavitev učnih 
sredstev: 

 

1.1 TV in videorekorder  ali 
DVD- predvajalnik ? 

1 2 3 4 5 

1.2 računalnik in  LCD-
projektor? 

1 2 3 4 5 

1.3 interaktivno tablo? 1 2 3 4 5 

1.4 grafoskop? 1 2 3 4 5 

2. pripomoček za izvedbo 
likovne naloge: 

 

 2.1 fotoaparat? 1 2 3 4 5 

2.2 računalnik z likovnimi 
programi? 

1 2 3 4 5 

2.3 videokamero?      

3. drugo: (odgovor zapišite v 
desno okence) 

 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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18. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite vaše mnenje na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  
nikoli, 5 pa vedno. (odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko  

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno –  

vsako uro 

Kako pogosto:      
1. pri načrtovanju in 

izvajanju likovne vzgoje 
uporabljate učbenike za 
učence? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

2. pri načrtovanju in 
izvajanju likovne vzgoje 
uporabljate priročnike 
za učitelje? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

3. pri pouku likovne vzgoje 
uporabljajo učbenike 
učenci? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. pri pouku likovne vzgoje 
uporabljate delovne 
liste za učence? 

1 2 3 4 5 

5. pri pouku likovne vzgoje 
učenci zapisujejo 
predstavljeno učno 
snov? 

1 2 3 4 5 

6. pri pouku likovne vzgoje 
dajete učencem domače 
naloge? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. pri pouku likovne vzgoje 
preverjate znanje 
učencev s pisnimi 
preizkusi? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. pri pouku likovne vzgoje 
preverjate znanje 
učencev z ustnimi 
preizkusi? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18.1 Zapišite, katere učbenike in priročnike uporabljate.  
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19. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. (odgovor obkrožite) 

 1  

Sploh se 
ne  

strinjam 

2 

 Se ne 
strinja

m 

3 

Niti se ne 
strinjam 

niti se 
strinjam 

4 

Se  
strinjam 

5  

Popolnoma 
se strinjam 

Katere od spodnjih trditev 
opredeljujete kot obstoječe težave 
pri načrtovanju in izvajanju pouka 
likovne vzgoje: 

     

1. nepoznavanje in 
nerazumevanje vsebin učnega 
načrta 

1 2 3 4 5 

2. nepoznavanje strategij 
načrtovanja 

1 2 3 4 5 

3. pomanjkanje priporočil za 
načrtovanje vsebin iz učnega 
načrta 

1 2 3 4 5 

4. premajhna možnost 
sodelovanja z drugimi učitelji 
iste stroke 

1 2 3 4 5 

5. nedostopnost učnega načrta v 
jeziku poučevanja 

1 2 3 4 5 

6. nedostopnost priročnikov za 
učitelje v jeziku poučevanja 

1 2 3 4 5 

7. nedostopnost učbenikov za 
učence v jeziku poučevanja 

1 2 3 4 5 

8. drugo: (navedite v desno 
okence) 
 

 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

20. Katere vsebine pri načrtovanju in izvajanju likovne vzgoje so po vašem mnenju zahtevnejše in 
zakaj tako menite?  
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21. Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  sploh se ne 
strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. (odgovor obkrožite) 

 

 1  

Sploh se 
ne  

strinjam 

2 

 Se ne 
strinjam 

3 

Niti se ne 
strinjam 

niti se 
strinjam 

4 

Se 
strinjam 

5  

Popolnoma 
 se 

 strinjam 

Ali se strinjate, da vam 
zakonsko predpisani učni načrt 
omogoča: 

     

1. strokovno svobodo 1 2 3 4 5 
2. ustvarjalnost pri 

načrtovanju in izvajanju 
pouka? 

1 2 3 4 5 

3. prepoznavnost smernic 
za načrtovanje? 

1 2 3 4 5 

4. možnost časovno 
ustrezne razporeditve 
vsebin ? 

1 2 3 4 5 

5. realizacijo vseh 
predpisanih vsebin? 

1 2 3 4 5 

6. jasnost, prepoznavnost 
likovne naloge? 

1 2 3 4 5 

7. načrtovanje v vašem 
jeziku poučevanja? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

22.  Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  nikoli, 5 pa 
vedno. (odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko  

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno – 

vsako 
uro 

Kako pogosto uporabljate naslednje 
učne metode: 

     

1. razlago? 1 2 3 4 5 
2. pogovor? 1 2 3 4 5 
3. branje in delo z besedilom ter 

slikovnim gradivom 
(PowerPoint)? 

1 2 3 4 5 

4. metoda praktičnih del? 1 2 3 4 5 
5. demonstracija? 1 2 3 4 5 
6. dialog? 1 2 3 4 5 
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23.  Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1do 5, kjer 1 pomeni  neučinkovito, 5 
pa zelo učinkovito. (odgovor obkrožite)  

 1  
Neučinkovito 

2 
Delno 

učinkovito 

3 
Niti 

učinkovito 
niti 

neučinkovito 

4 
Učinkovito 

 

5  
Zelo 

učinkovito 

Katre spodaj naštete metode dela pri 
likovni dejavnosti ocenjujete kot 
učinkovite: 

     

1. razlaga? 1 2 3 4 5 
2. pogovor? 1 2 3 4 5 
3. branje in delo z besedilom ter 

slikovnim gradivom 
(PowerPoint)? 

1 2 3 4 5 

4. metodo praktičnih del? 1 2 3 4 5 
5. demonstracija? 1 2 3 4 5 
6. dialog? 1 2 3 4 5 

 
 
 

24.  Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1do 5, kjer 1 pomeni  nikoli, 5 pa 
vedno. (odgovor obkrožite) 

 1  
Nikoli 

2 
Redko  

3 
Včasih 

4 
Pogosto 

5  
Vedno – 

vsako 
uro 

Kako pogosto uporabljate naslednje 
učne oblike: 

     

1. frontalna 1 2 3 4 5 
2. individualna 1 2 3 4 5 
3. delo v dvojicah 1 2 3 4 5 
4. skupinska 1 2 3 4 5 

 
 
 

25.  Na vprašanje odgovorite tako, da ocenite na lestvici od 1do 5, kjer 1 pomeni  neučinkovite, 5 
pa zelo učinkovite. (odgovor obkrožite) 

 Katere oblike dela 
ocenjujete kot 
učinkovite? 

1  
Neučinkovito 

2 
Delno 

učinkovito 

3 
Niti učinkovito 

niti 
neučinkovito 

4 
Učinkovito 

 

5  
Zelo 

učinkovito 

1. frontalna 1 2 3 4 5 
2. individualna 1 2 3 4 5 
3. delo v dvojicah 1 2 3 4 5 
4. skupinska 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 



274 
 

 

26.) Označite strinjanje s spodnjimi trditvami. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni  sploh se 
ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. (obkrožite) 

 1  
Sploh se ne 

strinjam 

2 
 Se  
ne 

strinjam 

3 
Niti se  

ne 
strinjam 

niti se 
strinjam 

4 
Se 

strinjam 

5  
Se  

popolnoma 
strinjam 

Pri pouku likovne vzgoje:      

1. spodbujam spontani likovni 
izraz 

1 2 3 4 5 

2. posegam v reševanje likovne 
naloge z lastnimi sugestijami 

1 2 3 4 5 

3. neposredno popravljam 
likovne izdelkov pri 
nastajanju 

1 2 3 4 5 

4. spodbujam likovno 
ustvarjalnost 

1 2 3 4 5 

5. učencem individualno 
svetujem, pomagam 

1 2 3 4 5 

6. poznam učne stile učencev 
in jih upoštevam 

1 2 3 4 5 

7. upoštevam in se posvečam 
nadarjenim učencem  

1 2 3 4 5 

8. upoštevam in se posvečam  
učencem z učnimi težavami  

1 2 3 4 5 

9. enakovredno spremljam vse 
učence  

1 2 3 4 5 

10. učencem dajem možnost 
vživljanja v likovne vsebine 

1 2 3 4 5 

11. načrtujem in izvajam ure 
likovne vzgoje tako, da 
razvijam vse učenčeve čute 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. spodbujam razvoj vseh 
čutov 

1 2 3 4 5 

13. učencem dajem možnost, da 
s svoje ideje, zamisli brez 
zadržkov javno predstavijo 

1 2 3 4 5 

14. učencem omogočam, da 
samostojno snujejo likovne 
ideje 

1 2 3 4 5 

15. učencem omogočam, da 
samostojno postavijo 
razstavo likovnih izdelkov 

1 2 3 4 5 
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6.2 Priloga 2: Vprašanja za polstrukturirani intervju  
 

1) Kaj je po vašem mnenju likovna ustvarjalnost? 

2) Kakšen je za vas ustvarjalen učenec?  

3) Kako bi opisali ustvarjalni likovni izdelek? 

4) Ali se strinjate, da je lahko vsak učenec, ne glede na svoje prirojene 

sposobnosti, ustvarjalen? Obrazloţite. 

5) Kako doseţete ustvarjalno klimo v razredu? 
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6.3 Priloga 3: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje likovne 

ustvarjalnosti učencev 
 

Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje ustvarjalnosti učencev na 
njihovih likovnih izdelkih  

 
Učitelj /Zunanji ocenjevalec:        Datum: 

Šifra učenca: Likovna naloga:  

 
Ocenjevalni list se izpolnjuje za posamezni likovni izdelek. V zgornji obrazec 
zapišite šifro učenca. 
Obkrožite oceno za posamezno merilo ustvarjalnosti tako, da ocenite na lestvici 
od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«: 

 
 

1. ORIGINALNOST 

 5 

Popolnoma 
se 

strinjam 

4 

Strinjam 
se 

3 

Delno se 
strinjam 

2 

Ne 
strinjam 

se 

1 

Sploh 
 se 
 ne 

strinjam 

      

1.
1 
Brez vzorov  zasnuje neobičajne in 

redke ideje  ter inovativno upodobi 

likovni motiv 

 

 

 

5 
 

     4 

 

3 

 

2 

 

1 
1.

2 
Domiselno in nevsakdanje uporabi 

likovne materiale in pripomočke 

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
1.

3 
Spretno poveţe  likovne pojme, jih 

na nenavaden način vgradi v 
likovno izraţanje  in duhovito 

izvede likovno nalogo 

 

 
 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 

 

2. FLEKSIBILNOST 

 

 
 

5 
Popolnoma 

se strinjam 

4 
Strinjam 

se 

3 
Delno se 

strinjam 

2 
Ne 

strinjam 
se 

1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

      

2.
1 
Se prilagodi ponujenim likovnim 
materialom in orodjem ali pa jih 

izbere po lastni presoji ter razvije 

lastno strategijo za  izvedbo 

likovne tehnike 

 
 

 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2.
2 
Se prilagodi posredovanemu 

likovnemu motivu,  razvije lastno 

idejo in upodobi presenetljiv motiv 

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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2.
3 
Po lastni presoji vgradi likovne 

pojme v rešitev likovne naloge (se 
prilagodi oblikovalnim 

zakonitostim), jih uskladi z 

likovnimi materiali in motivom in 

pri tem spretno uporabi različne 

strategije 

 

 
 

 

 

 

5 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 

 

 

 

3. FLUENTNOST 

 5 
Popolnoma 
se strinjam 

4  
Strinjam 

se 

3 
Delno se 
strinjam 

2 
Ne 

strinjam 
se 

1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

      

3.
1 
Na osnovi lastnih opaţanj, 

domišljije ali  likovnega spomina, 

pri upodabljanju likovnega motiva 

in izvedbi likovne tehnike, izkazuje 
nove ustrezne ideje in izvede 

njihove kombinacije 

 

 

 

 
 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
3.

2 
Na neobičajen, samosvoj način 

vgradi spoznane likovne pojme 
(odkrije nove izrazne oblike) v 

likovno izraţanje  

 

 
 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 

4. REDEFINICIJA 

 5 

Popolnoma 
se strinjam 

4  

Strinjam 
se 

3 

Delno se 
strinjam 

2 

Ne 
strinjam 

se 

1 

Sploh  
se ne 

strinjam 

      

4.
1 
Na zasnovi subjektivnih zaznav, 

čustev in domišljije  zasnuje ideje 

in upodobi likovni motiv (ni 
stereotipnih rešitev) 

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
4.

2 
Spretno razišče in izkoristi 
posebnosti likovnih materialov in 

individualno izvede likovno 

tehniko  

 
 

 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 

 
1 

4.
3 
V likovno izraţanje na nov način 

vgradi ţe spoznane likovne pojme, 

jih spretno poveţe z novo 

spoznanimi  in ustvari zanimivo 
likovno rešitev 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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5. ELABORACIJA 

 5 
Popolnoma 
se strinjam 

4  
Strinjam 

se 

3 
Delno se 
strinjam 

2 
Ne 

strinjam 
se 

1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

      

5.
1 
V okviru predlaganega likovnega 

motiva  izkaţe  nove domislice pri 

snovanju lastne ideje in iskrivo 

upodobi motiv 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
5.

2 
Postopke likovne tehnike izvede po 

vnaprej  načrtovanih postopkih in 

smotrno uporabi likovne materiale  

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

5.
3 
Ustvari skladno povezavo likovnih 
materialov, likovnega motiva, 

likovno izraznih sredstev in 

oblikovalnih zakonitosti (estetski 

izraz) 

 
 

 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
 

 

6. OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE PROBLEME    

 5 
Popolnoma 

se strinjam 

 4  
Strinjam 

se 

3 
Delno se 

strinjam 

2 
Ne 

strinjam 
se 

1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

      

6.
1 
Privlačno in vsebinsko prepričljivo 

zasnuje in upodobi likovni motiv 
(močno doţivljanje in 

interpretacija) 

 

 
 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 
6.

2 
Občutljivo razišče  izrazne 

moţnosti likovnih materialov in jih 

občuteno uporabi 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6.
3 
Občutljivo  prenese zaznane 

likovne probleme  v naravi in 

okolju ali na delih likovnih 
ustvarjalcev v lastno rešitev kovne 

naloge 

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6.
4 
Občutljivo poveţe likovne pojme z 

likovnim motivom in likovnimi 

materiali  in ustvari skladne 

likovne zveze (izkaţe se lasten 

likovni izraz) 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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6.4 Priloga 4: Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje samostojnosti 

učencev pri reševanju likovnih nalog 

 
Ocenjevalni list za vrednotenje stopnje samostojnosti učencev pri 

reševanju likovnih nalog 
 

Učitelj /Zunanji ocenjevalec:          Datum: 

Šifra učenca: 

 

Likovna naloga:  

 
Ocenjevalni list se izpolnjuje po vsaki končani likovni nalogi za vsakega učenca 
posebej. V zgornji obrazec zapišite šifro učenca. 
 

Obkrožite  oceno za posamezno merilo samostojnosti tako, da ocenite, v 
kolikšni meri opisano vedenje za določenega učenca velja. Pri tem izbirate 
ocene od 5 (kjer 5 pomeni  »popolnoma se strinjam«) do 1 (kjer 1 pomeni 
“ sploh se ne strinjam”). 

 

5 
Popolnoma  
se strinjam 

4 
Strinjam  

se 

3 
Delno  se 
strinjam 

2 
Ne 

strinjam  
se 

1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

      

1. Aktivno, vedoţeljno 
(navdušujoče) in odgovorno 
pristopi k snovanju in reševanju 
likovnega problema. 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Izkaţe zmoţnost povezovanja ţe 
usvojenih likovnih znanj z novo 
spoznanimi in jih vgradi v 
likovno izraţanje. 

 

 
 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. V reševanje likovnega problema 
vključi dogovorjena pravila. 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
4. Neodvisno od učitelja določi 

smer rešitve likovnega problema. 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
5. Izkaţe sposobnost  iskanja 

lastnih rešitev. 

 

 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
6. Zaupa v lastne sposobnosti za 

rešitev likovne naloge (se zaveda 

lastne samoiniciativnosti). 

 

 
 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
7. Izkaţe tveganje pri snovanju idej 

in reševanju likovnega problema. 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
8. Izkaţe doslednost in zanesljivost  

pri vgrajevanju likovnih pojmov v 
likovno izraţanje ter pri izvedbi 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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likovne tehnike. 
9. Izkaţe strpnost in vztrajnost pri 

reševanju likovnega problema  in 
pozitiven odnos do rešitve 
likovne naloge. 

 
 

 

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

10
. 
Dopušča kritiko in zavrnitev 
lastnih idej in rešitev likovnih 
problemov . 

 

 

 

5 
 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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6.5 Priloga 5:  Intervju z učitelji po vsakem akcijskem koraku – 

okvirna vprašanja 
 
1) Kakšno je vaše mnenje o učni pripravi in drugem gradivu, s katerim ste izvedli 
1./2./3./4. akcijski  korak? 

 
2) Ali mislite, da je bil proces načrtovan tako, da so učenci imeli moţnost  
razvijati lastno samostojnost pri reševanju likovne naloge? Zakaj da ali ne oziroma 
kako, s čim? 

 
3) Ali mislite, da je bil proces načrtovan tako, da so učenci imeli moţnost razvijati 
lastno likovno ustvarjalnost? 

 

4) Ali mislite, da je bil proces načrtovan z upoštevanjem individualnih razlik v 
likovnem izraţanju?  

 
5) Kakšni so bili odzivi učencev in vzdušje pri tej nalogi? 

 
6) Kako mislite, da so se učenci počutili ob taki obliki dela 
(individualno/skupinsko/v dvojicah/individualno in v skupini)? 

 
7) Mislite, da jim je določena oblika dela omogočala večjo 
ustvarjalnost/samostojnost pri reševanju likovne naloge kot druge oblike? 

 
8) Kako so izbrane metode dela vplivale na učence? Mislite, da je to prispevalo k 
njihovi večji ustvarjalnosti ali samostojnosti pri reševanju likovne naloge?  

 
9) Skušali smo tudi doseči sproščeno vzdušje z glasbo – ali mislite, da je to kako 
vplivalo na samostojnost/ustvarjalnost pri reševanju likovne naloge? 

 
10) Ali se vam zdi, da je v tem določenem razredu taka izpeljava pouka na splošno 
kako vplivala na samostojnost učencev pri reševanju likovne naloge? 

 
11) Ali se vam zdi, da je v tem določenem razredu taka izpeljava pouka na splošno 
kako vplivala na likovno ustvarjalnost učencev? 

 
12) Po tem, ko ste vrednotili likovne izdelke učencev za določeno nalogo, ste opazili 
kakšna odstopanja, spremembe od dosedanjih nalog, ki ste jih z njimi izvedli, glede 
ustvarjalnosti? 

 
13) Po tem, ko ste vrednotili likovne izdelke učencev za določeno nalogo, ste opazili 
kakšna odstopanja, spremembe od dosedanjih nalog, ki ste jih z njimi izvedli, glede 
samostojnosti? 
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14) Bi sami dodali še kakšno posebno opaţanje? 
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6. 6 Priloga 6: Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 1. 

akcijskem koraku 
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6.7 Priloga 7: Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 2. 

akcijskem koraku 
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6.8 Priloga 8: Plakata za izvedbo učne ure v 3. akcijskem koraku 
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6.9 Priloga 9: Predstavitev v PowerPointu za izvedbo učne ure v 4. 

akcijskem koraku 
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