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POVZETEK 

 

V diplomskem delu z naslovom Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol 

so predstavljena likovna področja ter njihove značilnosti, znotraj njih pa likovne tehnike, ki se 

pojavljajo oz. so primerne za prvo triletje osnovne šole. Predstavljeno je likovno vrednotenje 

kot del likovnega pouka in njegov pomen. Navedeni so splošni cilji pri pouku likovne vzgoje, 

ki naj bi jih učenec usvojil skozi proces likovne vzgoje. Del teoretičnega dela zavzemata 

preverjanje in ocenjevanje, kot segment pri zaključku likovne naloge. Predstavljeni so kriteriji 

za izbiro likovne tehnike, in sicer starost učencev, njihova osebnost ter psihomotorika. Del 

teorije je namenjen izbiri likovnega motiva, primernemu likovnemu okolju za ustvarjanje ter 

razstavljanju likovnih del in pomenu le-tega za učence. Na koncu so kratko predstavljene 

posamezne osnovne šole, sodelujoče v raziskavi. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki dajejo vpogled v stanje likovne 

vzgoje v splošnem pomenu v prvem triletju petih novomeških šol. Sodelovalo je 31 od 

skupno 44 učiteljic. Rezultati raziskave so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, 

ki je sestavljen iz 28 vprašanj, od tega iz 23 vprašanj zaprtega in 5 vprašanj odprtega tipa. Za 

analizo odgovorov je bila uporabljena deskriptivna metoda. 

 

Analiza raziskave je pokazala, da se učiteljice v skladu z učnim načrtom poslužujejo vseh 

likovnih področij, znotraj njih pa izbirajo različne likovne tehnike. Za izbiro določenega 

likovnega področja se odločajo večinoma na podlagi razpoložljivosti materialov in orodij, 

katerih pomanjkanje nekaterim povzroča težave, ter na podlagi v naprej določenega 

delovnega načrta. Najredkeje uporabljeno likovno področje je grafika, učenci pa najraje 

ustvarjajo na področju slikanja, kiparstva in risanja. Učbenik je pri pouku likovne vzgoje 

uporabljen manj pogosto. Rezultati so pokazali, da učiteljice spodbujajo razstavljanje likovnih 

del učencev v šolskem območju in da se zavedajo pomena ustreznega likovnega okolja za 

ustvarjanje. 

 

Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je pouk likovne vzgoje v razredih anketirank 

raznolik, vendar so kljub temu določene likovne tehnike še premalo v uporabi ter da se 

učiteljice pri izvedbi določenih likovnih nalog srečujejo z različnimi izzivi. 

 



Ključne besede: likovna vzgoja v prvem triletju osnovne šole, likovna področja, likovne 

tehnike, likovni materiali in orodja, kriteriji za izbiro likovnih tehnik, razstava likovnih 

izdelkov. 

  



ABSTRACT 

 

The thesis entitled Visual arts in the first three years of elementary schools in Novo Mesto 

presents visual arts disciplines and their main characteristics, including art techniques applied 

in these disciplines, taught in or suitable for the first three years of elementary school. Artistic 

evaluation as part of art education and its importance is discussed. General learning objectives 

of visual arts lessons—skills that are to be achieved by students through art education—are 

specified. Part of the theoretical analysis focuses on evaluation and assessment as a segment 

of completing an art task. Criteria for selecting art techniques are identified, namely: the age 

of the students, their personality and psychomotor skills. Another section of the theoretical 

part addresses the topic of selecting the visual motif, providing a suitable environment for 

artistic creation and exhibiting works of art and its importance for the students. Finally, 

individual elementary schools participating in the research are briefly presented. 

 

The empirical part introduces the results of the research, providing an insight into the state of 

art education in its general sense in the first three years of study at five schools in Novo 

Mesto. 31 out of a total of 44 elementary school teachers participated in the research. The 

results of the research were obtained using a questionnaire consisting of 28 questions: 23 

close-ended and 5 open-ended ones. The responses were analyzed using the descriptive 

method. 

 

The research showed that the teachers, in accordance with the Curriculum, employ all the 

disciplines of visual arts, selecting various art techniques within them. When selecting a 

visual arts discipline, their decisions are largely based on the predetermined work plan and the 

availability of appropriate materials and tools—the lack of which poses problems to some of 

the teachers surveyed. The least used visual arts discipline is graphic art; students most enjoy 

painting, sculpture, and drawing. Textbooks are not often used in visual arts classes. The 

results also showed that teachers encourage exhibiting students’ art works in the school 

premises and appreciate the importance of providing a proper creative environment. 

 

Based on the results, it was found that the respondents’ visual arts classes are fairly varied; 

however, certain art techniques are not sufficiently represented, and that the teachers face 

various challenges in the implementation of certain art tasks. 

 



Key words: visual arts in the first triennium of elementary school education, visual arts 

disciplines, artistic techniques, visual art materials and tools, criteria for selecting art 

techniques, exhibition of art works. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 UVOD 

»Temeljna naloga likovne umetnosti je razvoj učenčeve likovne zmožnosti (kompetence), ki 

izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora in 

se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. Razvija zmožnost 

vrednotenja likovne in vizualne kulture. Predmet temelji na odkrivanju in spodbujanju 

učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in 

presojanja. Goji nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega likovnega raziskovanja 

sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja ter njegovo izpopolnjevanje in poglabljanje 

posluha, tako za likovna dela umetnikov, kakor tudi uporabnih predmetov in likovne 

problematike v okolju (Učni načrt, 2011, str. 4).« 

 

Obvezni učni predmet v osnovnošolskem izobraževanju, katerega glavna dejavnost je likovno 

izražanje, izvajanje usmerjenih dejavnosti in oblikovanje otrokove osebnosti v ustvarjalni 

individuum, se uradno imenuje likovna umetnost. Predhodni izraz za ta predmet je likovna 

vzgoja. Umetnost v splošnem pojmuje dejavnost, znotraj katere je pomemben proces 

ustvarjanja in oblikovanje del estetskega pomena. Vzgoja, ki je pravzaprav pomemben del 

osnovnošolskega izobraževanja, pa temelji na duhovnem in značajskem oblikovanju 

posameznika. Pri oblikovanju otrokove umetniške osebnosti je v veliki meri pomembna 

vzgoja, umetnost se individualno razvija z vsakim posameznikom. V nadaljevanju 

diplomskega dela bom uporabljala tako izraz vzgoja, kot tudi umetnost.  

 

Na odločitev, da sem si izbrala  temo za diplomsko nalogo s področja likovne umetnosti, je 

vplival moj interes za likovno umetnost in želja po tem, da z raziskovanjem dobim vpogled, 

katera likovna področja in likovne tehnike pri poučevanju likovne umetnosti v novomeških 

osnovnih šolah učitelji največ uporabljajo. Raziskavo sem torej opravila v osnovni šoli, in 

sicer v 1. triletju. Sodelovale so štiri novomeške osnovne šole.  

 

Diplomsko delo sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem na kratko 

predstavila šole ter likovna področja in likovne tehnike, v empiričnem delu pa sem opravljala 
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raziskavo o načinu izvedbe različnih likovnih področij v izbranih osnovnih šolah. V teoretični 

del sem vključila tudi nekaj likovnih izdelkov tamkajšnjih učencev, z namenom prikaza 

konkretnih primerov za določeno likovno tehniko in za vpogled v pestrost likovnega 

ustvarjanja v prvem triletju teh osnovnih šol. 

 

V empiričnem delu sem opisala podatke, pridobljene na podlagi anketnih vprašalnikov, ki sem 

jih posredovala učiteljicam prvega triletja v novomeških osnovnih šolah. Empirični del sem 

zaključila z interpretacijo teh podatkov in s sklepom. Na koncu so navedeni še uporabljeni 

viri in literatura. 
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2 LIKOVNA PODROČJA 

 

Likovna področja pri likovni vzgoji v prvem triletju osnovne šole so določena z učnim 

načrtom za likovno umetnost, in sicer so to: 

 risanje, 

 slikanje, 

 kiparstvo, 

 grafika in  

 arhitektura (Učni načrt, 2011). 

 

Likovna področja se med seboj razlikujejo glede na likovna izrazna sredstva, materiale in 

postopke, s katerimi se otroci izražajo (Vrlič, 2001). 

 

 

2.1 RISANJE 

 

Risba, rezultat risanja, upodobitev s črto na ploskvi; umet. r. je lahko študija, osnutek, skica, 

pomožna r. npr. za fresko, predloga ali zapis lastnih ali tujih umet. motivov in vtisov pa tudi 

(zlasti od 16. st. naprej) samostojno umet. delo ali dokument določene faze v umet. razvoju. 

Značaj. r. določa risarski pribor, temeljnik (podložen ali nepodložen papir, pergament, svila) 

in način izvedbe (med strogo linearnostjo in slikovitostjo so možni številni prehodi) (Bernik 

idr., 1985). 

 

Že preprosto pisalo pri otroku spodbudi zanimanje za likovno izražanje. Večina otrok svoje 

okolje že zgodaj začne upodabljati s preprostim risarskim orodjem, na preprosto risarsko 

podlago. Prve, t.i. čačke, nastanejo iz veselja po dotiku materiala in površine in nimajo 

konkretnega pomena. Vsaka risba posebej je unikat in nam o otroku pove veliko glede 

njegovega dojemanja okolja, v katerem se nahaja, je pa tudi velik pokazatelj, v kakšni smeri 

se odvija njegov likovni  razvoj. 
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Risanje je osnovni način, kako likovne misli prenesemo v vidno obliko (Tomšič Čerkez in 

Tacar, 2010). 

Likovno-izrazna sredstva pri risanju so pika, črta, oblika, svetlo-temni odnos in površina 

oziroma tekstura (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Z linijami in točkami orisujemo oblike, ploskve in opisujemo površine (Tomšič Čerkez in 

Tacar, 2010). 

 

Rišemo lahko tenko ali debelo. Z orodjem za tenko črto rišejo otroci motive z več 

podrobnostmi (Gerlovič, 1968). 

 

Rišemo lahko prostoročno ali z različnimi pripomočki. Prostoročne linije so zelo različne in 

izražajo poseben individualen značaj risarja. Risbe, nastale s pripomočki (ravnilo, šestilo, 

trikotniki idr.), so natančne, lahko jih izmerimo in po potrebi ponovimo (Tomšič Čerkez in 

Tacar, 2010). 

 

Rišemo lahko s trdimi ali s tekočimi materiali in z različnimi pripomočki na risarskih 

podlagah, ki so različne velikosti, oblike in barve. Med seboj lahko kombiniramo različne trde 

ali tekoče materiale na enem izdelku (prav tam). 

 

 

2.2 SLIKANJE 

 

Slikárstvo je likovna umetnost, pri kateri je glavno izrazno sredstvo barva.  

 

Otrok nadaljuje svoje zgodnje likovno ustvarjanje z dodatkom nekega globljega pomena sliki. 

Po svojem okusu doda barve, se z njimi igra na risarski podlagi, zapolni prostor. Na svoj 

način upodablja motive, ki so mu ljubi ali se z njimi pristno in najbolje izrazi.  

 

Temeljna komponenta slikanja je barva oz. barvna ploskev, ki jo nanesemo na likovno 

podlago (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

Izrazito slikarski motivi so tisti, katerih glavni čar je barva (Gerlovič, 1968). 
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Vsaka barva ima določene značilnosti:  

 barvnost ali kromatičnost (razlikovanje barv med seboj – rumena je različna od 

modre), 

 svetlost (npr. rumena je najsvetlejša v barvnem krogu, vijolična pa najtemnejša) in 

 nasičenost ali intenzivnost (pomeni čistost ali polnost barve, pri čemer nasičenost 

barve lahko zmanjšamo, če ji dodamo belo, črno, sivo ali njej komplementarno barvo) 

(Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

Vsi obarvani predmeti oz. vse stvari v naši okolici vsebujejo pigmente, ki nekatere svetlobne 

žarke vsrkavajo, druge pa odbijajo. Naše oko torej zazna le odbite žarke, na podlagi katerih 

zaznamo barvo videnega telesa. Poznamo pisane barve, ki so prave barve v splošnem pomenu 

in nepisane oz. nevtralne barve (bela, siva in črna) (Bagnall, 1995).  

 

Barve delimo na primarne barve (te barve so rdeča, modra in rumena in jih ne moremo dobiti 

z medsebojnim mešanjem), sekundarne barve (dobimo jih z mešanjem osnovnih barv; te 

barve so oranžna, zelena in vijolična) in terciarne barve (nastanejo z mešanjem dveh 

sekundarnih barv) (prav tam). Terciarne barve so rjavi odtenki (Tomšič Čerkez in Tacar, 

2010).  

 

Odnose med barvami opišemo z barvnim krogom. Barvni krog je prikaz barv, kjer so vse 

barve mešane z osnovnimi, primarnimi barvami (rdeča, rumena in modra), ki so povsem čiste 

barve. V barvnem krogu so prikazane primarne in sekundarne barve. Z mešanjem primarnih 

in sekundarnih barv barvni krog dopolni še šest barv: rumeno zelena, rdeče oranžna, modro 

zelena, rumeno oranžna, rdeče vijolična in modro vijolična. Barve, ki so si v barvnem krogu 

nasproti, se imenujejo komplementarne barve. Rumena je komplementarna vijolični, rdeča 

zeleni, modra rumeni. Z mešanjem komplementarnih barv nastane siva (Bagnall, 1995).  
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Slika 1: Barvni krog 

Vir: https://www.google.si/search?q=barvni+kr 1 

 

Slikamo lahko s trdnimi ali tekočimi materiali, s pomočjo različnih pripomočkov; na 

slikarskih podlagah, ki so lahko različnih velikosti, oblik in barv (Tomšič Čerkez in Tacar, 

2010). 

 

Suhe slikarske likovne tehnike pri likovno-vzgojnem delu so voščenke, oljni pasteli, barvni 

svinčniki, barvni flomastri, barvne krede. Uporabimo jih za slikanje na manjšem formatu (A4 

ali največ A3). Barvanje večjih površin s suhimi slikarskimi materiali ni primerno. (Duh in 

Vrlič, 2003).  

 

Za mešanje barv na različne načine so primerne mokre slikarske tehnike, v prvem triletju v 

glavnem vodene in tempera barve ter barvni tuši (prav tam). 

 

 

 

2.3 KIPARSTVO 

 

Kipárstvo  -a s (ȃ) umetnost, ki se ukvarja z delanjem, izdelovanjem kipov; 

 

Marsikdo se je že v otroških letih srečal z oblikovanjem nekega materiala, s čimer je pridobil 

njemu zanimivo ali celo uporabno formo. Večini otrok je kot material, iz katerega lahko 

naredi skulpturo, (bila) zanimiva predvsem glina ali plastelin. Končni rezultat oblikovanja pa 

so (bile) velikokrat figure, ki so nam delale družbo pri sami igri ali pa so služile kot okras v 
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otroški sobi. S spodbujanjem likovnega izražanja v šoli pa otroku tudi damo vedeti, kako 

neprecenljivi in unikatni so takšni likovni izdelki.  

 

Likovno je po svojem bistvu prostorsko in se lahko uresničuje v dveh dimenzijah slikovne 

ploskve ali v tridimenzionalnem,  globinskem prostoru. Prostorske tvorbe so po svoji naravi 

vidne ali otipne (Butina, 2000). 

 

Kiparstvo ali plastično oblikovanje je likovno področje, ki se ukvarja s prostornino oz. 

volumnom. Pri kiparstvu oblikujemo različne materiale v tridimenzionalnem prostoru (Duh in 

Vrlič, 2003). 

 

Glede na način kiparskega oblikovanja ločimo: 

 obhodno plastiko (obdelava in opazovanje kipa z vseh strani) in 

 relief (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

Relief je zvrst likovnega oblikovanja, ki je vezana na osnovno ploskev, iz katere se 

upodobljene oblike vanjo ugrezajo ali iz nje dvigajo (Božič, 2013). 

Prostor v plastiki je lahko: 

 enoten, 

 z izboklinami in vdolbinami, 

 luknjast, 

 sestavljen iz tankih ploskev, brez mase (cevi ipd.), 

 mobil ali 

 pa so elementi, postavljeni po širšem prostoru (instalacije) (prav tam). 

 

Kipi z najrazličnejšimi motivi in materiali morajo biti stabilni. Oblike so lahko razgibane ali 

izrazito statične oz. nerazgibane (Tomšič Čerkez, 2010). 

 

Materiali za kiparjenje so lahko naravni (les, glina) ali umetni (plastična masa, stiropor). 
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2.4 GRAFIKA 

 

Mali odtisi rok na zarošenem steklu in odtisi stopal na peščeni podlagi so le del otroškega 

ustvarjanja grafike. Nezavedni, a prvi začetki grafike se pri otrocih pojavijo ravno na 

omenjena načina. Grafika pa je prisotna tudi v vsakdanjem življenju odraslih – dnevno 

uporabljamo predmete, ki jih odtiskujemo (štampiljke, različne podobe, črke …).  

 

Grška beseda »graphein« pomeni dolbsti, grebsti, pisati. Z besedo grafika danes imenujemo 

likovno delo, ki ga z odtisom dobimo s tiskovne plošče. 

 

Tiskovne plošče ali matrice, na katere na različne načine narišemo risbo, ki jo želimo 

odtisniti, so iz različnih snovi – lesa, linoleja, kovine (Gerlovič, 1968). 

 

Ko uredimo kompozicijo in je matrica izdelana, nanesemo tiskarsko barvo in naredimo odtis 

(Tomšič Čerkez, 2010). 

 

Poznamo štiri vrste tiska, ki se delijo po načinu nanosa barve in načinu tiskanja: 

 visoki tisk: barva se odtiskuje na tiskarsko podlago z vzdignjenih delov matrice, pri 

čemer se ugreznjeni deli matrice ne dotikajo grafičnega lista; na tistih delih je površina 

na odtisu ne potiskana; 

 globoki tisk: barvo vtiramo v ugreznjene, izdolbene dele matrice; odtis z močnim 

pritiskom na površino tiskarske podlage; 

 ploski tisk: ploska plošča je matrica, odtis ni odvisen od razlike višin na njej; 

 sitotisk: barvo vtiramo skozi mrežo, ki je napeta na okvir; barva na tiskarsko podlago 

prodira na mestih, kjer je mreža odprta (prav tam). 

 

Izdelek, ki nastane z odtiskovanjem in je izdelan ročno ter je označen s podpisom avtorja, je 

unikaten. Imenujemo ga originalni grafični list (prav tam). 

 

Poznamo tudi industrijsko grafiko, pri čemer, za razliko od umetniške grafike, lahko nastane 

veliko enakih odtisov (črke v knjigah, revijah, letaki, plakati, vzorci na tkaninah …). 
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Za likovno-ustvarjalno delo v prvem triletju osnovne šole so primerne predvsem tehnike 

visokega tiska (kolažni tisk, pečatenje) in ploskega tiska (monotipija), ker jih lahko 

odtiskujemo ročno (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

2.5 ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE 

 

Arhitektura, stavbarstvo, umetnostna zvrst, ki se izraža z oblikovanjem in urejanjem 

prostorskih organizmov. Bistveni sestavini sta notranji arh. prostor, vsebinsko določen z 

namembnostjo (delo, stanovanje, kult, počitek, kulturno življenje idr.), ter arhitekturno telo, ki 

v širšem (urbanem, ruralnem) prostoru s svojim konstruktivno-oblikovnim sestavom 

uresničuje ta prostor /…/ (Bernik, idr., 1985). 

 

Vsakdo ima svoj najljubši kotiček, svoj prostor, kjer se dobro počuti. To je lahko le del sobe, 

ali pa celo stanovanje. Prav tako imajo otroci radi prostor, kamor se lahko zatečejo. Le-ta je 

lahko preprost, ustvarjen iz kartona, po možnosti oblečen ali prekrit s tekstilom, z izbrano 

opremo.  

 

Prostor nastane z materialnim ograjevanjem,  pri tem pa nastane notranji in zunanji prostor. 

Človek že od vsega začetka ograjuje svoj prostor in ga oblikuje z vidika varnosti in estetike 

(Lorber, 2000). 

Arhitektura je umetnostna zvrst, ki se ukvarja z oblikovanjem prostora. 

 

Likovne naloge iz arhitekturnega oblikovanja načrtujemo lahko na različne načine: 

 tehnika oblikovanja na ploskvi (izdelava različnih risb in slik) in 

 tehnika oblikovanja v prostoru (izdelava različnih tridimenzionalnih modelov), pri 

čemer gre za predstavitev objekta v ustreznem merilu in v treh dimenzijah z uporabo 

različnih materialov, orodij in postopkov dela (Tomšič Čerkez, 2010). 

 

Za arhitekturo je značilen prostor, v katerem se gibljemo in se sprehodimo, ki je oblikovan in 

opremljen za določeno funkcijo in namembnost (prav tam). 

 

Zunanji prostor oz. volumen arhitekture je bolj ali manj sestavljen v blokih različnih oblik in 

velikosti, kot so kocke, kvadri, valji, piramide (Tomšič Čerkez, 2010). 
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 V prvem triletju, glede na cilje, določene z učnim načrtom, lahko v šoli arhitekturno 

oblikovanje izvajamo na več načinov. Učenci iz odpadne embalaže sestavljajo prostorske 

tvorbe, različnih motivov. Iz večje embalaže lahko ustvarjajo na šolskem hodniku ali avli. 

Delo v večjih dimenzijah je ustreznejše, saj se lahko po večji prostorski postavitvi gibljejo 

tudi sami in s tem pridobivajo občutek za prostor (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

2.6 LIKOVNO VREDNOTENJE 

 

Likovno vrednotenje se pri likovno-vzgojnem delu v osnovni šoli kaže v dveh segmentih: 

 kot princip in cilj likovne vzgoje, saj pouk likovne vzgoje postavlja kot cilj 

izobraževalno-vzgojne dejavnosti ter razvijanje, bogatenje in ohranjanje sposobnosti 

za likovno izražanje in oblikovanje; 

 kot zaključna faza procesa likovnega ustvarjanja, kjer gre za potrditev končnega 

izdelka, ki je podkrepljena s primerno komunikacijo in didaktičnimi postopki (Duh, 

2004). 

 

Likovno vrednotenje se v osnovnošolskem učnem načrtu ne smatra kot samostojno likovno  

področje. 

 

Z vrednotenjem likovnih del pri učencih razvijamo zaznavno in doživljajsko občutljivost, ki 

spodbuja razumevanje likovnih sestavin in zakonitosti likovnega procesa (Duh in Vrlič, 

2003). 

 

Likovno vrednotenje je tudi zaključni del vsake etape likovno-ustvarjalnega dela in sestavni 

del faze verifikacije v ustvarjalnem procesu, ki sledi načrtovanju, pripravi in uresničevanju 

likovno-ustvarjalnega procesa. Pri tem vrednotenja, ki je presojanje likovnih del po določenih 

kriterijih in aktivna večsmerna komunikacija, ne smemo zamenjevati z ocenjevanjem, ki je 

usmerjeno k oblikovanju ocene dosežkov učenca (prav tam).  

 

Lancaster (1990) navaja, da likovno delo oz. izdelek le stežka vrednoti nekdo, ki nima 

izkušnje z ustvarjanjem. Za otroka je torej pomembno vrednotenje kot zaključna faza 

ustvarjanja, saj kot kritični opazovalec bolje razume in je zmožen vrednotiti svoje likovno 

delo in delo drugih. 
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V prvem razredu usvajanje likovnih pojmov poteka na najosnovnejši ravni, likovno-vzgojno 

delo pa je usmerjeno k spontanemu likovnemu izražanju ter pridobivanju osnovnih likovnih 

izraznih izkušenj. V 2. in 3. razredu se z bogatitvijo učenčevih predstav, domišljije in 

spoznanj likovno izražanje, izkušnje in mišljenje dopolnjujejo in razširjajo (Učni načrt za 

likovno vzgojo, 2011, str. 22). 

 

2.6.1 Pripomočki za likovno vrednotenje  

 

Kot pomoč pri vrednotenju likovnih del se v šoli poslužujemo naslednjih pripomočkov: 

 reprodukcije kakovostnih umetnin; 

 ilustracije v slikanicah in drugem čtivu za otroke; 

 plakati; 

 otroški likovni izdelki; 

 različne igrače; 

 dejavnosti v avtentičnem okolju: v muzeju, galeriji ali delavnici umetnika. 

 

2.6.2 Načini likovnega vrednotenja 

 

Vrlič (2001) izpostavlja različne načine likovnega vrednotenja: 

 verbalni način, kjer je glavna dejavnost pogovor ob opazovanih likovnih delih; 

 praktično likovno izražanje, pri čemer ima otrok odprte možnosti za ustvarjanje, saj si 

sam izbere reprodukcijo umetniškega dela ter jo upodobi na podlagi lastne vizije z 

izbrano tehniko in materiali; 

 kostumiranje, pri čemer otroci izdelajo maske, ki predstavljajo osebe iz likovnega 

dela; 

 izvajanje mimike in dramatizacije, kjer otroci z maskami uprizorijo dogajanje v 

likovnem delu ali pa abstraktna dela uprizorijo z mimiko in plesom; 

 ustvarjanje iger, katerih motiv črpamo iz umetniških del; 

 izdelava zloženk iz reprodukcij umetniških del.  

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

12 

 

2.6.3 Merila za vrednotenje likovnih del 

 

Za vrednotenje likovnih del uporabljamo različna merila. Ta so lahko primerna in zanesljiva 

ali taka, da z njimi ne moremo preveriti prave vrednosti likovnega dela (Gerlovič, 1968). 

Neprimerna merila za vrednotenje (otroških) likovnih del so: 

 lasten odnos do motiva, snovi, predmeta in teme; 

 sklicevanje  na  »podobnost« likovnega dela naravi; 

 sklicevanje na zunanjo učinkovitost in bogastvo likovnega dela; 

 stopnja otrokovega psihofizičnega razvoja, ki se odraža v njegovem likovnem delu, 

 individualen odnos do estetike izdelka (prav tam). 

 

Primerna merila za vrednotenje (otroških) likovnih del so: 

 vrednotenje po skladnosti likovnih izrazil z likovnim slogom in namenom likovnega 

dela; 

 vrednotenje v zvezi z naravnim posluhom za mero in likovni red; 

 ugotavljanje pristnosti in izvirnosti likovnega dela; 

 ugotavljanje doslednosti v uporabi likovne tehnike (prav tam). 

 

V učnem načrtu za likovno vzgojo (2011)  je za vsako likovno področje predpisan operativni 

cilj, ki predvideva, da učenci spoznavajo likovne pojme za določeno likovno področje ob 

likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja. 

 

Naloga učitelja je nazorna predstavitev likovnih in drugih pojmov učencem ter omogočitev 

doživljanja ter razumevanja le-teh. Učitelj učencem v prvem triletju ne sme vsiljevati 

shematskih rešitev in določenih likovnih gradnikov, izbira likovnih tehnik pa mora biti 

preprosta (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011). 

 

Izbira likovnih motivov v prvem triletju temelji na učenčevih predstavah iz njihovega 

doživljajskega sveta. Del pozornosti je namenjen spoznavanju in vrednotenju likovnih del 

umetnikov. Učitelj slednje uporabi kot ponazorilo za nazorno spoznavanje likovnih pojmov, 

spoznavanje likovne tehnike ali motiva. Za poglobljeno spoznavanje umetniških del učitelj 

učence pelje na ogled razstave in/ali organizira pogovor z ustvarjalcem (prav tam). 
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2.6.4 Splošni in operativni cilji za posamezno likovno področje 

 

Splošni in operativni cilji za posamezno likovno področje pri predmetu likovna vzgoja so 

predpisani v Učnem načrtu za likovno vzgojo. 

Z dosego splošnih ciljev učenci pridobijo znanje, potrebno za splošno izobrazbo po končanem 

osnovnošolskem šolanju. Splošni cilji so namenjeni vsem učencem, zato je učiteljeva naloga, 

da le-te obvezno obravnava (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011). 

 

»S splošnimi cilji učenci v skladu s svojimi zmožnostmi: 

 razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni izraz; 

 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 

 se seznanjajo z osnovnimi likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo 

likovnih nalog; 

 se seznanjajo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami); 

 ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost; 

 ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 

kvalitete; 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov 

vrstnikov; 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja; 

 razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti (Učni načrt 

za likovno vzgojo, 2011, str. 5).« 

 

Na podlagi operativnih ciljev in pojmov, ki so zapisani v preglednici po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih, učitelj določi vsebino, preko katere obravnava te cilje (Učni načrt za 

likovno vzgojo, 2011). 

 

Operativni cilji predvidevajo oz. določajo aktivno sodelovanje učencev za pridobitev 

določenih standardov znanja. Posamezni cilji so zapisani za posamezno likovno področje in 

likovne sklope.  
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2.6.5 Preverjanje in ocenjevanje znanja pri likovni vzgoji 

 

Po vsaki končani likovni nalogi učitelj z učenci ob razstavljenih, dokončanih in nedokončanih 

likovnih izdelkih vrednoti dosežene cilje na podlagi izoblikovanih kriterijev, ki izhajajo iz 

likovne naloge. Učitelj oceni, v kakšni meri je učenec dosegel cilje oz. standarde, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011). 

 

Pri ocenjevanju znanja se upošteva opravljeno učenčevo delo v učni uri glede na zastavljene 

cilje, ki zajemajo usvajanje likovnih pojmov, likovno izražanje in privzgajanje doživljajske 

naravnanosti glede na posameznika. Likovna nadarjenost ni predmet ocenjevanja (prav tam). 

 

Učitelj pri ocenjevanju izhaja iz kriterijev, ki pojasnjujejo napredovanje v celotnem učnem 

procesu. Izdelava jasnih kriterijev temelji na podlagi ciljev, ki so predpisani v učnem načrtu. 

Kriteriji zajemajo znanje, procese ter veščine posameznika pri izdelavi likovne naloge (prav 

tam). 

 

Pri ocenjevanju učitelj upošteva tudi osebne posebnosti otrok. Kriterij ocenjevanja mora 

upoštevati raven razreda in zahtevnost naloge (Gerlovič, 1968).  

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

15 

 

3 LIKOVNE TEHNIKE IN MATERIALI ZA DELO V PRVEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

S pojmom likovna tehnika razumemo material, orodje in delovni postopek (Gerlovič, 1968). 

 

Butina (1997) navaja, da so likovne tehnike kombinacije osebnega načina dela in uporabe 

orodij ter materialov. Slednje velja za splošno umetnost.  

 

»Materiali so snovi, ki jih uporabljamo pri likovnem oblikovanju – papir, svinčnik, tuš, barva, 

linolej, žica, glina, mavec in drugo (Gerlovič, 1968, str. 84).« 

 

Likovni materiali oz. materiali, ki se uporabljajo v likovni umetnosti, so aktivni elementi 

izraza in imajo odločilen pomen (Butina, 1997). 

 

Orodje so pripomočki, s katerimi oblikujemo – svinčnik, pero, čopič, dleto, modelirka, 

kladivo (Gerlovič, 1968). 

 

Orodje in material lahko uporabljamo za več načinov dela (prav tam). 

 

Glede na likovne tehnike lahko izbiramo tudi likovne snovi in motive (prav tam). 

 

Likovne tehnike uvajamo glede na starost, število otrok v delovni skupini in glede na gmotne 

razmere in možnosti. Na vsaki stopnji jih izbiramo tako, da zajamemo vse osnovne likovne 

dejavnosti – risanje, slikanje, kiparstvo, grafiko in arhitekturno oblikovanje (prav tam). 

 

 

3.1 UVAJANJE LIKOVNIH TEHNIK GLEDE NA OTROKOVO OSEBNOST 

 

Vsaka tehnika ima svoje lastnosti, svoje zakonitosti. V mejah teh lastnosti je nešteto možnosti 

različnega dela. Zato je prav, da kot sprejemljiv izid smatramo tudi tisto, kar se zgodi slučajno 

in nepredvideno, če je le-to usklajeno z lastnostmi tehnike (Gerlovič, 1968). 
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Različne osebnosti se izražajo z različnim rokopisom. Zato se tudi učencem ne sme omejevati 

preizkušanjem različnih možnosti določene likovne tehnike. Prav je, da učenec dobi 

spodbudo, da poišče svoj osebni »rokopis«. Osebne razlike med učenci ne smejo biti ovirane 

npr. v potezi  s čopičem, v nanašanju gline, pritisku svinčnika, oblikovanju črte. Čas za 

posredovanje v učenčevo delo je primeren le takrat, ko učenec zaide iz naravnega delovnega 

načina v očitno napako (prav tam). 

 

 

3.2 STOPNJE RAZVOJA LIKOVNEGA IZRAŽANJA OTROK V PRVEM TRILETJU 

OSNOVNE ŠOLE 

 

Na razvoj likovnega izraza otrok vplivajo sočasni procesi dozorevanja in učenja, ki se kažejo 

v razvoju psihomotorike, spoznavanju in pridobivanju znanja o okolju ter v razvoju 

sposobnosti in potrebe po prikazovanju znanja (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Pomemben je tudi proces kompleksnejšega pristopa k umetnosti, pri čemer ima pomembno 

vlogo učitelj, otrok pa gre skozi serijo korakov, s katerimi pridobiva umetniške izkušnje. 

Nove izkušnje in odkrivanje umetniških pojmov vplivajo na otrokovo znanje in spontano 

spreminjajo njegovo doživljanje umetnosti ter ustvarjanje (Eglinton, 2003). 

 

3.2.1 Likovno-razvojne stopnje 

 

Otrokov likovni razvoj delimo na šest likovno-razvojnih stopenj ali obdobij, ki si sledijo po 

spodaj tem vrstnem redu: 

 obdobje čečkanja (od drugega do četrtega leta), za katero je značilen hiter razvoj 

čustveno-ustvarjalnega področja; 

 
 

 

 

 

 

 

Vir: http://sluzbo-iscem.si/2016/01/19/risba-predsolskega-

otroka/ 

Slika 2: Risba iz obdobja čečkanja 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

17 

 

 obdobje simbolov (traja do približno sedmega leta), v katerem se pokažejo otrokove 

intelektualno-likovne sposobnosti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.116830988331923.20774.116760255005663/1168314816652

07/?type=3&theater 

 

 obdobje oblik in pojavov (traja do približno osmega leta), v katerem pri ustvarjanju 

prevladujejo ustvarjalno-doživljajski dejavniki; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117045098310512.20841.116760255005663/117047

171643638/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

Slika 3: Slika iz obdobja simbolov 

Slika 4: Slika iz obdobja oblik in pojavov 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.116830988331923.20774.116760255005663/116831481665207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.116830988331923.20774.116760255005663/116831481665207/?type=3&theater
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 obdobje oblik in pojavov ter stabilizacije (traja do desetega leta), v katerem postopno 

v ospredje prihaja likovno-intelektualni razvoj; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117048858310136.20843.116760255005663/1170510416432

51/?type=3&theater 

 

 

 obdobje polnega likovnega izraza (traja do štirinajstega leta), za katero je značilno 

postopno upadanje razvoja likovnih sposobnosti ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117051744976514.20844.116760255005663/117054

091642946/?type=3&theater 

 

Slika 5: Slika iz obdobja oblik in pojavov ter stabilizacije 

Slika 6: Slika iz obdobja polnega likovnega izraza 

vir:%20https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117048858310136.20843.116760255005663/117051041643251/?type=3&theater
vir:%20https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117048858310136.20843.116760255005663/117051041643251/?type=3&theater
vir:%20https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117048858310136.20843.116760255005663/117051041643251/?type=3&theater
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 obdobje prehoda iz faze oblik in pojavov v obdobje zrelega likovnega izraza (po 

otrokovem štirinajstem letu), v katerem prevladuje intelektualno-likovni razvoj (prav 

tam). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.117048858310136.20843.116760255005663/1170510716432

48/?type=3&theater 

 

 

 

3.2.2 Likovnorazvojna stopnja otrok v prvem razredu osnovne šole 

 

Med šestim in sedmim letom starosti se likovni razvoj otrok nadaljuje podobno kot v 

predšolskem obdobju. Otroci v prvem razredu pri likovnem izražanju upodabljajo vse boj 

zapletene oblike z vse več podrobnostmi. Črte pri risanju so vedno bolj nadzorovane in 

zavestne. Upodobljeno delno že povezujejo z vidnimi vtisi (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Pri upodabljanju oblik se pojavi obrisna risba, otroci pa razvijejo tudi zavest o poslikavi 

celotne površine pri slikanju. Barve med seboj mešajo in iščejo nove odtenke, jih svetlijo in 

temnijo (prav tam). 

 

Pogost pojav v tem obdobju je rentgenska slika, pri upodabljanju prostora pa se pojavljajo 

prekrivanje, izrez in različne perspektive. Pri človeški figuri se pojavi profil, vedno bolj pa je 

očitna tudi diferenciacija med motivi iste vrste (prav tam). 

 

Slika 7: Slika, ki predstavlja prehod iz faze oblik in pojavov v obdobje zrelega 

likovnega izraza 
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3.2.3 Likovnorazvojna stopnja otrok v drugem in tretjem razredu osnovne šole 

 

Na podlagi fizičnih, fizioloških in duševnih sprememb, ki se odvijajo pri otrocih v drugem in 

tretjem razredu osnovne šole, pri čemer ima velik vpliv tudi razvoj motoričnih spretnosti, 

postaja likovno-tehnična zrelost večja. Le-ta omogoča otrokom reševanje zahtevnejših 

likovnih problemov (Duh in Vrlič, 2003). 

Večja sposobnost analitičnega mišljenja omogoča učencem na likovnem področju ustvarjanje 

zahtevnejših likovnih kompozicij: celoto gradijo ob upoštevanju detajlov, oblike pa sestavljajo 

iz kombinacij likovnih elementov. Kompozicijske značilnosti likovnih del na tej stopnji še 

vedno izhajajo iz vertikalno-horizontalne kompozicijske sheme (prav tam). 

 

Še vedno je značilna transparentnost ali t. i. rentgenska slika. Pri prikazu dogodka v časovnem 

obdobju, otroci prikažejo akcijo, kar pomeni, da narišejo več faz gibanja hkrati, npr. več žog 

med dvema igralcema ali igralcu več kot dve nogi, da bi prikazali dinamičnost prizora (prav 

tam). 

 

Pogosto je čustveno sorazmerje, ki se odraža s podrobnostmi in velikostnimi odnosi, ki jih 

podrejajo čustvenemu razmerju (prav tam). 

 

Značilnosti prikazovanja prostora oz. vrste perspektiv pri ustvarjanju učencev drugih in tretjih 

razredov: 

 zvračanje oblik (posledica obračanja lista med delom, pri čemer se talna črta izgubi), 

 vertikalna perspektiva (nizanje figur ali predmetov od spodnjega roba lista navzgor), 

 razstavljanje oblik (hkratno prikazovanje čelne, hrbtne in bočne strani nekega 

predmeta),  

 obrnjena perspektiva (prikaz elementov obratno, kot jih vidimo v resnici, npr. zadnji 

rob mize je na risbi širši od sprednjega), 

 poliperspektiva (upodabljanje elementov z različnih zornih kotov na istem likovnem 

delu) (prav tam). 
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Slika 8: Poliperspektiva; učenka 2. razreda 

Vir: lastni vir 

 

Pri slikanju otrok v drugem razredu je v veliki meri prisotna obrisna linija. Otroci površin ne 

poslikajo, ampak včasih le delno pokrijejo manjše ploskve. Odnos do barve je individualen, 

kar pomeni, da otroci barve izbirajo po svojem okusu (prav tam). 

Pri kiparstvu otroci likovne naloge rešujejo analitično, kar pomeni, da posamezne dele 

sestavljajo v celoto (prav tam). 

 

Otroci pri likovnem izražanju v prvi triadi osnovne šole rišejo to, kar o predmetu vedo, in ne 

tega, kar vidijo. Upodabljajo večje tisto, kar se jim zdi pomembnejše (prav tam). 
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4    LIKOVNE TEHNIKE 

 

 

4. 1 UVAJANJE LIKOVNIH TEHNIK GLEDE NA OTROKOV RAZVOJ 

 

Od otrok ne moremo pričakovati, da bi bili kos oblikovalskim nalogam odraslih, moramo pa 

jim razvijati posluh za ista načela oblikovanja z likovnimi nalogami, ki so primerne za otroke. 

Otroke moramo navajati na to, 

- da spoznajo lastnosti likovnih materialov in orodja in da jih uporabljajo dosledno 

naravno in pristno, 

- da vse, kar oblikujejo, oblikujejo kar najbolj preprosto in smiselno, skladno z 

materialom, orodjem, delovnim načinom in namenom predmeta (Gerlovič, 1968). 

 

Pouk likovne vzgoje naj bo povezan z izkušnjami in spoznanji pri neposrednem ustvarjalnem 

delu (prav tam). 

 

Značilnosti likovnega izražanja v razvojno tako razgibanem obdobju, kot je čas med šestim in 

devetim letom starosti, je najprimerneje obravnavati kot razvojne težnje (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Pomembne razlike se pojavljajo tudi med enako starimi otroki, saj se vsak posameznik razvija 

po svoje (prav tam). 

 

Priznavanje in spodbujanje individualnih razlik med učenci pri likovni vzgoji je pomemben 

segment kakovosti pedagoškega dela (prav tam). 

 

 

4.2 OSNOVNE RISARSKE LIKOVNE TEHNIKE  

 

4.2.1 Svinčnik  

 

Za risanje so primerni mehki svinčniki, ki so označeni s črko B in številko od 1 do 9. Svinčnik 

je primeren za izdelovanje črtnih risb, risb s številnimi risarskimi podrobnostmi ter za 

polnjenje manjših površin z zanimivo teksturo (npr. živalska dlaka), medtem ko za polnjenje 

večjih površin ni primeren. Risbo s svinčnikom čim manj radiramo in narisanega ne mažemo 
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s prsti. Z različno močnim pritiskanjem dobimo različno intenzivne črte. Za risanje s 

svinčnikom so primerne skoraj vse vrste papirja (Duh in Vrlič, 2003, str. 43). 

 

 

Slika 9: Risanje: svinčnik 

 

Vir: http://natecajkraskahisa.blogspot.si/2011/10/pester-izbor-likovnih-tehnik-kraske.html 

 

4.2.2 Oglje 

 

Oglje je mehak risarski material, ki je primeren za izdelovanje črtnih, tonskih risb in za 

polnjenje večjih površin. Oglje omogoča risanje črt različnih intenzitet, ki so odvisne od moči 

pritiskanja na podlago. Pri risanju z ogljem, nasprotno kot pri risanju s svinčnikom, je 

pomembna obdelava risbe z radiranjem ter brisanjem s krpicami ali prsti. Učenci pri tej 

tehniki spoznajo nov način likovnega izražanja; svetljenje temnih površin. Likovna podlaga 

za risanje z ogljem mora biti neglajena oz. rahlo hrapava. Za utrditev in zaščito risbe z ogljem 

je potrebno risbo po končanem delu fiksirati (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

Slika 10: Risanje: oglje 

 
Vir: http://lepemalestvari.blogspot.si/2012/02/risanje-z-ogljem-ima-svoj-car.html 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

24 

 

4.2.3 Kreda 

 

Kreda na risarski podlagi pušča rahlo zamegljeno, prašno sled. Barve kred, ki se uporabljajo 

pri pouku likovne vzgoje, so po navadi črne, rdeče ali rjave barve v različnih odtenkih. za 

risanje s kredo je primerna hrapava podlaga. Za obstojnost je potrebno risbo utrditi s 

fiksativom. Bolj kot risanje s kredo na papir je kot podlaga primeren asfalt (prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Risanje: krede na asfalt 

Vir: https://www.google.si/search?q=likovno+razvoj+otrok&client=firefox-

b&biw=1333&bih=636&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDz_TJ1fDOAhXHuxQKHZI8

BsUQsAQISA#tbm=isch&q=risanje+s+kredo&imgdii=GlBT8WPcE_U4iM%3A%3BGlBT8WPcE_U4iM%3A%

3BUNo7ZIo8ZfGFcM%3A&imgrc=GlBT8WPcE_U4iM%3A 

 

 

4.2.4 Flomaster 

 

Flomaster se uporablja za črtno risanje, za barvanje večjih površin pa njegova uporaba ni 

primerna. Intenziteta in enakomernost črte na podlagi je odvisna od moči pritiskanja nanjo. Za 

risanje s flomastrom je primerna gladka podlaga. Glede na debelino flomastra je potrebno 

prilagoditi format podlage (prav tam). 

 

Slika 12: Risanje: flomaster 

 
http://static1.ringaraja.net/uploads/SLO/articles/5061/large/35_Lan_Reonja_7_let4ede149f12693.jpg 
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4.2.5 Tuš 

 

Tuš je likovni material, katerega uporaba v prvi triadi mora biti ustrezno planirana glede na 

učenčeve zmožnosti. Za risanje s tušem se uporabljajo različna pisala. V prvem razredu se 

najpogosteje uporabljata trska in trstika, v drugem in tretjem razredu pa tanjši čopič in 

kovinska peresa. V celotni prvi triadi je kot pisalo za risanje s tušem primerno tudi gosje pero 

(prav tam).  

 

Slika 13: Risanje: tuš 

 
Vir: http://lepemalestvari.blogspot.si/2011/10/risanje-s-tusem.html 

 

Risanje s tušem lahko torej prakticiramo z različnimi pisali in na različne načine: 

 Risanje s trsko in tušem: 

Značilnost te tehnike so črte, različnih intenzitet. Črta, ki nastaja z vlečenjem trske, 

namočene v tuš, z dolžino na podlagi slabi. Najpomembnejši elementi risbe so narisani 

s temnejšo barvo, drugi s svetlejšo. Za ustvarjanje svetlejših predelov učenci pred 

nanašanjem na podlago čečkajo po za to namenjenem priloženem papirju. 

 Risanje s peresom in tušem: 

Za risanje s peresom in tušem so pomembne dovolj razvite motorične sposobnosti 

učencev. Učenci morajo usvojiti držo peresa in primeren pritisk le-tega na podlago. 

Uporabljata se dve  različni peresi: redis in damsko pero. Črta pri redis peresu je 

enakomerna, pri damskem peresu pa je intenziteta črte odvisna od pritiska na podlago. 

Tehnika je primerna za risanje črtnih motivov. 

 Risanje s čopičem: 

Za risanje s čopičem je primerna tekoča barva in tanki akvarelni čopiči. Tehnika ni 

zahtevna.  Primerna je za zapolnjevanje večjih površin, zato so primerni motivi 

izrazito črno-beli. 
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 Lavirana risba: 

Postopek izdelave lavirane risbe vključuje mešanje tuša z vodo. Prva opcija te tehnike 

je risanje s tušem in risalom na moker papir, pri čemer se tuš razliva. Rišemo lahko na 

predhodno zmočen papir, lahko pa ga sproti in/ali delno močimo. Drugi postopek 

predvideva delo s paleto, pri čemer učenci mešajo tuš in vodo na posebej pripravljenih 

podlagah, ki ne vpijajo vode (plastične palete, bele keramične ploščice, krožniki …). Z 

redčenjem svetlijo tuš, s katerim rišejo na papir (prav tam). 

 

4.2.6 Brisalec tinte 

 

Bistvo likovne tehnike so svetle črte na temni podlagi, ki jih dobimo z risanjem z brisalcem 

tinte po s črnilom obarvani površini (prav tam).  

 

4.2.7 Črtna praskanka 

 

Praskanka je kombinirana risarska tehnika, pri kateri se uporablja tekoči in trdi risarski 

material, po navadi voščenka in tuš ali voščenka in jajčna tempera. Za praskanko je primeren 

gladek papir, katerega površino učenci prebarvajo z voščenkami. To površino nato pobarvajo 

s tušem ali tempero, v katero je primešano jajce. Ko se površina posuši, z leseno paličico ali 

zobotrebcem izpraskajo risbo (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

 

Slika 14: Risanje: praskanka; učenec 3. razreda 

Vir: lastni vir 
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4.2.8 Enobarvna luščenka 

 

Učenci na podlago manjšega formata  narišejo risbo z nerazredčeno tempera barvo. Celotno 

risbo nato prebarvajo s tušem. Ko se ta posuši, risbo sperejo z vodo. Končni izdelek je 

osnovna, s tempero narisana risba. Tuš ostane viden povsod, kjer ni bila prisotna tempera 

barva (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

4.3 SLIKARSKE LIKOVNE TEHNIKE  

 

Slikarske likovne tehnike v prvem triletju delimo na suhe in mokre. Med suhe spadajo 

slikanje z voščenkami, slikanje z oljnimi pasteli, slikanje z barvnimi svinčniki, slikanje z 

barvnimi flomastri itd. Primerne so za slikanje na podlagi manjšega formata. Med mokre 

slikarske tehnike prištevamo slikanje s tempera in vodenimi barvami, gvaš itd. Slednje 

omogočajo poslikavanje večjih površin in mešanje barv med seboj (Duh in Vrlič, 2003). 

 

4.3.1 Slikanje s tempera barvami 

 

Pripomočki, ki se uporabljajo pri tej tehniki, so tempera barve, čopič/-i in paleta. Učenci v 

prvem triletju pri slikanju s tempera barvo spoznajo mešanje barv na paleti, nanašanje barve s 

čopičem na podlago ter spiranje čopiča. Kot alternativa tempera barvam je primerna tudi 

zidna barva. Tehnika se uporablja za slikanje na večjih formatih (prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastni vir 

Slika 15: Slikanje: tempera barve; učenka 1. razreda 
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4.3.2 Slikanje z vodenimi barvami 

 

Učenci z vstopom v šolo že večinoma poznajo tehniko slikanja z vodenimi barvami. 

Pomembno je predvsem, da usvojijo način dela oz. zaporedje postopkov, ki vodijo do 

končnega rezultata, in sicer namakanje čopiča v vodi, mešanje in raztapljanje barve, nanos 

barve na podlago, spiranje čopiča v vodi (prav tam). 

 

4.3.3 Slikanje z voščenkami in oljnimi pasteli 

 

Tehnika je primerna za poslikavo celotnega formata. Učenci lahko upodobijo veliko barvnih 

podrobnosti. Z nanašanjem ene plati preko druge lahko nastajajo različni barvni toni (prav 

tam). 

 

Slika 16: Slikanje: voščenke 

 
Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.118230351525320.21147.116760255005663/1182336048583

28/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.118230351525320.21147.116760255005663/118233604858328/?type=3&theater
https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.118230351525320.21147.116760255005663/118233604858328/?type=3&theater
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4.3.4 Slikanje na mokro podlago 

 

Slika pri tej tehniki nastaja z uporabo vodenih barv na mokro podlago, ki je gladek papir, 

sprijet s površino mize. Končni rezultat je slika, katere motiv je izražen z barvo, ki se razliva 

na mokri podlagi (prav tam). 

 

Slika 17: Slikanje na mokro podlago, učenka 2. razreda 

 

Vir: lastni vir 

4.3.5 Gvaš 

 

Bistvo tehnike je slikanje z vodenimi barvami, katerim se pri mešanju dodaja bela tempera 

barva. Značilnost slikanja s to tehniko sta prosojnost in prelivanje barv med seboj na podlagi 

ter prekrivanje že naslikanega (prav tam). 

 

Slika 18: Slikanje: gvaš 

 

Vir: http://os-kalinovac.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=2141 
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4.3.6 Lepljenke 

 

Lepljenka je likovna tehnika, pri kateri učenci lepijo barvni papir ali drug material na 

podlago. Kadar papir režejo, gre za rezanko, kadar ga trgajo, način imenujemo trganka. V šoli 

se za lepljenke uporablja material različnih vrst: 

 barvni papir (kolaž), 

 revijalni papir, 

 blago in podobni materiali (prav tam). 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastni vir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastni vir 

  

Slika 19: Rezanka; učenka 3. razreda 

Slika 20: Trganka/rezanka; učenci 2. razreda 
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4.4 KIPARSKE LIKOVNE TEHNIKE  

 

Kiparske tehnike poimenujemo po materialu, ki ga uporabljamo. 

 

Materiali so lahko gnetljivi ali upogljivi. Vsak material ima določene značilnosti, ki 

omogočajo njegovo obdelavo med kiparjenjem (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

4.4.1 Glina 

 

Glina je eden najpogostejših in najprimernejših materialov za kiparjenje v prvem triletju. Za 

delo z glino učenci potrebujejo dovolj velik kos gline, modelirko ter paličico za dolbenje ali 

vrisovanje motivov. Poleg naštetega lahko v glino odtiskujejo različne predmete (Duh, Vrlič, 

2003). 

 

Učence pri delu z glino spodbujamo k oblikovanju celotnega kosa gline s stiskanjem in 

preoblikovanjem, in ne samo k odvzemanju in dodajanju gline osnovni strukturi (prav tam).  

 

V prvem triletju učenci iz gline izdelajo prostostoječe plastike, izdelujejo reliefe in oblikujejo 

preprosto posodo. Pri reliefih lahko v glineno ploščo vtiskujejo različne predmete ali vanje 

vrisujejo motive (prav tam). 

 

Slika 21: Kiparjenje: glina 

 
Vir: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_galerija&oce=183 

  

http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_galerija&oce=183
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4.4.2 Mavec 

 

Mavec lahko učenci v prvem triletju uporabljajo na dva različna načina. Prvi način je mavčni 

odlitek, ki da dobijo z odlitjem mavca v plastični kalup (npr. plastični lonček). Ko je mavčni 

odlitek dovolj suh, učenci vanj vrezujejo različne motive. Na ta način učenci spoznajo 

obdelavo materiala, ki omogoča odvzemanje. Za vrezovanje motivov v odlitek so primerna 

šila, manjša, ne preostra dleta ter manjše grobe pile. Na ta način lahko učenci pripravijo tudi 

ploske mavčne odlitke, v katere vrezujejo poglobljene reliefe (prav tam). 

 

Drugi način uporabe mavca zahteva pripravo kalupa iz gline, iz katerega učenci izdelajo relief 

z vtiskovanjem. V kalup odlijejo pripravljen mavec. Ko se ta strdi, odstranijo glino. Rezultat 

je negativni odlitek (prav tam). 

 

4.4.3 Siporeks 

 

Siporeks je spenjeni beton. Obdelava ni težka, zato je primeren material za kiparsko 

oblikovanje tudi v prvem triletju. Obdelava siporeksa je zaradi prašenja primerna za delo na 

prostem. Učenci siporeks obdelujejo z odvzemanjem, s pomočjo žaganja, gladenja in 

klesanja, lahko pa posamezne kose z lepilom za les dodajajo osnovni strukturi (prav tam). 
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4.4.4 Žica  

 

Z upogibanjem mehke žice nastane t. i. prostorska risba. Učenci iz žice oblikujejo živalske 

figure, prostorske like in druge motive. Pri tem se srečajo s problemom, kako 

tridimenzionalno skulpturo narediti stojno. V smislu spoznavanja lastnosti tridimenzionalne 

prostorske risbe in stojnosti skulpture k likovni tehniki kiparjenja z žico ne sodi izdelovanje 

nakita iz žice (prav tam). 

 

Slika 22: Kiparjenje: žica 

 
Vir: http://osvic.splet.arnes.si/files/2014/12/LUM_Kipi-iz-zice_Calder_slo.pdf 

 

4.4.5 Les 

 

V prvem triletju so za delo primerni lesni ostanki, ki jih učenci med seboj lepijo, vežejo ali 

zabijajo (prav tam). 

 

4.4.6 Naravni materiali 

 

Največkrat uporabljeni pri tej likovni tehniki so (gozdni) plodovi, ki jih učenci lahko naberejo 

sami (kostanj, stebelca, semena ipd.). Te materiale lahko naluknjajo in jih nanizajo v določeno 

zaporedje ali strukturo (prav tam). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vir: http://www.ringaraja.net/clanek/domisljija-slava-

ti_3492.html  

Slika 23: Kiparjenje: naravni materiali 

http://osvic.splet.arnes.si/files/2014/12/LUM_Kipi-iz-zice_Calder_slo.pdf
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4.4.7 Papir 

 

Za kiparjenje v prvem triletju je primeren trši papir (npr. šeleshamer), katerega lahko učenci 

zgibajo, režejo, lepijo in na takšen način gradijo različne forme. Za takšno kiparjenje je 

primeren papir, ene barve, saj se učenci pri kiparjenju izražajo z obliko in ne z barvo (prav 

tam). 

 

Vir: lastni vir 

4.4.8 Kaširanje 

 

Kaširanje je tehnika lepljenja papirja, pri kateri nastane končna forma po lepljenju in sušenju 

papirja. Postopek kaširanja zahteva papir, najbolje časopisni, ki se namoči v lepilo, pomešano 

z vodo, nato pa oblikuje. Na ta način je možno različne dele sestaviti skupaj in oblikovati 

končno podobo. Ko se le-ta posuši, postane njena oblika obstojna (http://likovna-

kultura.ufzg.unizg.hr/images32/kasiranipapir.jpg). 

 

Slika 25: Kiparjenje: kaširanje 

 

Vir: http://galerijavivoda.hr/galerija-slika/moderna-umjetnost/639/ 

Slika 24: Kiparjenje: papir; učenka 3. razreda 

http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/images32/kasiranipapir.jpg
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/images32/kasiranipapir.jpg
http://galerijavivoda.hr/galerija-slika/moderna-umjetnost/639/
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4.4.9 Valovita lepenka 

 

Učenci valovito lepenko režejo in lepijo. Tako iz nje sestavljajo preproste oblike, ki jih med 

seboj sestavijo v celoto. Za kiparjenje v prvem triletju je primerna valovita lepenka v naravni 

barvi, ki  je učenci po končanem oblikovanju ne barvajo (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 

4.5 GRAFIČNE LIKOVNE TEHNIKE  

 

Odtis je skupna lastnost vseh grafičnih likovnih tehnik. Vsak odtis ima svoje značilnosti. 

Učence ne spodbujamo, da nepopolne odtise popravijo, temveč jih morajo sprejeti kot 

značilnost določenega tiska in ne kot posledico napake pri odtiskovanju (Duh in Vrlič, 2003). 

 

4.5.1 Odtiskovanje delov telesa 

 

Tehnika je primerna predvsem za prvi razred. Odtis s to likovno tehniko nastane z 

odtiskovanjem prstov, dlani, stopal itd., ki si jih učenci namažejo z gostejšo tempera barvo, na 

papir. Učenci uporabljajo različne barve, ki jih lahko med seboj tudi kombinirajo. Delo lahko 

poteka individualno, v dvojicah ali po skupinah (prav tam). 

 

 

Slika 26: Grafika: odtiskovanje delov telesa 

 

Vir: http://www.dobrateta.si/index.php/galerije/1-pri-dobri-evi/detail/84-pri-dobri-evi?tmpl=component 

 

  

http://www.dobrateta.si/index.php/galerije/1-pri-dobri-evi/detail/84-pri-dobri-evi?tmpl=component
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4.5.2 Tehnike visokega tiska 

 

Tisk s pečatniki 

 

Učenci izdelajo pečatnik iz različnega materiala  ali poljščin (krompir, drevesni listi …). S 

pomočjo pečatnikov na papir odtiskujejo barvne odtise v določenem zaporedju in smislu. 

Pečatnike, predvsem iz mehkega materiala, lahko med uporabo izrezujejo in prilagajajo, da 

dobijo bolj razgibane oblike odtisa (prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Grafika: tisk s pečatniki: učenec 1. razreda 

Vir: lastni vir 

 

 

Kolažni tisk:   

 

Z lepljenjem materialov z zanimivo površinsko strukturo na karton učenci izdelajo matrico za 

odtiskovanje. Matrico premažejo s tiskarsko barvo in jo nato odtisnejo ročno ali z grafično 

stiskalnico na primerno podlago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.ossostanj.si/w6_likovni/sola3.html 

Slika 28: Grafika: kolažni tisk 
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Tisk s šablonami:  

 

Podobno kot pri kolažnem tisku učenci lahko izdelajo matrico iz šablon. Za razliko od 

kolažnega tiska šablon ne zlepijo na kartonsko podlago, saj jih lahko uporabijo pri izdelavi 

več različnih matric. 

 

Slika 29: Grafika: tisk s šablonami 

 
Vir: http://www.poldestrazisar.si/portal/index.php/likovni-izdelki-ucencev-2014-

15#nanogallery/nanoGallery/6110589840833062369/6130869356188587426 

 

Kolagrafija 

 

Kolagrafija zahteva uporabo gostejšega lepila, s katerim učenci na karton narišejo preprost 

motiv. Matrico pobarvajo in jo odtisnejo na podlago (prav tam). 

 

 
 

Slika 30: Grafika: kolagrafija 

 
Vir: http://lepemalestvari.blogspot.si/2014/10/kolagrafija.html 

http://lepemalestvari.blogspot.si/2014/10/kolagrafija.html
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4.5.3 Monotipija 

 

Monotipija je tehnika, ki vključuje slikarstvo pri pripravi matrice in grafiko pri tiskanju 

(Matijevič, 2003). 

 

V prvem triletju je za delo primernih več vrst monotipij: 

 Vsak učenec dobi kos linoleja, na katerega je enakomerno nanesena slikarska barva. 

Čeznjo položijo papir in rišejo nanj. Ob pritiskanju risala oz. drugih pripomočkov 

(žica, glavnik …) na papir se od spodaj nanj prenaša barva. Tonska vrednost odtisa je 

odvisna od intenzitete pritiska pisala na papir. 

 Učenci s krpami ali podobnim materialom brišejo barvo, ki je nanesena na linoleju. Na 

delno obrisan linolej položijo papir in odtisnejo nastali motiv. 

 Učenci slikajo na ne-vpojno podlago (kovinska podlaga, steklo …) s tempera barvo. 

Matrico nato odtisnejo na papir, pri čemer si lahko pomagajo z grafično stiskalnico ali 

jo odtisnejo ročno (Duh in Vrlič, 2003). 

 

 
Slika 31: Grafika: monotipija 

 
Vir: 

https://www.facebook.com/otrociodraslim/photos/a.116833164998372.20777.116760255005663/1168351149981

77/?type=3&theater  
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4.5.4 Računalniška grafika 

 

Računalniška grafika je grafika, nastala z računalniškim orodjem.  Na razredni stopnji se pri 

tem uporabljajo slikarski programi, kot so Paintbrush, Slikar in PC Paintbrush. Namen te 

tehnike je, da učenci čim bolj izkoriščajo specifična orodja določenega računalniškega 

programa (risanje oblik, spreminjanje barv, zrcaljenje, kopiranje oblik ipd.) (prav tam). 

 

 

4.6 TEHNIKE PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA  

 

Pri prostorskem oblikovanju likovne tehnike niso opredeljene kot pri risanju in slikanju. 

Lahko jih poimenujemo le glede na material, ki ga uporabljamo pri delu (Tomšič Čerkez, 

2010, str. 171). 

 

Na področju arhitekturnega oblikovanja sta v šoli najpogosteje prisotna 2D in 3D načina 

predstavitve objekta, kar nastane z uporabo slik, risb, grafike ali maket. S sestavljanjem in 

dodajanjem 2D ploskev učenec sestavlja oz. omejuje prostor v določeno formo. 3D material 

že predstavlja neko obliko, učenci z njo po navadi sestavljajo večje prostorske tvorbe.  

 

Pri prostorskem oblikovanju se v šoli večinoma uporablja sestavljanje prostorskih tvorb, 

predvsem iz odpadnih materialov oz. odpadne embalaže. Iz manjših segmentov učenci 

sestavljajo tvorbe na mizi, iz večjih delov pa lahko nastane večja tvorba v učilnici, na hodniku 

ali v šolski avli. Ustreznejše je oblikovanje večjih prostorskih tvorb, s katerimi učenci dobijo 

občutek za prostor (Duh in Vrlič, 2003). 

 

Eden od načinov ustvarjanja večjih prostorskih tvorb je graditev v učilnici iz šolskega 

pohištva, pri čemer lahko uporabijo mize in stole (prav tam). 

 

Za ustvarjanje prostora lahko učenci uporabijo tudi druge pripomočke, npr. volno. Z njo lahko 

prepletejo notranji prostor ali zunanji prostor med drevesi in igrali (prav tam). 
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5 LIKOVNO-USTVARJALNI PROCES V PRVEM TRILETJU 

OSNOVNE ŠOLE 

 

5.1 PROCES LIKOVNE VZGOJE  

 

Koncept sodobnega likovno-ustvarjalnega procesa v osnovni šoli je zasnovan tako, da 

učencem zagotavlja veliko možnosti za razvoj ustvarjalnosti in razvoj celotnega ustvarjalnega 

potenciala posameznika (Duh, 2004). 

 

Proces likovne vzgoje poteka v določenih fazah, ki si smiselno sledijo ena za drugo: 

 faza učenja (je nujna za nadaljnje delo in omogoča spoznavanje problema); 

 faza igre (iskanje idej za rešitev likovnega problema); 

 faza ustvarjanja (vrhunec kreativnega procesa – odkritje rešitve problema); 

 faza dela (realizacija problema); 

 faza vrednotenja (vpogled, dojemanje in vrednotenje ob sklenitvi ustvarjalnega 

procesa) (Duh, 2004).  

 

Likovno izražanje zajema globok razpon praktične dejavnosti v dvo- in trodimenzionalnih 

vidikih ter določen delež znanja učitelja glede materialov, pripomočkov, opreme, shranjevanja 

ipd. (Lancaster, 1990). 

 

Že mlajši otrok  ima notranjo potrebo po ustvarjanju, ki jo mora učitelj, ko otrok prestopi 

šolski prag, spodbujati. S spodbudo in možnostjo likovnega razvoja posameznika se učenci 

lahko razvijejo v mlade umetnike in oblikovalce. S tem razvijejo tudi estetsko občutljivost in 

razumevanje narave likovnega dela (prav tam). 

 

 

5.2 PSIHOMOTORIKA IN ORODJA, UPORABLJENA V DOLOČENEM RAZREDU  

PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE 

 

Pri pedagoškem delu je potrebno upoštevati psihofizično zmogljivost otrok na stopnji 

njihovega razvoja (Gerlovič, 1968). 

 

Z navodili za rabo materialov in orodij otroke seznanjamo v skladu z njihovim razvojem. 
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Psihomotorika se izboljšuje od otrokovega devetega leta dalje. Izbor likovnih tehnik in 

priprava razmer za delo morata biti skladna s tem, kaj otrok zmore in mu ne povzroča večjih 

težav pri samem delu (prav tam). 

 

Splošni cilj v Učnem načrtu likovne vzgoje (2011) navaja, da učenci pri predmetu s pomočjo 

uporabe različnih materialov, pripomočkov in tehnologij razvijajo motorično spretnost ter 

občutljivost. 

 

5.3 IZBIRA LIKOVNEGA MOTIVA 

 

»Motiv je tisto, kar umetnik v svojem delu upodobi (Duh, Vrlič, 2003, str. 41).« 

 

Likovni motiv je sestavni del likovne naloge (Gerlovič, 1968). 

 

Motiv je lahko del širše teme ali sklopa, ki ni namenjen sam po sebi, ampak je le povod za 

uresničitev zadane likovne naloge. Skozi  izbrani motiv učenci rešujejo postavljeni likovni 

problem (Duh, Vrlič, 2003). 

 

Upodabljamo lahko različne motive; najprimernejši za likovno delo v prvem triletju osnovne 

šole pa so: 

 človeške in živalske figure; 

 tihožitja; 

 krajine; 

 žanri; 

 notranji prostor; 

 fantazijski motivi … (prav tam). 

 

Učenci morajo imeti, da lahko upodobijo določen motiv, o njem dovolj jasno predstavo 

(Gerlovič, 1968). 
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5.4 UČBENIKI IN PRIROČNIKI ZA DELO PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE V 

PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE  

 

V osnovnošolskem procesu izobraževanja so učencem in učiteljem namenjena različna 

didaktična gradiva, iz katerih lahko črpajo znanje in pojme o obravnavani snovi pri predmetu 

likovna vzgoja. Učitelji lahko izbirajo med učbeniki in priročniki različnih avtorjev in 

založnikov.  

 

Učbeniki v prvem triletju osnovne šole so poleg besedilnega dela podkrepljeni z ilustrativnim 

delom, ki je prikazan v smiselnem zaporedju in učencu omogoča vizualno predstavo o 

obravnavanih pojmih. 

 

Priročniki za učitelje se ločijo na splošne in pripadajoče k učbenikom. 

 

5.5 LIKOVNO OKOLJE  

 

Eno najpomembnejših izhodišč za uspešno likovno-vzgojno delo v osnovni šoli je ustvarjanje 

prijetnega in kreativnega vzdušja v razredu, kjer se otrok počuti sproščeno (Duh, 2004). 

 

Učilnice osnovnih šol so pogosto daleč od idealnih prostorov, kjer naj bi se začela likovna 

umetnost, še posebej ob priklicu asociacije, kot je atelje, kjer prevladuje kreativna atmosfera. 

Zato je pomembno, da učitelj skrbno načrtuje potek dela pri pouku likovne vzgoje, pri čemer 

mora biti pozoren na: 

 primernost določene likovne tehnike in uporabe likovnega materiala glede na starost 

učencev in razvojno stopnjo; 

 zaščito oblačil za specifično likovno aktivnost; 

 prilagoditev števila učencev v skupini, ki sodelujejo pri določeni aktivnosti; 

 zagotovitev drugačnih in novih izobraževalnih izkušenj (Lancaster, 1990). 
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V učilnici je pomemben prikaz različnih predmetov in likovnih del (učencev) na zanimiv 

način, s čimer učenci spoznajo njihove posebnosti, kvaliteto in doživijo njihove vizualne 

učinke (prav tam). 

 

5.6 RAZSTAVA LIKOVNIH DEL UČENCEV  

 

Učitelj likovne izdelke učencev, lahko skupaj v sodelovanju z učenci, navadno izobesi na 

poseben, v naprej pripravljen prostor v učilnici, na šolskem hodniku, v šolski avli ali izven 

šole.  

 

Vsi likovni izdelki otrok morajo biti za razstavo opremljeni s podatkom o ustvarjalcu; 

imenom in starostjo. Splošno pa mora imeti razstava likovnih izdelkov otrok izpostavljen tudi 

podatek o datumu izdelave, šoli, razredu in imenu učitelja oz. mentorja. 

 

V šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah so zbirke otroških likovnih izdelkov 

pomembno gradivo za pregled razvoja in napredka likovnega pouka in učiteljev samih. Zbirke 

so pomemben podatek tako za ponazoritev vprašanj likovne vzgoje na roditeljskih sestankih, 

predavanjih, kot tudi za manj predvidene razstave , za opremo šolskih prostorov, otroških 

bolnišnic, za slikovno ponazoritev v pedagoških člankih ipd. (Gerlovič, 1968). 

 

Razstava likovnih izdelkov za učence pomeni javni nastop. Vzorno pripravljena razstava je 

gledalcem vzgojna že zaradi same likovne ureditve. Učiteljem razstava daje priložnost 

medsebojne izmenjave predlogov, hkrati pa je javni pregled uspehov pri likovni vzgoji (prav 

tam). 

 

Jakličeva (2008) opaža, da učencem razstavljanje lastnih izdelkov pomeni tudi subjektivno 

doživljanje lastnega izdelka in izdelkov drugih. Praksa razstavljanja izdelkov v šoli kaže, da 

učenci radi razstavijo svoje izdelke ter z zanimanjem opazujejo tudi pestrost izdelkov iste 

likovne naloge drugih učencev. 

 

Razstave otroških del same po sebi niso smoter likovnega pouka, ampak zgolj izpostavitev 

njegovega uspeha (prav tam). 
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6    PREDSTAVITEV ŠOL 

 

6.1 OSNOVNA ŠOLA  1 

 

Učenci imajo možnost sodelovati v številnih interesnih dejavnostih. Odprta so jim vrata na 

literarnih, likovnih in filmskih natečajih, na voljo imajo sodelovanje pri različnih bralnih 

značkah, prav tako imajo možnost sodelovati pri gledaliških predstavah. Udejstvujejo se 

lahko tudi pri različnih tekmovanjih, tako s področja znanja kot tudi na športnem področju. 

Svoje delo, dosežke in dogajanja imajo možnost predstaviti v šolskem glasilu, ki izide vsako 

leto, širši javnosti pa se predstavijo tudi v lokalnih medijih. 

 

6.2 OSNOVNA ŠOLA  2 

 

Osnovna šola je bila vedno znana po velikih dosežkih na športnem in kulturno-umetniškem 

področju. 

 

Stene hodnikov, stopnišč in avle so opremljene z likovno vrednimi izdelki učencev, z 

reprodukcijami likovnih del in z zbirko umetniških originalov. 

 

Pred šolo stojijo lesene skulpture, ki so jih v 90. letih prejšnjega stoletja izdelali učenci 

predmetne stopnje. Leseni reliefi učencev z motivi Trdinovih bajk in kompozicije reliefov iz 

žgane gline so na šoli relativno trajne postavitve izdelkov. Pod steklenimi površinami ali 

prilepljeni na osnovo iz lesa so izdelki iz keramike ter slike, risbe in grafike učencev, katerih 

razstava je občasno osvežena. 

 

Ob stopnišču avle so v kronološkem zaporedju razvrščene reprodukcije likovnih del nekaterih 

slovenskih, predvsem pa svetovno znanih likovnih ustvarjalcev. 
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6.3 OSNOVNA ŠOLA 3 

 

Učenci te šole se imajo možnost pokazati in preizkusiti na umetniškem področju, saj se šola 

prijavlja na različne razpise, redno pa organizira tudi ogled razstav in vodi učence na različne 

kulturne prireditve.  

 

Z ločevanjem odpadkov in skrbjo za okolico je šola pridobila naziv eko-šole, ponosni pa so 

lahko tudi na naziv zdrave šole, saj se izobražujejo na področju zdrave prehrane ter jo tudi 

prakticirajo, veliko skrb posvečajo tudi zdravemu življenju, za kar poskrbijo z različnimi 

(športnimi) dejavnostmi.  

 

6.4 OSNOVNA ŠOLA 4 

 

Osnovna šola svojim učencem ponuja pester izobraževalni program. Učenci imajo možnost 

preizkusiti se na tekmovanjih z različnih področij, kot so Cankarjevo tekmovanje, 

matematična tekmovanja ter tekmovanja iz logike in na tekmovanjih iz tujih jezikov, na 

katerih učenci dosegajo odlične rezultate. Prav tako sodelujejo na različnih natečajih. Princip 

dela na šoli daje poudarek na učenčeve izkušnje in vključevanje v okolico. 

Osnovna šola sodeluje z galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, kjer za osmošolce 

organizirajo naslednje likovne delavnice: grafično, analizo likovnega dela, prostorsko risanje 

in formo vivo
1
.  

Poleg rednega pouka na šoli poteka likovni krožek, kjer učenci ustvarjajo za upokojence 

novomeške občine, dejavni pa so tudi pri izdelavi ekološkega koledarja. 

Likovna ustvarjalnost učencev se preko vitražev odraža na šolskih hodnikih. 

  

                                                 
1
 Forma viva je razstava kiparskih del na prostem, ki so nastala pri skupnem delu kiparjev na istem 

(razstavnem) prostoru (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=forma+viva&hs=1) 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

46 

 

6.5 OSNOVNA ŠOLA  5 

V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se je šola izkazala kot najuspešnejša šola mestne 

občine Novo mesto v tekmovanju iz znanj. Že več let imajo tudi naziv eko-šole. V tem sklopu 

učenci aktivno sodelujejo v projektih, zbiralnih akcijah, ozaveščevalnih akcijah in aktivnostih 

po izbiri. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

7     NAMEN RAZISKAVE 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, katere likovne tehnike in zakaj prevladujejo na novomeških 

osnovnih šolah ter kakšno je splošno stanje dela in odnosa do likovne vzgoje ter umetnosti. V 

nadaljevanju bom interpretirala rezultate raziskave, ki sem jih pridobila od učiteljev v prvem 

triletju v štirih novomeških osnovnih šolah s pomočjo ankete.  

 

Zanima me tudi, kateri materiali in orodja so največkrat uporabljani pri procesu likovne 

vzgoje v določenem razredu, s katerimi se razvija psihomotorika učencev. 

 

Z raziskavo želim novomeškim osnovnim šolam posredovati realno stanje likovne umetnosti 

v šolah in jim s svojo raziskavo ponuditi predloge za izboljšanje njihove prakse na področju 

likovne umetnosti. 

 

 

8 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA 

 

8.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katera likovna področja najpogosteje uporabljajo učiteljice pri pouku likovne umetnosti? 

 

2. Na podlagi česa se učiteljice največkrat odločajo za posamezno likovno področje? 

 

3. Katere so najpogosteje izvajane risarske likovne tehnike? 

 

4. Katere so najpogosteje izvajane slikarske likovne tehnike? 

 

5. Katere so najpogosteje uporabljene likovne tehnike pri kiparstvu oz. kateri material je 

najpogosteje zastopan? 
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6. Katera je najpogosteje uporabljena tehnika pri grafiki? 

 

7. Kateri material je najpogosteje zastopan na področju prostorskega oblikovanja? 

 

8. Katere pripomočke učiteljice najpogosteje uporabljajo pri likovnem vrednotenju? 

 

9. Ali je v prvem razredu prisoten likovni kotiček in kateri material imajo učenci ves čas na 

voljo? 

 

10.  Ali učiteljice določenega likovnega področja ne izvajajo pogosto ali nikoli zaradi 

pomanjkanja materiala ali orodij? 

 

11.  Kateri je glavni kriterij za izbiro določenega likovnega orodja pri določeni likovni 

nalogi? 

 

12. Ali učitelji za razlago likovnih pojmov učencem uporabljajo učbenik? 

 

13. Ali učitelji spodbujajo in prirejajo razstavo likovnih del učencev v razredu in v šolskem 

območju? 

 

14. Ali učitelji organizirajo likovni prostor za pouk likovne vzgoje, ki se razlikuje od 

»običajne učilnice«? 

 

8.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  

 

Raziskovalne hipoteze so zastavljene na podlagi mojih predpostavk, kakšno je realno stanje v 

novomeških osnovnih šolah. Nekatere izražajo na neki način približek idealnemu stanju, 

potrditev nekaterih pa bi zahtevala reorganizacijo in popravke pri delu pri pouku. 

 

H1: Predpostavljam, da se učiteljice najpogosteje poslužujejo risanja in slikanja. 

 

H2: Predpostavljam, da se učiteljice najpogosteje odločajo za posamezno likovno tehniko na 

podlagi želja in interesa učencev ter na podlagi materiala in orodij, ki so na voljo. 
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H3: Predpostavljam, da se najpogosteje izvaja risanje z barvicami in flomastrom. 

 

H4: Predpostavljam, da je najpogosteje uporabljena slikarska likovna tehnika slikanje z 

vodenimi barvami. 

 

H5: Predpostavljam, da je najpogosteje uporabljena kiparska tehnika modeliranja gline, torej 

je najpogosteje zastopan kiparski material glina. 

 

H6: Predpostavljam, da se na področju grafike najpogosteje uporablja tehnika tiska s 

pečatniki. 

 

H7: Predpostavljam, da je na področju prostorskega oblikovanja kot material najpogosteje 

zastopana odpadna embalaža. 

 

H8: Predpostavljam, da pri likovnem vrednotenju učiteljice najpogosteje uporabljajo otroške 

likovne izdelke. 

 

H9: Predpostavljam, da je v prvem triletju ves čas prisoten likovni kotiček, v katerem so kot 

likovni material barvice. 

 

H10: Predpostavljam, da učiteljice določenega likovnega področja ne uporabljajo pogosto ali 

nikoli zaradi pomanjkanja določenega materiala ali orodij. 

 

H11: Predpostavljam, da je glavni kriterij za izbiro določenega orodja pri likovni vzgoji 

upoštevanje otrokove psihomotorike. 

H12: Predpostavljam, da učitelji pri razlagi likovnih pojmov uporabljajo tudi učbenik. 

H13: Predpostavljam, da učitelji aktivno spodbujajo in prirejajo razstave likovnih del 

učencev. 

H14: Predpostavljam, da učitelji poskrbijo za ustrezen likovni prostor pri pouku likovne 

vzgoje.  
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9    METODOLOGIJA 

 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja, s katero sem preučila dejstva in 

njihovo stanje ter medsebojne odnose teh dejstev. Na podlagi hipotez sem s pomočjo 

kvantitativne analize odgovorov ugotovila, kateri vzorec se med delom pri anketirancih 

najpogosteje uporablja ter kakšno je stanje v šolah glede na dane razmere. 

 

9.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Za raziskovalni vzorec sem izbrala učitelje prvega triletja v petih novomeških osnovnih šolah 

(brez podružnice). Vseh razrednikov prvega triletja v šolskem letu 2015/2016 je bilo v petih 

novomeških šolah skupaj 44. Vrnjenih sem dobila 31 anket, kar pomeni, da je v raziskavi 

sodelovalo 31 učiteljev prvega triletja novomeških osnovnih šol.  

 

9.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Instrument za pridobitev podatkov je bil anketni vprašalnik (priloga 1). 

 

9.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 

 

Vprašalnik sem 7. junija 2016 predstavila ravnateljicam in ga tudi posredovala po elektronski 

pošti. S tremi ravnateljicami sem se dogovorila za izpolnjevanje anket v elektronski obliki, v 

dveh šolah sem anketo na klasičen način razdelila med učitelje. Z nekaterimi učitelji sem 

sodelovala individualno. Vsi izpolnjeni anketni vprašalniki so bili vrnjeni do 20. junija 2016. 

 

9.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 28 vprašanj. Od tega je 23 vprašanj zaprtega tipa in 5 

vprašanj odprtega tipa. 
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9.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Vseh vrnjenih vprašalnikov sem prejela 31 (od 44 učiteljev), kar predstavlja 70 % vseh 

učiteljev v prvem triletju novomeških osnovnih šol. Zbrane podatke sem najprej pregledala, 

jih med seboj primerjala in iskala medsebojne povezave. Podatke sem obdelala kvantitativnim 

s raziskovalnim postopkom, pri čemer sem pridobljene podatke izrazila v frekvencah in 

odstotnih frekvencah ter jih interpretirala s tabelami in grafi. 
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10  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 Vprašanje 1: Spol 

 

Tabela 1: Spol anketirancev 

 
 Odgovori f f (%) f (%) veljavni 

 Ženski 30 97 100 

 Moški 0 0 0 

 Skupaj: 30 97 100 

 

Od vrnjenega števila v celoti izpolnjenih anket (31) jih je 30 opredelilo spol, spola 

anketiranca pri eni anketi pa samo na podlagi zbranih anket ne morem opredeliti. Iz tabele je 

razvidno, da je od vseh anketirancev v anketi sodelovalo vsaj 97 % učiteljic; torej žensk. Od 

vseh anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, pa sem dobila odgovor, da so v 100 % 

sodelovale ženske. 

 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v prvem triletju petih novomeških osnovnih šol 44 učiteljic 

razredničark. Glede na podatke, pridobljene s svetovnega spleta, na dan 24. 7. 2016v  vseh 

petih novomeških osnovnih šolah, ki so bile vključene v anketo, med vsemi 44 razredniki 

prvega triletja ni bilo učitelja moškega spola. Na podlagi tega lahko zaključim, da so v anketi 

v 100 % sodelovale le učiteljice (ženski spol). 

 

Zgodovinsko dejstvo je, da so sprva poučevali oz. se udejstvovali v učiteljskem poklicu 

moški. Konec 19. stoletja je poučevanje postalo javno dostopno in primerno tudi za ženske, 

od takrat pa se je poklic učitelja vedno bolj feminiziral (Ličen, 2002). Danes predvsem na 

razredni stopnji osnovne šole poučuje le še peščica moških. 
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10.2 Vprašanje 2: Koliko časa že poučujete učence na razredni stopnji? 

 

Tabela 2: Trajanje poučevanja anketirancev na razredni stopnji 

 
Odgovori f f (%) f (%) veljavni 

 Manj kot 5 let. 11 35 37 

 5 - 10 let. 6 19 20 

 10 - 15 let. 4 13 13 

 15 - 20 let. 3 10 10 

 Več kot 20 let. 6 19 20 

 Skupaj: 30 97 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 30 anketirank od 31. Glede na razpoložljive podatke (vseh, ki so 

na vprašanje odgovorili), pridobljene v anketi, je največ, kar 37 % učiteljic v prvem triletju 

šol, vključenih v raziskavo, ki imajo do 5 let izkušenj s poučevanjem na razredni stopnji. 

Najmanj je takšnih (10 %,) ki na razredni stopnji poučujejo od 15 do 20 let, 13 % takšnih, ki 

poučujejo od 10 do 15 let, in točno 20 % tistih, ki poučujejo na razredni stopnji od 5 do 10 let 

ter več kot 20 let. 

 

Če glede na leta delovnih izkušenj posplošim na starost učiteljic, je od anketiranih večina (70 

%) mlajših, 30 % pa je bolj izkušenih, starejših učiteljic. Pri slednji kalkulaciji sem upoštevala 

do 15 let delovnih izkušenj na razredni stopnji. Pri tem pa moram poudariti, da po moji 

posplošitvi na mlajšo in starejšo populacijo učiteljev lahko prihaja do odstopanj, saj so 

učiteljice s krajšimi delovnimi izkušnjami (leti poučevanja) lahko začele poučevati šele v 

svojih zrelejših letih.  

 

Kako se leta poučevanja povezujejo z načinom dela in drugimi spremenljivkami, je 

interpretirano v nadaljevanju. 
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10.3 Vprašanje 3: Kateri razred poučujete? 

 
Tabela 3: Razred poučevanja 

 
  Odgovori f f (%) 

  Prvi. 11 35,5 

  Drugi. 11 35,5 

  Tretji. 9 29,0 

  Skupaj: 31 100 

 

Na vprašanje so odgovorile vse anketiranke. Ankete so bile po razredih rešene oz. 

porazdeljene dokaj enakomerno; 35,5 % anketirank poučuje prvi razred, enak odstotek drugi 

razred, 29 % anketirank pa poučuje tretji razred. 

 

 

10.4 Vprašanje 4: Kako pogosto izvajate likovne dejavnosti oz. kako pogosto je področje 

likovne vzgoje vključeno v urnik? 

 

Tabela 4: Pogostost izvajanja likovnih dejavnosti 

 
  Odgovori f f (%) 

  Enkrat tedensko. 15 48 

  Dvakrat ali večkrat tedensko. 16 52 

  Nekajkrat na mesec. Kolikokrat? 0 0 

  Skupaj: 31 100 

 

Slaba polovica učiteljev (48 %) izvaja usmerjene likovne dejavnosti enkrat tedensko, 52 % 

učiteljev pa področje likovne vzgoje vključuje v urnik dvakrat ali večkrat tedensko.  

 

V prvem triletju osnovne šole je za predmet likovna vzgoja po Učnem načrtu (2011), v vseh 

treh razredih namenjenih 70 ur letno, kar je glede na 192 dni pouka (šolsko leto 2015/2016) 

oz. 40 delovnih šolskih tednov 1,75 šolske ure na teden. 

 

Glede na to, da je dobra polovica učiteljic odgovorila, da likovne dejavnosti izvaja dvakrat ali 

večkrat tedensko, predvidevam, da na teden izvaja po 2 šolski uri pouka likovne vzgoje oz. 

likovne dejavnosti povezuje tudi z drugimi dejavnostmi. 
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Graf 1: Pogostost izvajanja likovnih dejavnosti v odvisnosti od trajanja poučevanja posameznih učiteljic 

Tabela 5: Pogostost izvajanja likovnih dejavnosti v odvisnosti od trajanja poučevanja posameznih učiteljic 

 

  

Kako pogosto izvajate likovne dejavnosti 

oz. kako pogosto je področje likovne 

vzgoje vključeno v urnik? 

   

      
Enkrat 

tedensko. 

Dvakrat ali 

večkrat 

tedensko. 

Nekajkrat na 

mesec. 

Kolikokrat? 

Skupaj: 

 
Manj kot 5 

let. 
6 5 0 11 

  55  % 45 % 0 % 100 % 

 5 - 10 let. 3 3 0 6 

  50 % 50 % 0 % 100 % 

Koliko časa že poučujete učence na 10 - 15 let. 2 2 0 4 

razredni stopnji?  50 % 50 % 0 % 100 % 

 15 - 20 let. 1 2 0 3 

  33 % 67 % 0 % 100 % 

 
Več kot 20 

let. 
2 4 0 6 

  33 % 67 % 0 % 100 % 

 Skupaj 14 16 0 30 

 47 % 53 % 0% 100 % 

 

 

Z uporabo neodvisne spremenljivke - časa poučevanja na razredni stopnji in v tem primeru 

odvisnega dejavnika - pogostostjo izvajanja likovnih dejavnosti, sem ugotovila, da likovne 

dejavnosti na urnik pogosteje (dvakrat ali trikrat tedensko) vključi več tistih učiteljic, ki 

poučujejo na razredni stopnji 15 let ali več, kot pa tistih, ki poučujejo učence na razredni 

stopnji manj kot 15 let. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

manj kot 5 let

5 - 10 let

10 - 15 let

15 - 20 let

več kot 20 let

1x tedensko

2x ali večkrat tedensko

nekajkrat na mesec



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

56 

 

Pričakovala sem, da bodo za razliko od učiteljic z daljšo delovno dobo ravno učiteljice z manj 

časa poučevanja na razredni stopnji tiste, ki bodo večkrat vključevale likovne dejavnosti v 

pouk. Čeprav rezultati ankete ne odstopajo veliko od povprečja, lahko z gotovostjo trdim, da 

»izkušenejše« učiteljice likovne dejavnosti pri pouku izvajajo pogosteje. Predvidevam, da 

poleg pouka likovne vzgoje, ki naj bi po letnem delovnem načrtu povprečno potekal dve uri 

tedensko, likovne dejavnosti vključujejo oz. povezujejo tudi z drugimi dejavnostmi in 

predmeti (npr. glasba, književnost …). 

 

10.5 Vprašanje 5: Katero likovno področje je pri vašem pouku likovne vzgoje 

najpogostejše? 

 

Tabela 6: Najpogosteje izvajano likovno področje pri pouku likovne vzgoje 

 
  Odgovori f f (%) 

  Risanje. 9 29 

  Slikanje. 20 65 

  Kiparstvo. 1 3 

  Grafika. 1 3 

  Arhitekturno oblikovanje. 0 0 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da se učiteljice najpogosteje poslužujejo risanja in slikanja. Glede na 

rezultate lahko hipotezo potrdim. Večina anketirank, z veliko prednostjo pred drugimi 

likovnimi področji (65 %), se pri pouku likovne vzgoje najpogosteje poslužuje slikanja, 

čemur z 29 % sledi risanje. Le 3 % učiteljic se pri usmerjenih likovnih dejavnostih 

najpogosteje poslužuje kiparstva ali grafike. Žal arhitekturno oblikovanje zaradi takšnih ali 

drugačnih razlogov v nobenem primeru ni bilo izbrano za najpogostejše likovno področje. 

 

V Učnem načrtu (2011) so za vsako likovno področje v posameznem razredu predpisani 

operativni cilji in vsebine, ki jih morajo učenci doseči z usmerjeno likovno dejavnostjo oz. s 

poukom likovne vzgoje. Učitelj mora pri načrtovanju pouka likovne vzgoje poskrbeti, da v 

letni učni načrt vključi vse predpisane cilje in dejavnosti ter jih realizira.  

 

Na podlagi rezultatov predvidevam, da učitelji seveda z učenci dosegajo vse predpisane cilje, 

vendar se, ko le-te dosežejo, poslužujejo določenih likovnih področij večkrat kot drugih. 
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Razlogi za to so lahko različni (želje učencev, razpoložljivost materialov, učiteljeve 

preference …). 

 

10.6 Vprašanje 6: Na podlagi česa se najpogosteje odločate za uporabo določene likovne 

tehnike pri usmerjenih likovnih dejavnostih? 

 

Tabela 7: Dejavniki, ki vplivajo na uporabo določene likovne tehnike 

 
  Odgovori f f (%) 

  Na podlagi razpoložljivosti materialov in orodij. 14 45 

  Na podlagi želja in interesa učencev. 3 10 

  Na podlagi v naprej določenega letnega načrta. 13 42 

  Drugo: 1 3 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da se učiteljice najpogosteje odločajo za posamezno likovno tehniko na 

podlagi želja in interesa učencev ter na podlagi materiala in orodij, ki so za delo na voljo. 

Hipotezo lahko delno ovržem in delno potrdim. 45 % učiteljic se za določeno likovno tehniko 

odloči na podlagi razpoložljivosti materialov in orodij, v le 10 % pa na podlagi želja in 

interesa učencev. Drugi najpogostejši razlog (42 %) za izbiro določene likovne tehnike je 

glede na zbrane rezultate odločitev na podlagi v naprej določenega letnega načrta. Ena 

učiteljica, kar predstavlja 3 % vseh odgovorov, je kot dejavnik navedla »drugo«: »Glede na 

cilje, ki jih bom želela doseči v tistem tednu pri LUM (tudi fina motorika, tehnika nanašanja 

barv ipd.).« 

 

Logično in razumljivo je, da se učitelji odločajo za uporabo določene likovne tehnike na 

podlagi določenega osebnega ali razpoložljivega kriterija. Da se za izbiro tehnike odločajo na 

podlagi razpoložljivosti materialov in orodij, pa je tudi dovolj velik pokazatelj, da je včasih 

delo vsaj v neki meri onemogočeno, ker je zaradi razpoložljivosti sredstev pestrost izbire 

manjša.   

 

Prav pa je, da učitelji ostajajo na poti, ki jih vodi v naprej začrtan letni načrt, čeprav se lahko z 

njim povezujeta tako prvi razlog (razpoložljivost materialov in orodij) kot drugi (želje in 

interes učencev), ki ju učitelj lahko na podlagi pridobljenih delovnih izkušenj upošteva pri 

nastajanju letnega načrta. 
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Spodnji graf prikazuje, kakšna je povezava med najpogostejše izbranim likovnim področjem 

pri določeni učiteljici, in na podlagi česa se le-te odločajo za  določene likovne tehnike. 

 

Zanimivo je, da se dve učiteljici, pri katerih je najpogostejše v likovne dejavnosti vključeno 

kiparstvo oz. grafika, za izbiro tehnike odločata na podlagi razpoložljivosti materialov in 

orodij. Ti dve področji po pogovoru z nekaterimi učiteljicami velikokrat, zaradi ne 

razpoložljivosti sredstev, učiteljem predstavljata dodaten problem in potrebo po improvizaciji. 

Odgovora teh dveh učiteljic pa dokazujeta prav nasprotno.  

 

Nekoliko bolj pestri odgovori so se pojavili pri učiteljicah, kjer se večkrat poslužujejo risanja 

in slikanja; tam so razlogi za izbiro določenega področja nekoliko bolj raznoliki. 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Risanje.

Slikanje.

Kiparstvo.

Grafika.

Arhitekturno oblikovanje. Razpoložljivost materialov in
orodij.

Želje in interes učencev.

V naprej določen letni načrt.

Drugo.

Graf 2: Najpogosteje izbrano likovno področje v povezavi z dejavniki, ki vplivajo na uporabo določene likovne 

tehnike 
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10.7 Vprašanje 7: Kako pogosto se poslužujete določenih risarskih tehnik? 

 

Tabela 8: Pogostost uporabe določenih risarskih tehnik 

 
 Pogosto Občasno Nikoli  

    Odgovori f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj 

  svinčnik 17 55 14 45 0 0 31 (100 %) 

  oglje 2 6 26 84 3 10 31 (100 %) 

  kreda 3 10 25 81 3 10 31 (100 %) 

  flomaster 16 52 15 48 0 0 31 (100 %) 

  trska in tuš 1 3 25 81 5 16 31 (100 %) 

  pero in tuš 0 0 24 77 7 23 31 (100 %) 

  lavirana risba 0 0 16 52 15 48 31 (100 %) 

  brisalec tinte 2 6 14 45 15 48 31 (100 %) 

  praskanka 5 17 25 83 0 0 30 (100 %) 

  voščenka 17 55 13 42 1 3 31 (100 %) 

  voščenka, kombinirana z vodenko 18 58 10 32 3 10 31 (100 %) 

  Drugo: 0 0 1 50 1 50 2 (100 %) 

 

Predpostavila sem, da se v prvem triletju najpogosteje izvaja risanje z barvicami in 

flomastrom. Na podlagi rezultatov ankete predpostavke ne morem povsem potrditi, saj je bilo 

ugotovljeno, da se učiteljice pri likovnem področju risanja najpogosteje odločajo za voščenko, 

kombinirano z vodenko (58 %), nato pa po pogostosti uporabe s  55 % sledita flomaster in 

voščenka. Barvica oz. barvni svinčnik je po pogostosti uporabe v anketiranem vzorcu šele na 

četrtem mestu.  

 

Ugotovila sem, da učiteljice tehnik lavirane risbe ter peresa in tuša učencem ne ponudijo 

pogosto. Predvidevam, da tehniki smatrajo kot nekoliko težji za učence, stare od 6 do 9 let, se 

pa nekatere učiteljice za ti dve tehniki odločajo vsaj občasno. Kar 15 od anketiranih učiteljic 

pa teh dveh tehnik pri usmerjenih likovnih dejavnostih z učenci ne uporabi nikoli. Odstotek 

ne uporabe omenjenih likovnih tehnik je hkrati tudi najvišji od vseh ne-uporabljenih tehnik. 

 

Največ učiteljic občasno učencem ponudi oglje (84 %) ter praskanko (83 %). Večina učiteljic 

vsaj občasno pri pouku likovne vzgoje uporablja vse likovne tehnike, ki so bile ponujene v 

vprašanju. Na podlagi tega sklepam, da se pri izvedbi določene likovne tehnike ne srečujejo z 
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večjimi težavami v smislu ne-razpoložljivosti določenih materialov in orodij. Ugotovila sem 

tudi, da se učiteljice ne glede na razred, ki ga poučujejo, zelo podobno odločajo za pogostost 

uporabe likovne tehnike. 

 

10.8 Vprašanje 8: Kako pogosto se poslužujete določenih slikarskih tehnik? 

 

Tabela 9: Pogostost uporabe določenih slikarskih tehnik 

 
 

 
Pogosto Občasno Nikoli  

Odgovori f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj 

voščenke 21 68 10 32 0 0 31 (100 %) 

barvne krede oz. suhi pasteli 8 26 19 61 4 13 31 (100 %) 

tempera 30 100 0 0 0 0 30 (100 %) 

vodenke oz. akvarel 22 71 8 26 1 3 31 (100 %) 

gvaš 1 3 13 42 17 55 31 (100 %) 

barvni tuš 0 0 18 58 13 42 31 (100 %) 

flomaster 17 55 12 39 2 6 31 (100 %) 

barvni svinčniki 24 77 5 16 2 6 31 (100 %) 

mastni pasteli 4 13 15 48 12 39 31 (100 %) 

lepljenka 14 45 17 55 0 0 31 (100 %) 

kombinirane tehnike 17 55 14 45 0 0 31 (100 %) 

Drugo: 0 0 0 0 2 100 2 (100 %) 

 

Predpostavila sem, da je najpogosteje uporabljena slikarska likovna tehnika slikanje z 

vodenimi barvami. Glede na to, da je ta tehnika z 71 % pogostostjo uporabe na drugem mestu, 

moram hipotezo ovreči. Anketirane učiteljice se pri slikanju najpogosteje odločajo za 

tempere, ki pa so pravzaprav podobna tehnika vodenkam, vsaj v smislu ustvarjanja in 

nanašanja slikovnih ploskev na slikarsko podlago. 

 

Da so vodenke najpogostejša izbira pri slikarstvu, sem sklepala na podlagi psihomotorične 

dostopnosti učencem v prvem triletju. Zanimivo je, da se učiteljice pogosteje kot za vodenke 

odločajo za tempera barve, kar pa je seveda spodbuden podatek, saj pri slikanju s tempera 

barvami učenci lažje spoznavajo mešanje barv ter imajo možnost spoznavati tudi načela 

priprave barve v smislu gosto-redko in ugotavljajo, kakšna struktura barve je za določen 

nanos najprimernejša. 
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S 77 % so po pogostosti uporabe pri slikanju na tretjem mestu barvni svinčniki, z 68 % pa jim 

sledijo voščenke. Razumljivo je, da je rezultat pogostosti uporabe takšen, saj so učencem te 

tehnike blizu ter veliki večini materialno dostopne. Z njimi učenci krepijo tudi fino motoriko 

in natančnost. 

 

Zgolj občasno je v uporabi slikanje z barvnimi tuši; občasno se te tehnike poslužuje 58 % 

učiteljic. Predvidevam, da je razlog za to, da so barvni tuši pogosto redkeje na seznamu 

likovnih pripomočkov, ki jih imajo učenci v svojem osebnem naboru likovnih potrebščin, kot 

preostali pripomočki.  

 

Po rezultatih sodeč je manj pogosta tudi uporaba barvnih kred oz. suhih pastelov; 26 % 

učiteljih se jih poslužuje pogosto, 61 % občasno, kar 13 % pa nikoli. Logično je, da je ta 

tehnika nekoliko bolj primerna za suhe poletne dni, ko učenci lahko ustvarjajo kar zunaj, na 

asfaltnih tleh.  

 

Raziskava je žal pokazala, da obstajajo tri tehnike, ki jih nekatere učiteljice, kar v visokih 

odstotkih, ne uporabljajo nikoli. Te so gvaš (55 % učiteljic te tehnike nikoli ne uporablja), 

barvni tuš (tehnike ne uporablja 42 % učiteljic) in mastni pasteli (po ne-uporabi sledijo z 39 

%). Moje mnenje je, da za situacijo ni krivo nepoznavanje tehnik, ampak v nekoliko večji 

meri težava z razpoložljivostjo materialov. 

 

Spodnja tabela kot podkrepitev mojih domnevanj dokazuje, da se tiste učiteljice, ki pri 

likovnih dejavnostih manjkrat ali nikoli ne uporabljajo gvaša, za določeno tehniko pogosteje 

odločajo na podlagi razpoložljivosti materialov in orodij. 

 

Tabela 10: Uporaba tehnike gvaš v odvisnosti od dejavnikov, ki vplivajo na uporabo določene likovne tehnike 

 

 

 

Razpoložljivost 

materialov in orodij. 

Želja in interes 

učencev. 

 

 

V naprej določen letni 

načrt. 

Gvaš 

Pogosto. 1 0  0 

Občasno. 3 7  1 

Nikoli. 10 6  0 
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10.9 Vprašanje 9: Kako pogosto uporabljate določeno likovno tehniko oz. posledično 

material pri kiparstvu? 

 

Tabela 11: Pogostost uporabe določene likovne tehnike pri kiparjenju 

 
 

 
Pogosto Občasno Nikoli  

    Odgovori f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj 

  glina 15 48 16 52 0 0 31 (100 %) 

  mavec 0 0 18 58 13 42 31 (100 %) 

  siporeks 0 0 2 6 29 94 31 (100 %) 

  žica 3 10 20 65 8 26 31 (100 %) 

  les 3 10 19 61 9 29 31 (100 %) 

  naravni materiali 17 55 14 54 0 0 31 (100 %) 

  papir 27 87 4 13 0 0 31 (100 %) 

  valovita lepenka 16 52 14 45 1 3 31 (100 %) 

  odpadni materiali 28 90 3 10 0 0 31 (100 %) 

  Drugo: 1 33 0 0 2 67 3 (100 %) 

 

 

Predpostavila sem, da je najpogosteje uporabljena kiparska tehnika modeliranja gline oz. da je 

najpogosteje zastopan kiparski material glina. Moja hipoteza se po izvedbi raziskave ni 

izkazala za pravilno, torej hipotezo glede na pridobljene rezultate zavrača. Z 90 % je 

najpogosteje uporabljan kiparski material odpadni material, nato mu z 87 % pogoste uporabe 

sledi papir, na tretjem mestu po pogostosti uporabe pa so naravni materiali. Glina je z 48 % 

pogosto uporabljane tehnike šele na četrtem mestu. 

 

Ugotovila sem, da anketirane učiteljice dveh materialov pri kiparjenju ne uporabljajo pogosto, 

in sicer sta to mavec in siporeks. Mavec 58 % učiteljic uporablja občasno in 42 % učiteljic 

nikoli, medtem ko je siporeks v največji meri neizkoriščen kiparski material v prvem triletju 

novomeških osnovnih šol, saj ga kar 94 % učiteljic nikoli ne uporablja, občasno pa ga pri 

pouku likovne vzgoje uporabljata zgolj 2 učiteljici, kar je 6 % anketiranih učiteljic. 

Predvidevam, da na rezultat pri uporabi mavca vplivajo psihofizične zmožnosti učencev 

prvega triletja, saj delo z mavcem oz. modeliranje s tem materialom zahteva predvsem dobro 

organiziranost v smislu priprave, poenostavljenje, predvsem pa veliko natančnosti, kar pa je 

morda nekoliko težje pričakovati in zahtevati pri učencih te starosti. Tehnika namreč zahteva 
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natančno pripravo kalupa oz. če je kalup pripravljen že v naprej, tudi pripravo mavca in 

stvaritev odlitka. Vseeno menim, da so zmožnosti učencev včasih spregledane in da so bolj 

dovzetni za novosti, kot si predstavljajo prenekateri pedagogi. Otroci z veseljem ustvarjajo 

nekaj novega, lastnega. Po drugi strani pa je nekoliko bolj razumljiva situacija s siporeksom, 

saj ta tehnika zahteva veliko modeliranja z uporabo rezila, kar je lahko za učence te starosti 

zelo nevarno. Bolj smiselno bi bilo sestavljanje v naprej pripravljenih koščkov siporeksa, kar 

pa zahteva veliko učiteljeve priprave. Poleg tega je siporeks material, ki je v šolah nekoliko 

manj dostopen za uporabo. 

 

Visok odstotek uporabe odpadnih in naravnih materialov nam pokaže, da se učiteljice 

zavedajo, na kakšen način se vse lahko ponovno uporabijo materiali brez dodatnih stroškov in 

povzročitve škode v naravi, in s tem tudi ekološko osveščajo svoje učence. Tu gre ne samo za 

pomen ustvarjanja, ki je seveda pri likovni vzgoji ključno, temveč tudi za medpredmetno 

povezavo s spoznavanjem okolja, kjer učenci krepijo ekološko zavest in spoznavajo pomen in 

prednosti recikliranja materialov. 

 

V rubriki pod »drugo« je ena od učiteljic navedla, da pri kiparjenju pogosto ustvarjajo z das 

maso. Preseneča me, da ni bilo zapisanih še več tehnik, kot je na primer slano testo, plastelin 

in druge gnetljive mase. 
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10.10 Vprašanje 10: Kako pogosto se poslužujete določenih likovnih tehnik s področja 

grafike? 

 

Tabela 12: Pogostost uporabe določene likovne tehnike pri grafiki 

 
 Pogosto Občasno Nikoli  

    Odgovori f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj 

  odtiskovanje delov telesa 14 45 16 52 1 3 31 (100 %) 

  tisk s pečatniki 12 39 18 58 1 3 31 (100 %) 

  kartonski tisk 6 19 20 65 5 16 31 (100 %) 

  tisk s šablonami 12 39 18 58 1 3 31 (100 %) 

  kolagrafija 1 3 19 63 10 33 30 (100 %) 

  monotipija 6 19 21 68 4 13 31 (100 %) 

  računalniška grafika 0 0 13 42 18 58 31 (100 %) 

  Drugo: 0 0 0 0 2 100 2 (100 %) 

 

Glede na pridobljene rezultate lahko postavljeno hipotezo, da se na področju grafike 

najpogosteje uporablja tehnika tiska s pečatniki, ovržem. Največ, 45 % učiteljic na področju 

grafike najpogosteje prakticira odtiskovanje delov telesa, nato pa z 39 % pogoste uporabe 

sledita tehniki tiska s pečatniki in tiska s šablonami. 

 

Nobena od učiteljic pri likovnih dejavnostih ne uporablja tehnike računalniške grafike. 

Slednjo pri svojem delu občasno uporablja le 42 % učiteljic, 58 % anketirank pa se zanjo 

nikoli ne odloči. Ta tehnika je odvisna od sodobne tehnologije; računalnika in ustreznih 

računalniških programov. Na šoli mora biti za takšne vrste pouka namenjena računalniška 

učilnica. Pri ustvarjanju s tehniko računalniške grafike je potrebno upoštevati ne le 

razpoložljiv prostor (računalniška učilnica), temveč tudi učiteljevo pripravljenost oz. 

poznavanje programov ter obvladovanje računalnika pri učencih, ki je morda še nekoliko 

vprašljivo pri starosti učencev v prvem triletju osnovne šole.  

 

Nekoliko večji odstotek občasne uporabe se pokaže pri vseh naštetih likovnih tehnikah. 

Rezultati ankete kažejo, da posamezne likovne tehnike pod časovno določbo občasno 

uporablja dobra polovica vseh anketiranih učiteljic. 

 

Nekoliko manj uporabljane likovne tehnike so kolagrafija, računalniška grafika in kartonski 

tisk. Kolagrafije ne uporablja kar 33 % učiteljic, pri čemer ena od učiteljic v anketi sploh ni 
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navedla pogosti uporabe te tehnike, kartonskega tiska pa učencem nikoli ne ponudi 16 % 

učiteljic. Glede na to, da kolagrafija ni zahtevna likovna tehnika, me preseneča, da se je v 

prvem triletju novomeških osnovnih šol ne poslužujejo bolj pogosto. Menim, da je razlog za 

to morda nekoliko dolgotrajnejši postopek, ki zahteva pripravo matrice, sušenje, barvanje 

matrice in nato odtiskovanje na podlago.  

 

10.11 Vprašanje 11: Kateri material najpogosteje uporabljate na področju 

arhitekturnega oblikovanja? 

 

Tabela 13: Najpogosteje uporabljan material pri arhitekturnem oblikovanju 

 
  Odgovori f f (%) 

 2D izdelek (risba, slika, fotografija, kolaž ...). 12 39 

 Računalniške programe za prostorske naloge (npr. google sketchup). 0 0 

 3D makete iz odpadnega materiala (karton, embalaža). 17 55 

 Spremembe prostora učilnice (uporaba obstoječega pohištva, npr. klopi, mize ...). 2 6 

 Drugo: 0 0 

 Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da je na področju prostorskega oblikovanja kot material najpogosteje 

zastopana odpadna embalaža. Hipotezo lahko potrdim, saj je dobra polovica učiteljic (55 %) 

izbrala odgovor, da na področju arhitekture najpogosteje uporablja 3D makete iz odpadnega 

materiala, kamor sodijo karton, različna embalaža, škatlice, zamaški ipd. 

 

Odpadni material je najlažje dostopen, z njegovo obdelavo pa lahko nastanejo najrazličnejši 

objekti. Pri tej tehniki lahko učitelji zopet dajo poudarek na reciklažo že uporabljenega 

materiala in ozavestijo učence, kako je to pomembno z ekološkega vidika. Učenci lahko 

odpadni material obdelajo s spremembo oblike, lahko pa ga tudi pobarvajo, čeprav ne sme biti 

največji poudarek na barvi kipa, temveč na sami figuri, ki pri kiparjenju nastane. 

 

Drugi najpogosteje zastopan material pri arhitekturi je z 39 % 2D izdelek, pri čemer učenci 

ustvarjajo iz bolj ali manj ploskovnih materialov, kot so papir, kolaž, časopisni papir …  

 

Le dve učiteljici, kar je 6 % vseh anketiranih, za nastanek arhitekturnega likovnega izdelka 

uporabi kar pohištvo, ki jim je na razpolago. Na ta način učenci tudi najbolje, s svojim 
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doživljanjem spoznajo tako notranji kot tudi zunanji prostor, ki nastaneta z omejevanjem 

prostora. Razumljivo je, da je odstotek uporabe te tehnike nekoliko nižji, saj zahteva veliko 

učiteljeve pomoči, ker mlajši učenci težko sami premikajo pohištvo in druge večje dele, ki so 

v učilnici. Dodatni razlog, da je tehnika manj pogosto zastopana, pa je po mojem mnenju tudi 

ta, da končni izdelek ni trajen, razen če ga učitelj zabeleži s fotografijo; v praksi je po navadi 

večja težnja k temu, da je izdelek po končanem delu otipljiv, trajen, morda tudi primeren za 

razstavo. 

 

Po mojih pričakovanjih se je izkazalo, da uporaba računalniških programov v prvem triletju, 

po mojem mnenju ne samo v novomeških osnovnih šolah, temveč tudi na splošno, ni pogosta. 

Niti ena učiteljica ni izbrala uporabe računalniškega programa kot tehniko pri arhitekturnem 

oblikovanju. Predvidevam, da to tehniko vseeno uporabi občasno vsaj katera od učiteljic. 

Čeprav imajo otroci doma večinoma vsi dostop do računalnika, bi morali tovrstno delo v 

šolah, seveda v izobraževalne namene, bolj spodbujati. Menim, da bi učenci konkretno pri tej 

likovni tehniki s pogostejšo uporabo okrepili svoje predstave o prostoru na abstraktnejši 

način. 
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10.12 Vprašanje 12: Kako pogosto uporabljate določene pripomočke kot pomoč pri 

motivaciji za likovno izražanje? 

 

Tabela 14: Pogostost uporabe določenih pripomočkov za pomoč pri motivaciji za likovno izražanje 

 
 Pogosto Občasno Nikoli  

 Odgovori f F (%) f F (%) f F (%) Skupaj 

 kakovostne reprodukcije umetnin 8 26 19 61 4 13 31 (100 %) 

 avtentične umetnine 3 10 16 53 11 37 30 (100 %) 

 ilustracije v slikanicah in drugem 

čtivu za otroke 
13 43 14 47 3 10 30 (100 %) 

 plakati 11 37 13 43 6 20 30 (100 %) 

 otroški likovni izdelki 16 52 14 45 1 3 31 (100 %) 

 različne igrače 7 23 21 68 3 10 31 (100 %) 

 Drugo: 0 0 1 33 2 67 3 (100 %) 

 

Predpostavila sem, da pri likovnem vrednotenju učiteljice najpogosteje uporabljajo otroške 

likovne izdelke. Najpogosteje uporabljeno gradivo za vrednotenje so z 52 % res otroški 

likovni izdelki, izkazalo pa se je tudi, da učiteljice v ta namen uporabljajo tudi druge 

pripomočke. 

 

Slaba polovica (43 %) kot pripomoček pri motivaciji za likovno izražanje najpogosteje 

uporablja ilustracije v slikanicah in drugem čtivu za otroke, na tretjem mestu po pogostosti 

uporabe pa so plakati s 37 %.  

 

Znotraj časovnega okvira »občasno« približno polovica anketirank uporablja vse naštete 

pripomočke. Nekaterih izmed naštetih pripomočkov pa žal nekaj izmed učiteljic učencem ne 

ponudi nikoli. Tu s 37 % izstopajo avtentične umetnine in z 20 % različni plakati. Vsaka 

učiteljica ima možnost izbire različnih ponazoril, za katere se odloča iz takšnih ali drugačnih 

razlogov. Smiselno pa je, da izbira ni vedno enolična, ampak da je s pomočjo pestrosti izbire 

različnih pripomočkov nekoliko zanimivejši tudi pouk likovne vzgoje. 

 

Likovno vrednotenje se v osnovnošolskem učnem načrtu ne smatra kot samostojno likovno 

področje, čeprav v didaktičnih priporočilih navaja, da je vrednotenje vendarle pomembno kot 

proces, pri katerem učitelj na smiseln in ustvarjalen način likovna dela umetnikov in druga 

ponazorila vgrajuje v faze učnega procesa z namenom spoznavanja likovnih pojmov, tehnik in 
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motivov. Priporočljivi so tudi obiski razstav likovnih del umetnikov oz. pogovor z 

ustvarjalcem (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011). 

 

Naštete pripomočke za motivacijo pri likovnem izražanju je po mojem mnenju najbolj 

smiselno v uro likovne vzgoje vpeljati na začetku, pri uvodni motivaciji in v zaključnem delu. 

Na začetku preko ponazoril učenci na ta način spoznajo določene lastnosti likovne tehnike in 

drugih likovnih pojavov, da se lažje znajdejo v procesu ustvarjanja in uspešno opravijo 

likovno nalogo. Na koncu je smiselno, da v vrednotenje v smislu pregleda del učencev kot 

celote, lahko tudi z razstavo končnih izdelkov, učitelji vpeljejo ogled likovnih del in da si 

učitelj z učenci ogleda posebnosti posameznih likovnih del učencev. Vsak učenec na ta način 

razvija odnos do lastnega in sošolčevega likovnega dela, pri čemer je pozoren na pomembne 

segmente dela, ki naj bi jih umetnina vsebovala. 

 

 

10.13 Vprašanje 13: Ali se v vašem razredu nahaja likovni kotiček, ki je učencem stalno 

na razpolago? 

 

Tabela 15: Razpoložljivost likovnega kotička v razredu 

 
  Odgovori f f (%) f (%) veljavni 

  Da. 20 65 67 

  Ne. 10 32 33 

  Skupaj: 30 97 100 

 

Na vprašanje je od 31 učiteljic odgovorilo skupaj 30 učiteljic. Predpostavila sem, da je v 

prvem triletju osnovnih šol, kjer je bila opravljena raziskava, ves čas prisoten likovni kotiček. 

Rezultati kažejo, da je likovni kotiček, ki je na razpolago ves čas, v razredu dveh tretjin (67 

%) anketirank, ki so na odgovorile na vprašanje.  

 

Pričakovala sem, da bo odstotek pritrdilnih odgovorov še nekoliko višji, zato me je zanimalo, 

v katerih razredih je likovni kotiček najpogosteje in ali delovne izkušnje učiteljic vplivajo na 

odločitev o organizaciji likovnega kotička v razredu. 
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Tabela 16: Razpoložljivost likovnega kotička v odvisnosti od razreda 

 

      

Ali se v vašem razredu nahaja likovni 

kotiček, ki je učencem stalno na 

razpolago? 

 

      Da. Ne. Skupaj: 

 Prvi. 9 1 10 

  90 % 10 % 100 % 

Kateri razred poučujete? Drugi. 6 5 11 

  55 % 45 % 100 % 

 Tretji. 5 4 9 

  55 % 44 % 100 % 

 Skupaj: 20 10 30 

      67 % 33 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mojih pričakovanjih je likovni kotiček ves čas v 90 % v prvem razredu. Nekoliko manj je 

prisoten v drugem in tretjem razredu, kjer je situacija odstotno zelo podobna, saj ga v obeh 

razredih prakticira le dobra polovica anketiranih učiteljic. Menim, da z razpoložljivostjo 

likovnega kotička v razredu učitelj dodatno spodbuja kvalitetno doživet čas učencev med 

odmori in jih posredno vzgaja v samostojne likovne individuume. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prvi.

Drugi.

Tretji.

Da.

Ne.

Graf 3: Razpoložljivost likovnega kotička v odvisnosti od razreda 
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Tabela 17: Razpoložljivost likovnega kotička v razredu v odvisnosti od delovnih izkušenj učiteljic na razredni 

stopnji 

 

      

Ali se v vašem razredu nahaja likovni 

kotiček, ki je učencem stalno na 

razpolago? 

 

      Da. Ne. Skupaj: 

 
Manj kot 5 

let. 
7 4 11 

  64 % 36 % 100 % 

 5 - 10 let. 4 2 6 

  67 % 33 % 100 % 

Koliko časa že poučujete 

učence na razredni stopnji? 
10 - 15 let. 3 1 4 

  75 % 25 % 100 % 

 15 - 20 let. 2 1 3 

  67 % 33 % 100 % 

 Več kot 20 let. 3 2 5 

  60 % 40 % 100 % 

 Skupaj: 19 10 29 

      66 % 34 % 100 % 
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5 - 10 let.

10 - 15 let.
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Graf 4: Razpoložljivost likovnega kotička v razredu v odvisnosti od delovnih izkušenj učiteljic na 

razredni stopnji 
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Nekoliko bolj enotna situacija glede razpoložljivosti likovnega kotička se pokaže v odvisnosti 

od delovnih izkušenj v zvezi s poučevanjem na razredni stopnji. Malenkostno, v nekoliko 

večjem odstotku, likovni kotiček učencem nudijo učiteljice, ki na razredni stopnji poučujejo 

od 10 do 15 let. Pri preostalih učiteljicah je ne glede na leta poučevanja delež tistih, ki nudijo 

oz. ne nudijo likovnega kotička učencem ves čas, zelo podoben, zato na podlagi 

ugotovljenega ne morem sklepati, kaj je glavni razlog, da 33 % anketiranih učiteljic ne 

prakticira likovnega kotička. 
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10.14 Vprašanje 14: Likovni material, ki je v likovnem kotičku učencem na razpolago 

ves čas.  

 

Na  vprašanje so odgovarjale samo tiste učiteljice, ki so na predhodno vprašanje odgovorile, 

da se v njihovem razredu likovni kotiček nahaja ves čas. 

 

Tabela 18: Likovni material, na voljo učencem v likovnem kotičku 

 
  Odgovori f f /%) 

  barvice, flomastri, različne vrste papirja, plastelin 1 5 

  suhe barvice, flomastri, tempera, oglje, kreda 1 5 

  barvice, flomastri, škarje, papir, lepilo 1 5 

  barvice, flomastri 2 10 

  barvice, voščenke, kreda 1 5 

  papir 2 10 

  barvice, voščenke, flomastri 3 15 

  barvice, voščenke, kolaž 1 5 

  barvice, flomastri, škarje, lepilo, različen papir, škatlice, modelirna masa 1 5 

  svinčniki, flomastri, voščenke, barvice  1 5 

  barvni papir, voščenke, flomastri, časopisni papir, karton 1 5 

  papir, suhe barvice, svinčniki, flomastri, kolaž papir. 1 5 

  barvice, flomastri, voščenke, papir 1 5 

  barvice, flomastri, plastelin 1 5 

  papir, suhe barvice, flomastri 1 5 

  papir, barvice, flomastri, šablone 1 5 

  Skupaj: 20 100 

 

Tabela prikazuje vse odgovore učiteljic, iz katerih je razvidno, katere materiale nudijo 

učencem oz. s katerimi materiali učenci lahko ustvarjajo v času med odmorom. Predpostavila 

sem, da so v likovnih kotičkih učencem najpogosteje na voljo barvice. Od skupno 20 učiteljic 

jih14 v likovnem kotičku nudi barvice oz. barvne svinčnike. Dve izmed vseh učiteljic nudita 

učencem le papir, zato predvidevam, da učenci v namen ustvarjanja uporabljajo tudi svoje 

pripomočke. 

 

Zanimivo je, da nekatere učiteljice učencem v likovnem kotičku dajo na razpolago tudi 

gnetljive mase, kot sta plastelin in modelirna masa. Izvirno dejstvo je tudi, da so učencem na 

razpolago še oglje, škatlice, kolaž in šablone. 
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10.15 Vprašanje 15: Ali se katerega od likovnih področij poslužujete redkeje oz. nikoli?  

 

Tabela 19: Redkeje oz. nikoli prisotno likovno področje pri pouki likovne vzgoje 

 
Odgovori f f (%) 

  Da. 11 35 

  Ne. 20 65 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da učiteljice določenega likovnega področja ne uporabljajo pogosto ali 

nikoli, kot razlog za to sem navedla pomanjkanje določenega materiala ali orodja. Kar dve 

tretjini anketiranih učiteljic je mojo hipotezo ovrglo, saj je bil odgovor negativen kar v 65 %. 

 

V nekaterih šolah se včasih zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ki pa so po navadi 

finančnega značaja, primanjkuje določenega materiala in sredstev, zato so učitelji primorani 

bodisi improvizirati z razpoložljivimi sredstvi bodisi določene dejavnosti opustiti.  

 

Menim, da bi morala biti vsa likovna področja pri pouku likovne vzgoje zastopana v enaki 

meri, saj je le na ta način pouk pester, učenci pa pridobijo veliko izkušenj ter krepijo 

finomotorične spretnosti na vseh področjih. 

 

10.16 Vprašanje 16: Področja, ki se jih učitelji poslužujejo redkeje.  

 

Tabela 20: Likovna področja, ki se jih učitelji poslužujejo redkeje 

 
Odgovori f f (%) 

  Risanje. 1 9 

  Slikanje. 1 9 

  Kiparstvo. 1 9 

  Grafika. 6 55 

  Arhitekturno oblikovanje. 2 18 

  Skupaj: 11 100 

 

Na vprašanje, katerega likovnega področja se učitelji poslužujejo redkeje, so odgovarjale le 

tiste učiteljice, ki so na predhodno vprašanje odgovorile pritrdilno, torej da se določenega 
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likovnega področja pri pouku likovne vzgoje poslužujejo redkeje.  

 

Menila sem, da se bodo rezultati skladali z mojim pričakovanjem, torej da je področje, ki je 

pri usmerjenih likovnih dejavnostih zastopano redkeje, grafika. Izmed učiteljic, pri katerih 

niso vsa področja zastopana v enaki meri, s 55 % izstopa grafika, nato ji z 18 % sledi 

arhitekturno oblikovanje. Le po ena od učiteljic se redkeje poslužuje risanja oz. kiparjenja oz. 

kiparstva. 

 

10.17 Vprašanje 17: Kaj je razlog, da je določeno likovno področje pri vašem pouku 

prisotno redkeje? 

 

Tabela 21: Razlogi za redkejšo prisotnost določenega likovnega področja pri pouku likovne vzgoje 

 
  Odgovori f f (%) 

  Pomanjkanje materialov. 12 43,2 

  Material, učni načrt. 1 3,6 

  Organizacija dela. 1 3,6 

  Nepoznavanje tehnike. 1 3,6 

  Več priprave. 1 3,6 

  Starost učencev in razvojna stopnja. 1 3,6 

  Premalo časa. 1 3,6 

  Nisem vešča tega področja. 1 3,6 

  Ni razloga. 4 14,4 

  Interes učencev. 1 3,6 

  Zahtevnost, material. 1 3,6 

  Učni načrt. 1 3,6 

  Vsa področja so približno enakomerno razporejena skozi celo leto. 1 3,6 

  Ker ni na razpolago vsega potrebnega oz. je preveč dogovarjanj. 1 3,6 

  Skupaj: 28 100 

  

Predpostavila sem, da je razlog za redkejšo uporabo določenega likovnega področja 

pomanjkanje določenega materiala ali orodij. Na to vprašanje naj bi odgovarjale vse 

učiteljice, zajete v raziskavo, vendar jih je odgovorilo 28 od 31. Kot glavni in hkrati 

najpogostejši razlog, z dobrimi 43 %, za manjšo prisotnost določenega likovnega področja pri 

pouku likovne vzgoje so učiteljice navedle pomanjkanje materialov.  
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Kot sem omenila že pri interpretaciji 15. vprašanja, sem sklepala, da je za manjkrat zastopana 

likovna področja razlog ne-razpoložljivost materialov. Le sklepam lahko, da do te situacije 

privede finančno stanje posamezne šole, lahko pa je razlog za to tudi prepozen plan učiteljev 

glede nabave tako pripomočkov kot orodij. 

 

Nekaj odgovorov je bilo neposrednih in lahko rečem tudi odkritih, saj so 4 učiteljice 

odgovorile, da za manjkrat zastopano področje pri pouku nimajo pravega razloga. Odgovora 

dveh učiteljic pa sta se glasila zelo podobno, in sicer je ena izpostavila, da določenega 

likovnega področja ni vešča, druga pa, da določene/-ih tehnike/-k ne pozna, zato se za likovno 

področje odloči manj pogosto. Ta dva odgovora sta me nekoliko negativno presenetila, saj 

menim, da mora učitelj poznati vse tehnike in vsa likovna področja, vsaj na osnovnošolski 

ravni. Za likovna področja v celostnem smislu obstaja veliko kvalitetne literature, učbenikov 

in priročnikov, poleg tega pa sodobna tehnologija omogoča dostopnost do takšnih podatkov 

tudi na spletu. 

 

Dve učiteljici sta kot razlog navedli časovni problem, ena v smislu, da določeno likovno 

področje zahteva več priprave, pri čemer sklepam, da vidi problem v dolgotrajnejšem 

postopku pri izvedbi likovne naloge, druga pa premalo časa, kjer lahko sklepam podobno. Na 

teden sta za pouk likovne vzgoje v povprečju rezervirani dve šolski uri, kar je, se strinjam, 

velikokrat premalo, da se določena likovna naloga izvede do konca. Tu naj bi nastopila 

učiteljeva improvizacija glede uskladitve časa, ki je namenjen ustvarjanju, bodisi s 

podaljšanjem oz. natančno organiziranostjo, da se likovna naloga lahko dokonča v naslednjih 

urah likovne vzgoje. 
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10.18 Vprašanje 18: Ali pri vaših učencih opažate bolj priljubljeno likovno področje? Če 

da, katero je to področje? 

 

Tabela 22: Bolj priljubljena likovna področja s strani učencev 

 
  Odgovori f f (%) 

  Kiparstvo. 6 20,7 

  Grafika. 2 6,9 

  Slikanje. 7 24,2 

  Risanje. 6 20,7 

  Kiparstvo, slikanje 1 3,4 

  Risanje in slikanje. 1 3,4 

  Ne. 6 20,7 

  Skupaj: 29 100 

 

Na vprašanje, ali je katero od likovnih področij med učenci bolj priljubljeno in če da, katero je 

to področje, je odgovorilo 29 učiteljic od 31. Analiza odgovorov je pokazala, da so med bolj 

priljubljenimi likovnimi področji v prvem triletju novomeških osnovnih šol pri učencih 

slikanje, kiparstvo in risanje. Pri učencih dveh razredov je presenetljivo med najbolj 

priljubljenimi grafika, v dveh razredih pa učiteljici opažata dve likovni področji, znotraj 

katerih učenci ustvarjajo raje. 

 

Na vprašanje je negativno, torej da ne opažajo bolj priljubljenih likovnih področij med učenci, 

odgovorilo 6 učiteljic, kar je petina vseh odgovorov. Ena izmed učiteljic je na anketni 

vprašalnik kot odgovor zapisala: »Ne, v vseh uživajo.«  

 

Prepričana sem, da na področja, ki so učencem bolj zanimiva in njim bolj priljubljena, 

posredno vpliva tudi učiteljev odnos do določenega področja in tehnike. Učitelj bi moral znati 

ustrezno motivirati učence in vsako tehniko posebej vpeljati v pouk likovne vzgoje na 

zanimiv način. 

 

Pri odgovorih na zastavljeno vprašanje sem žal ugotovila tudi, da določene učiteljice ne ločijo 

med pojmom likovno področje in likovna tehnika. Glede na to, da je vprašanje zajemalo 

likovna področja, sem dobila odgovore, kot so: »oblikovanje iz različnih materialov«, 

»izdelovanje iz odpadnih materialov - embalaže« in »odtiskovanje«. Pogost lapsus pri 
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učiteljih se žal implicira na učence. Zaradi takšnih primerov, ne samo pri pouku likovne 

vzgoje, so oz. bi bile dobrodošle obnovitvene delavnice za učitelje, kjer bi lahko izpopolnili 

oz. obnovili svojo strokovnost. 

 

10.19 Vprašanje 19: Kateri je glavni kriterij za izbiro določenega likovnega orodja pri 

določeni likovni nalogi? 

 

Tabela 23: Kriteriji za izbiro določenega likovnega orodja pri likovni nalogi 

 
  Odgovori f f (%) 

  Psihomotorika učencev. 2 6 

  Razpoložljivost likovnih orodij in materialov. 29 94 

  Želja učencev. 0 0 

  Drugo: 0 0 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da je glavni kriterij za izbiro določenega orodja pri likovni vzgoji 

upoštevanje otrokove psihomotorike. Izkazalo se je, da je glavni kriterij razpoložljivost 

likovnih materialov in orodij, kar je potrdilo kar 94 % anketiranih učiteljic. Le dve učiteljici 

pri pouku likovne vzgoje pri izbiri likovne naloge najpogosteje upoštevata psihomotoriko 

učencev. 

 

Rezultati niso presenetljivi, saj dejstvo, da se kar 45 % učiteljic najpogosteje odloča za 

uporabo določene likovne tehnike pri usmerjenih likovnih dejavnostih na podlagi 

razpoložljivosti materialov in orodij, za 43,2 % učiteljic pa je razpoložljivost materialov in 

orodij problem, zaradi česar se za določeno likovno področje odločajo redkeje, potrjuje 

povezanost in hkrati problematiko s stanjem v šolah. 

 

Dejstvo je, da določeno likovno tehniko lahko izpeljemo, če imamo za to pogoje, glavna 

pogoja pa sta material in orodje. Učenci oz. njihovi starši že na začetku šolskega leta 

individualno poskrbijo za lastno oskrbo glede osnovnih materialov in orodij, ki jih med 

šolskim letom potrebujejo pri pouku, določene izmed njih pa naj bi zagotovila tudi šola. 
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10.20 Vprašanje 20: Ali za delo pri pouku likovne umetnosti v vašem razredu 

uporabljate učbenik? 

 

Tabela 24: Uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje 

 
  Odgovori f f (%) 

  Da. 7 23 

  Ne. 24 77 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da učitelji pri razlagi likovnih pojmov uporabljajo tudi učbenik. 

Predpostavka se je izkazala za nepravilno, saj učbenik pri pouku likovne vzgoje uporablja 

zgolj 7 učiteljic, kar je 23 %, preostalih 77 % anketiranih učiteljic pa uporabe učbenika ne 

prakticira. 

 

Razlog za to je po vsej verjetnosti starost učencev in demonstracija ter razlaga pojmov na 

drugačne načine. Predvidevam, da učiteljice vseeno uporabljajo učbenik za interne namene, 

za učence pa je učbenik bolj uporaben v višjih razredih osnovne šole. 

 

Želela sem ugotoviti, ali obstaja povezava med delovnimi izkušnjami učiteljic in uporabo 

učbenika pri pouku oz. katere učiteljice prakticirajo učbenik kot pomoč pri razlagi likovnih 

pojmov pri pouku likovne vzgoje. 

 

Spodnja tabela in graf prikazujeta število učiteljic in njihov odstotek z določenimi leti 

poučevanja na razredni stopnji in ali pri pouku likovne vzgoje uporabljajo učbenik. 
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Tabela 25: Uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje v povezavi z delovnimi izkušnjami učiteljic na razredni 

stopnji 

 

      
Ali za delo pri pouku likovne umetnosti v 

vašem razredu uporabljate učbenik? 
 

  Da. Ne. Skupaj: 

 Manj kot 5 let. 2 9 11 

  18 % 82 % 100 % 

 5 - 10 let. 1 5 6 

  17 % 83 % 100 % 

Koliko časa že poučujete 

učence na razredni stopnji? 
10 - 15 let. 1 3 4 

  25 % 75 % 100 % 

 15 - 20 let. 1 2 3 

  33 % 67 % 100 % 

 Več kot 20 let. 1 5 6 

  17 % 83 % 100 % 

 Skupaj: 6 24 30 

      20 % 80 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovila sem, da med navedenimi delovnimi izkušnjami učiteljic in uporabo učbenika ni 

bistvene razlike oz. odstopanja, temveč je odstotek uporabe učbenika približno enak med 

vsemi učiteljicami. Za odtenek izstopajo le učiteljice s 15 do 20 leti poučevanja na razredni 

stopnji, ki v dobrih 33 odstotkih uporabljajo učbenik, kar je za dobrih 13 % več od povprečja 

preostalih učiteljic, pri pouku katerih je uporabljan učbenik. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Manj kot 5 let.

5 - 10 let.

10 - 15 let.

15 - 20 let.

Več kot 20 let.

Da.

Ne.

Graf 5: Uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje v povezavi z delovnimi izkušnjami učiteljic na 

razredni stopnji 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

80 

 

Pri nadaljnji analizi zbranih podatkov sem raziskovala, ali obstaja povezava med razredom in 

uporabo učbenika. Predvidevala sem, da učbenik uporabljajo v višjih razredih prvega triletja 

oz. v drugem ali tretjem razredu. 

 

Tabela 26: Uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje v odvisnosti od razreda 

 

      
Ali za delo pri pouku likovne umetnosti v 

vašem razredu uporabljate učbenik? 
 

      Da. Ne. Skupaj: 

 Prvi. 4 7 11 

  36 % 64 % 100 % 

Kateri razred poučujete? Drugi. 0 11 11 

  0 % 100 % 100 % 

 Tretji. 3 6 9 

  33 % 67 % 100 % 

 Skupaj: 7 24 31 

      23 % 77 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovila sem, da učbenik uporablja 36,36 % učiteljic v prvem razredu in točno tretjina 

učiteljic v tretjem razredu. Nobena učiteljica učbenika ne uporablja v drugem razredu.  

 

Odločitev glede uporabe učbenika je stvar posamezne učiteljice. Nekatere si za razlago 

likovnih pojmov pomagajo z drugimi razpoložljivimi gradivi, drugim je lažji način uporaba 

nazornega učbenika.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prvi-

Drugi.

Tretji.

Da.

Ne.

Graf 6: Uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje v odvisnosti od razreda 
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10.21 Vprašanje 21: Kako pogosto uporabljate učbenik kot pomoč za razlago likovnih 

pojmov in prikaz likovnih del učencem? 

 

Tabela 27: Pogostost uporabe učbenika 

 
  Odgovori f f (%) 

  Pogosto. 0 0 

  Občasno. 7 100 

  Nikoli. 0 0 

  Skupaj: 7 100 

 

Vprašanje je bilo namenjeno tistim učiteljicam, ki so na predhodno vprašanje odgovorile 

pritrdilno. Na vprašanje je torej odgovarjalo 7 učiteljic. Vse učiteljice so odgovorile, da 

učbenik kot pomoč pri razlagi likovnih pojmov in prikaz likovnih del uporabljajo občasno.  

 

10.22 Vprašanje 22: Ali imate v razredu prostor, ki je namenjen razstavi likovnih del 

učencev? 

 

Tabela 28: Prisotnost prostora za razstavo likovnih del v razredu 

 
  Odgovori f f (%) 

  Da. 30 100 

  Ne. 0 0 

  Skupaj: 30 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 30 od skupno 31 učiteljic. Predpostavila sem, da učitelji aktivno 

spodbujajo in prirejajo razstave likovnih del učencev. Vse učiteljice, ki so odgovorile na 

vprašanje, so enotno odgovorile, da v njihovem razredu imajo takšen prostor, kjer lahko 

razstavijo likovne izdelke po končani likovni nalogi. 

 

Po navadi so za razstavo likovnih del v razredih namenjeni panoji, predvsem za risbe in slike 

ter vitrine in omare. Odvisno od izdelka in motiva so za likovna dela velikokrat razstavni 

prostor tudi okenske police in okenska stekla. 

 

Razstavljeni likovni izdelki so pomembni tako za vsakega učenca individualno kot za učence 

kot razred. Učenci z ogledom svojega likovnega izdelka in izdelka sošolcev prepoznajo 
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določene lastnosti, ki se pojavljajo med posameznimi izdelki, in spoznajo interpretacijo 

likovnega dela drugih. Razstavljeni izdelki so pomembni tudi za učitelje in starše, ki si lahko 

likovna dela ogledajo na govorilnih urah ali roditeljskem sestanku. 

 

10.23 Vprašanje 23: Kako pogosto po opravljeni likovni nalogi z učenci razstavite 

izdelke v razredu? 

 

Tabela 29: Pogostost razstavljanja likovnih del v razredu 

 
  Odgovori f f (%) 

  Vedno. 17 55 

  Pogosto. 12 39 

  Občasno. 2 6 

  Nikoli. 0 0 

  Skupaj: 31 100 

 

Predvidevala sem, da večina učiteljic s svojimi učenci vsaj pogosto razstavi likovne izdelke. 

Analiza odgovorov na zgornje vprašanje je to potrdila. Dobra polovica učiteljic (55 %) 

likovne izdelke vedno razstavi, 39 % učiteljic jih razstavi pogosto, le 6 % anketiranih učiteljic 

pa izdelke učencev razstavi občasno. 

 

Menim, da na pogostost razstave likovnih del vpliva tudi vrsta likovnega dela in njegova 

namembnost. Pri likovni vzgoji se na primer za posebne priložnosti, kot so dan žena, 

materinski dan ipd., ustvarja v namen obdarovanja. Izdelke učenci brez razstavljanja odnesejo 

domov v dar. Drug problem vsakokratne razstavitve likovnih del pa je lahko tudi prostor v 

učilnici, ki je temu namenjen. Nekatere učilnice so majhne in posledično je malo tudi prostora 

za razstavo likovnih del učencev. 

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

83 

 

10.24 Vprašanje 24: Ali ste kot razred z učenci že sodelovali pri razstavi likovnih del v 

drugih šolskih prostorih? 

 

Tabela 30: Sodelovanje pri razstavi likovnih del učencev v drugih šolskih prostorih 

 
  Odgovori f f (%) 

  Da. 25 81 

  Ne. 6 19 

  Skupaj: 31 100 

 

 

Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da so učiteljice, kar zadeva razstavljanje likovnih del, 

aktivne, sem pričakovala, da bodo rezultati podobni tudi pri razstavljanju del izven razreda oz. 

v drugih šolskih prostorih. Velika večina, kar 81 % učiteljic je že sodelovalo pri razstavljanju 

likovnih del svojih učencev v drugih šolskih prostorih, le 6 od anketiranih učiteljic, kar je 19 

% vseh anketiranih, pa pri razstavljanju izven razreda še ni sodelovalo. 

 

Za razstavljanje likovnih del učencev v šolskih prostorih so hodniki in avle, kjer so likovna 

dela učencev na voljo za ogled ne samo drugim učencem in učiteljem, temveč tudi drugim 

obiskovalcem šole. 
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10.25 Vprašanje 25: Ste že priredili razstavo likovnih del svojih učencev izven šolskega 

območja? 

 

Tabela 31: Prireditev razstave likovnih del učencev izven šolskega območja 

 
  Odgovori f f (%) 

  Da. 4 13 

  Ne. 27 87 

  Skupaj: 31 100 

 

Predvidevala sem, da bo vsaj tretjina učiteljic odgovorila, da je izdelke svojih učencev 

razstavila tudi izven šolskega območja. Z analizo odgovorov se je izkazalo, da je le 13 % vseh 

učiteljic priredilo razstavo likovnih izdelkov svojih učencev izven šole.  

 

Možnosti oz. krajev za razstavo likovnih del učencev osnovne šole je veliko. Po navadi se 

takšna likovna dela lahko razstavijo v zdravstvenih domovih, trgovskih centrih, kulturnih 

domovih, bankah in na drugih javnih krajih. Razstava likovnih del učencev na ta način je 

dobra praksa za predstavitev osnovne šole, razreda in učiteljeve ustvarjalnosti.  

 

Menim, da je za razstavo primernih likovnih izdelkov učencev več kot dovolj in da bi učitelji 

lahko dali večjo pobudo za razstavljanje le-teh tudi drugje, ne samo v šolskih prostorih. 

Pomembna je predvsem učiteljeva angažiranost in dogovor. Učenci bi z razstavo svojega 

likovnega dela širši okolici krepili svojo umetniško samozavest in izkusili občutek pripadnosti 

umetniški skupnosti. 
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10.26 Vprašanje 26: Kje izven šolskega območja ste priredili razstavo likovnih del svojih 

učencev? 

 

Tabela 32: Lokacija razstavljanja likovnih del učencev izven šolskega območja 

 
  Odgovori Frekvenca Veljavni 

  Zdravstveni dom. 2 100 

  Skupaj: 2 100 

 

Vprašanje je bilo namenjeno le tistim učiteljicam, ki so na predhodno vprašanje odgovorile 

pritrdilno, torej da so že priredile razstavo likovnih del svojih učencev izven šole. Dejansko so 

na vprašanje odgovorile tri izmed štirih učiteljic, in sicer sta dve odgovorili, da sta izdelke 

razstavili v zdravstvenem domu, tretja pa je odgovorila, da je izdelke razstavila na šolskem 

hodniku in avli, zato odgovora nisem štela med ustrezne odgovore. 

 

Glede na neustrezen odgovor, ki sem ga prejela pri tem vprašanju, sklepam, da je odstotek 

učiteljic, ki so že razstavljale likovna dela svojih učencev izven šolskega območja, povečan na 

10 %, torej je 90 % učiteljic takšnih, ki še niso priredile razstave izven šolskega območja. 

 

10.27 Vprašanje 27: Ali za pouk likovne umetnosti poskrbite za v ta namen bolj 

prilagojeno (ustvarjalno, sproščeno) okolje? 

 

Tabela 33: Prisotnost prilagojenega okolja za ustvarjanje v razredih anketirank 

 
  Odgovori f f (%) 

  Da. 26 84 

  Ne. 5 16 

  Skupaj: 31 100 

 

Predpostavila sem, da učiteljice poskrbijo za ustrezen likovni prostor pri pouku likovne 

vzgoje. Mojo predpostavko je potrdilo 84 % učiteljic, ki so odgovorile, da pri pouku likovne 

vzgoje poskrbijo za bolj prilagojeno likovno okolje. 

 

Na ustvarjalno sproščenost zagotovo vpliva sam prostor, kjer učenci izvajajo likovno nalogo. 

K sproščenemu okolju prispeva več dejavnikov, kot so: umirjena glasba, sprememba prostora, 

ustrezna delovna oprema učencev, likovna dela, prikazana na zanimiv način v prostoru … 
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Učilnice same po sebi po navadi nimajo izrazitega ustvarjalnega duha, za kar mora poskrbeti 

učitelj. Ne samo pri likovni vzgoji, temveč tudi na splošno naj bi bila učilnica izraz 

kreativnosti, izvirnosti in odraz posameznika, kot dela celote, ki da svoj prispevek k celoti in 

predstavlja razred kot celoto. 

 

10.28 Vprašanje 28: Na kakšen način poskrbite za ustrezen likovni prostor? 

 

Tabela 34: Načini za dosego ustreznega likovnega prostora 

 
  Odgovori f f (%) 

  Drugače razporejene mize, glasba, radijska igra. 1 4 

  Klasična glasba, urejanje učilnice, e-prosojnice s slikami. 1 4 

  Glasba, dovolj prostora, svetloba, primeren material. 1 4 

  Skupne mize, glasba. 3 12 

  Glasba - tiha in umirjena, poleg meditacije kot uvodna motivacija. 1 4 

  Sproščujoča/umirjena glasba.  9 36 

  Glasba, ogled del, izražanje občutkov. 1 4 

  Glasba, ustvarjanje v naravi. 2 8 

  Več sproščenosti, odstranitev stolov, razporejanje miz, omogočeno več 

sodelovanja, konstruktivnega pogovora, delo ob glasbi. 
1 4 

  Stencas. 1 4 

  Pogosto vključim glasbo, premaknemo mizo, ustvarjamo na tleh. 1 4 

  Urejenost, samostojna priprava. 1 4 

  Ureditev razreda, glasba v ozadju, sedežni red. 1 4 

  Glasba, osvetlitev. 1 4 

  Skupaj: 25 100 

 

Vprašanje je bilo namenjeno tistim učiteljicam, ki so na predhodno vprašanje odgovorile 

pritrdilno. Odgovorilo je 25 od 26 učiteljic.  

 

Odgovori, na kakšen način učiteljice poskrbijo za ustrezen likovni prostor oz. okolje, so si 

bolj ali manj podobni. Prevladujoči odgovor je, da učiteljice učencem predvajajo sproščujočo 

oz. umirjeno (klasično) glasbo, drugi najpogostejši odgovor pa je sprememba prostora na 

različne načine. Načini, kako učiteljice poskrbijo za spremembo prostora, so: premik klopi za 

ustvarjanje v skupinah, sprememba sedežnega reda, ustvarjanje na tleh, ustvarjanje v naravi. 

Nekaterim učiteljicam je pomembna tudi primerna svetloba v prostoru. Med manj pogostimi, 

a izvirnimi odgovori so uporaba radijske igre, e-prosojnice, meditacija. 
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Opažam, da se učiteljice zavedajo pomembnosti primernega ustvarjalnega okolja in ga v 

svojih razredih tudi spodbujajo in prakticirajo. Tega se poslužujejo na ustrezne načine, s 

katerimi, verjamem, pripomorejo k večji sproščenosti učencev in njihovi ustvarjalnosti. 
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11    SKLEP 

 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla na novomeških osnovnih šolah v prvem triletju, sem želela 

ugotoviti, kakšen je v celostnem smislu odnos do pouka likovne vzgoje. Zanimalo me je 

predvsem, katera likovna področja prevladujejo, in znotraj njih, katere tehnike so največkrat 

uporabljene ter v kakšni meri in kako se učitelji angažirajo za sam pouk likovne vzgoje. 

Dejstva v smislu pridobljenih rezultatov sem povezala tudi s samimi lastnostmi učiteljic in 

razredom. 

 

S pomočjo rezultatov, do katerih mi je z odgovarjanjem na anketo omogočilo priti 31 učiteljic 

novomeških osnovnih šol, sem lahko svoja pričakovanja oz. hipoteze potrdila ali ovrgla. 

 

Ugotovila sem, da večina učiteljic usmerjene likovne dejavnosti izvaja dvakrat ali večkrat 

tedensko. Po učnem načrtu sta za pouk likovne vzgoje letno namenjeni povprečno dve šolski 

uri, zato predvidevam, da učiteljice likovni vzgoji namenjajo dovolj časa in da usmerjene 

likovne dejavnosti aktivno vključujejo tudi v druge dejavnosti in jih povezujejo tudi z drugimi 

predmeti. 

 

Predpostavila sem, da sta risanje in slikanje najpogosteje izvajani likovni področji, kar se je z 

analizo rezultatov tudi potrdilo. Slikanje s 65 % in risanje z 29 % izbranimi odgovori skupaj 

pred preostalimi področji zavzemata skoraj celoten delež. Da je risanje morda kar na neki 

način spodbujajoče področje pri likovni vzgoji, potrjuje tudi razpoložljivost likovnega 

materiala v razrednem likovnem kotičku, predvsem zaradi razpoložljivosti suhih barvic.  

 

Ugotovila sem, da se učiteljice za uporabo določene likovne tehnike pri pouku likovne vzgoje 

skoraj v enakem deležu odločajo na podlagi bodisi razpoložljivosti likovnih materialov in 

orodij, kar nadalje nekje predstavlja problem, bodisi na podlagi v naprej določenega letnega 

načrta. Sama sem predvidevala, da se za izbiro določenega likovnega področja odločajo tudi 

na podlagi interesa učencev, vendar se je izkazalo, da je le trem učiteljicam to motiv za izbiro. 

Čeprav so bila moja predvidevanja drugačna kot se je izkazalo v praksi, se mi zdi prav, da 

razlog za izbiro likovnega področja ne temelji zgolj na izbiri učencev, temveč na letnem 

delovnem oz. učnem načrtu. Tako se izognejo monotonosti pri pouku, hkrati pa vanj vpeljejo 

pestrost, ki jo predvideva učni načrt, s čimer učenci spoznajo raznolikost likovne umetnosti. 
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Predvidevala sem, da se na področju risanja najpogosteje uporabljajo barvice in flomastri. 

Rezultati so pokazali, da je najpogosteje uporabljena tehnika pri risanju voščenka, 

kombinirana z vodenko, nato sledita voščenka in svinčnik oz. barvica, šele nato pa po 

pogostosti uporabe sledi flomaster. Pri vseh naštetih gre sicer za pogoste likovne materiale, 

vendar se mi zdi dejstvo, da je najpogostejša tehnika kombinacija voščenke in vodenke, 

presenetljivo.  

 

Na področju slikarstva je najpogostejša tehnika tempera, sledijo pa ji vodenke, za katere sem 

pričakovala, da bodo pogostejša izbira kot tempera. V smislu mešanja barv, spoznavanja 

lastnosti in spreminjanja teksture, torej v splošnem širšega spoznavanja lastnosti samih 

materialov, je rezultat spodbuden. Učenci ne pridobivajo le izkušenj v zvezi s samimi 

lastnostmi tehnike, temveč tudi krepijo psihomotorične sposobnosti. Med tehnike, ki se 

uporabljajo manj pogosto oz. v nekaterih razredih nikoli, sodijo gvaš, barvni tuš in matni 

pasteli. Dodatna analiza odgovorov, zakaj je gvaš le občasno ali nikoli v uporabi, je pokazala, 

da se večina učiteljic, ki se odločijo za določeno likovno tehniko, odloči na podlagi 

razpoložljivosti materialov in orodij. Na podlagi te analize rezultat pogostosti uporabe 

določene tehnike povezujem s situacijo tudi pri preostalih likovnih tehnikah, ki so uporabljene 

občasno ali nikoli. 

 

Najpogosteje uporabljen material pri kiparstvu je odpadni material. Kar 90 % učiteljic to 

tehniko izvaja pogosto. K temu pripomore dostopnost materiala in sklepam, da tudi ekološka 

zavest v povezavi z reciklažo. Glina, kot material, ki je bila pri v naprej postavljeni hipotezi 

na prvem mestu po pogostosti uporabe, je na podlagi pridobljenih rezultatov po pogostosti 

uporabe šele na četrtem mestu. Na tem področju po ne-pogosti uporabi izstopajo tehnika 

kiparjenja s siporeksom, lesom in žico. 

 

Grafika je področje, ki je po likovnih tehnikah in njihovi pogostosti uporabe najbolj 

razgibano. Grafična likovna tehnika, ki prevladuje, je odtiskovanje delov telesa. Izbira 

grafičnih likovnih tehnik pod časovno določbo »občasno« je pestra, večina učiteljic pri pouku 

likovne vzgoje izbira različne likovne tehnike znotraj tega področja. Največji delež nikoli 

uporabljane grafične tehnike ima računalniška grafika. Sklepam, da na dobljeni rezultat vpliva 

starost učencev, nepoznavanje računalniških programov in ne-razpoložljivost računalniške 

opreme. 
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Arhitekturno oblikovanje je področje, ki ga nobena učiteljica ni izbrala za najpogosteje 

uporabljeno likovno področje. Predpostavila sem, da je na tem področju kot material 

najpogosteje zastopana odpadna embalaža. Hipoteza se je potrdila, saj je slednjo tehniko kot 

najpogosteje izbrano potrdilo 55 % učiteljic. Izkazalo se je, da je v nekoliko manjši meri 

zastopana tehnika 2D izdelkov, le dve učiteljici se najpogosteje odločata za spremembo 

prostora. Računalniški program za prostorske naloge v nobenem primeru ni bil pogosta izbira. 

 

Likovni pouk zahteva pestrost, zanimivo doživetje in motivacijo. Anketirane učiteljice za 

našteto večinoma poskrbijo z otroškimi likovnimi izdelki, ilustracijami iz literature in 

različnimi plakati. Za motivacijo, ki je pomemben del uvodnega in/ali končnega dela pouka, 

učiteljice izbirajo tudi druge možnosti, kot so različne igrače, reprodukcije umetnin ipd. Kot 

občasna oz. s 37 % izbire za »nikoli« med manj pogosta motivacijska sredstva sodijo 

avtentične umetnine. 

 

Predpostavila sem, da je v prvem triletju novomeških osnovnih šol ves čas prisoten likovni 

kotiček, kjer so najpogosteje razpoložljivi material za ustvarjanje barvice. Dve tretjini učiteljic 

z razpoložljivostjo likovnega kotička v svojem razredu potrjujeta mojo hipotezo. Likovni 

kotiček se ves čas nahaja v večini prvih razredov (90 %), v drugem in tretjem razredu pa ga 

prakticira dobra polovica učiteljic. Delovne izkušnje učiteljic razrednega pouka z 

razpoložljivostjo likovnega kotička nimajo bistvene povezave, čeprav se kažejo določena 

odstopanja pri učiteljicah, ki na razredni stopnji poučujejo 10 – 15 let, saj se, pri njih 

razpoložljivost likovnega kotička pojavlja nekoliko pogosteje. V likovnih kotičkih so po 

pričakovanjih najpogosteje razpoložljivi material barvice, učencem pa so v večini primerov na 

voljo tudi drugi materiali. 

 

Kar dobra tretjina učiteljic se določenega likovnega področja poslužuje redkeje. Dobra 

polovica (55 %) od teh se najredkeje odloči za grafiko, po ne-pogosti uporabi pa ji sledi 

arhitekturno oblikovanje. Najpogostejši razlog za manj pogosto izbiro določenega likovnega 

področja je pomanjkanje materialov. Zanimivo je, da sta dve učiteljici izpostavili, da na manj 

pogosto izbiro določenega likovnega področja vpliva nepoznavanje določene likovne tehnike 

oz. nepoznavanje celotnega likovnega področja. Slednje sem v nekaterih primerih oz. preko 

odgovorov ugotovila tudi sama; določenim učiteljicam manjka poznavanje tako lastnosti 

področja kot strokovne terminologije.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

91 

 

 

Med učenci nekaterih anketiranih učiteljic se pojavlja bolj priljubljeno likovno področje. Pri 

četrtini je to slikarstvo, v posameznih petinah primerov pa kiparstvo oz. risanje. Druga 

področja so kot bolj priljubljena med učenci manjkrat izbrana, je pa po mojem mnenju 

spodbudno dejstvo, da petina učiteljic ne opaža bolj priljubljenega likovnega področja med 

učenci. Sklepam, da so jim zanimiva vsa področja in da so jim bila od učiteljic približana 

motivacijsko zanimivo in na ustrezen način. 

 

Ugotovitev, da na izbiro likovnega materiala in orodja za določeno likovno nalogo vpliva v 94 

% razpoložljivost likovnih orodij in materialov, je ovrgla mojo hipotezo, da na izbiro vpliva 

psihomotorika učencev. Vsaka likovna naloga za izvršbo zahteva določeno orodje in material, 

a žal se je izkazalo, da imajo nekatere šole s tem težave, saj je kriterij za izbiro pripomočkov 

prepogosto njihova razpoložljivost. Ugibam lahko, ali je krivec za to slabša finančna 

situiranost posamezne šole za nabavo določenih pripomočkov ali učiteljev (prepozni) letni 

načrt. 

 

Učbenik za likovno vzgojo kot pomoč pri razlagi likovnih pojmov pri pouku občasno 

uporablja slaba četrtina učiteljev. Bistvene povezave med rabo učbenika v razredu in leti 

poučevanja učiteljic nisem ugotovila, za odtenek nekoliko več učbenik uporabljajo učiteljice s 

15- do 20-letnimi delovnimi izkušnjami na razredni stopnji. Učbenika v nobenem primeru ne 

uporabljajo v drugem razredu, ga pa uporablja 36 % učiteljic v prvem in 33 % učiteljic v 

tretjem razredu. 

 

Predpostavila sem, da učitelji aktivno spodbujajo in prirejajo razstave likovnih del učencev. 

Vse učiteljice, ki so odgovorile na vprašanje, ali imajo v razredu prostor, ki je namenjen 

razstavi likovnih del učencev, so odgovorile pritrdilno. V dobri polovici primerov likovne 

izdelke razstavijo vedno, nekoliko manj učiteljic to naredi pogosto, le 2 učiteljici pa likovne 

izdelke razstavita občasno. Aktivno sodelovanje glede razstavljanja likovnih del se pokaže 

tudi v prirejanju razstav izven razreda, torej v drugih šolskih prostorih. S tem ima prakso 

večina učiteljic, le slaba četrtina anketirank tega še ni storila. Ugotovila sem, da pa bi lahko 

učiteljice nekoliko več angažiranosti namenile razstavljanju likovnih del učencev izven 

šolskega območja, saj imajo s tem izkušnje le 4 učiteljice od skupno 31 anketiranih. Takšne 

razstave so pomembne tako za učence kot za šolo v celoti. 
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Večina učiteljic se po mojih predvidevanjih zaveda, da je za ustvarjanje prilagojeno okolje 

zelo pomembno. Ker na sproščenost in ustvarjalnost pri likovni vzgoji vpliva tudi sam 

prostor, ga učiteljice priredijo oz. popestrijo večinoma s sproščujočo glasbo, spremembo 

prostora in drugimi aktivnostmi. 

 

V splošnem sem ugotovila, da se pojavljajo precejšnje razlike od učiteljice do učiteljice oz. 

med razredi pri uporabi in odnosu do določenih likovnih tehnik znotraj področij. Glavna 

razlika med njimi se pojavlja pri izbiri kriterijev, na podlagi katerih se odločajo za posamezne 

tehnike in področja. Kar zadeva samo izpeljavo likovnega pouka, na podlagi ugotovljenega 

lahko zaključim, da je v razredih anketirank pouk likovne vzgoje pester in zasnovan ustrezno 

oz. v nekaterih primerih žal na podlagi razpoložljivih sredstev. Še vedno se pojavljajo 

določene likovne tehnike, kot je uporaba računalniških programov, ki so (pre)malo zastopane, 

kljub sodobni tehnologiji.  

 

Razredni učitelj kot vsestransko razgledani pedagog pri vseh osnovnih predmetih bi moral 

poznati ustrezno terminologijo ter klasifikacijo posameznih področij. Ugotovila sem, da 

določene učiteljice slabše poznajo terminologijo ter značilnosti področij oz. tehnik in to tudi 

odkrito priznajo. Dejstvo je, da se znanje učiteljic implicira na učence, zato bi morale biti 

učiteljice na ustrezno podajanje informacij še posebej pozorne. Razlog za to je lahko množica 

informacij, ki skrhajo vedenje o že obstoječih, zato bi na tem mestu predlagala strokovno 

izpopolnjevanje v obliki delavnic ali predavanj, kjer bi učiteljice lahko obnovile svojo 

strokovnost. 

 

Anketni vprašalnik je bil zastavljen primerno in je omogočil vpogled v celostno stanje glede 

pouka likovne vzgoje v izbranih šolah. Če bi še enkrat opravljala anketo, bi morda pri 

nekaterih vprašanjih zastavila še dodatna podvprašanja, s katerimi bi prišla do določenih 

dejstev, ne da bi o njih morala le sklepati, zakaj je stanje takšno, kot je. 

 

Učiteljice in zaposleni bodo na podlagi analize raziskave dobili vpogled v realno stanje glede 

izvajanja likovnega pouka v celoti. Upam, da bodo učiteljice okrepile zavest o pomembnosti 

pestrega ustvarjanja in še naprej uspešno opravljale svoje delo ter razvijale svoje učence v 

prave male umetnike. 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

93 

 

III. VIRI IN LITERATURA 

 

Bagnall, B. (1995). Risanje in slikanje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

 

Bernik, S., Hudoklin Šimaga, V., in Dolinar, K. (1985). Likovna umetnost. Ljubljana: 

Cankarjeva založba. 

 

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

 

Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 

 

Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška 

fakulteta.  

 

Duh, M. in Vrlič, T. (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole: priročnik za 

učitelje razrednega pouka. Ljubljena: Rokus. 

 

Eglinton, K. A. (2003). Art in the early years. London; New York : RoutledgeFalmer 

 

Gerlovič, A. (1968). Likovna vzgoja otrok. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Ličen, E. (2002). Ženske in moški v učiteljskem poklicu. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

 

Lorber, A. (2000). Prostorsko oblikovanje v osnovni šoli. Likovna vzgoja, 15 (3), 17–21. 

 

Matijevič, J. (2003). Likovnopedagoška zbirka Dolenjskega muzeja, Novo mesto: grafika, 

risba, kiparstvo, slikarstvo. Novo mesto: Dolenjski muzej. 

 

Matthews, J. (2003). Drawing and painting: children and visual representation. London: Paul 

Chapman Publishing. 

 

Tomšič Čerkez, B. in Tacar, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike. 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1022127341545760&PF=AU&term=%22Bernik,%20Stane%22
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1022127341545760&PF=AU&term=%22Hudoklin%20%C5%A0imaga,%20Vida%22
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1022127341545760&PF=AU&term=%22Dolinar,%20Ksenija%22


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

94 

 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Učni načrt. Program osnovna šola. likovna vzgoja. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 

Vrlič, T. (2001a). Likovne dejavnosti v vrtcu. V Marjanovič Umek, L. (ur.), Otrok v vrtcu: 

priročnik h kurikulu za vrtce (str. 126–140). Maribor: Obzorja. 

 

ELEKTRONSKI VIRI 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=slikarstvo&hs=1 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kiparstvo&hs=1 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kip&hs=1 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=grafika&hs=1 

 

http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/images32/kasiranipapir.jpg 

 

http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1976/1/Relief_kako_za%C4%8Deti_in_kaj_z_njim_po%C4%8Deti__dipl._Kristina_Boz

ic.pdf 

  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=slikarstvo&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kiparstvo&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kip&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=grafika&hs=1
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/images32/kasiranipapir.jpg
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1976/1/Relief_kako_za%C4%8Deti_in_kaj_z_njim_po%C4%8Deti__dipl._Kristina_Bozic.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1976/1/Relief_kako_za%C4%8Deti_in_kaj_z_njim_po%C4%8Deti__dipl._Kristina_Bozic.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1976/1/Relief_kako_za%C4%8Deti_in_kaj_z_njim_po%C4%8Deti__dipl._Kristina_Bozic.pdf


Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Nina Hribar; diplomsko delo 

95 

 

IV. PRILOGA 

 

Anketni vprašalnik. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Nina Hribar, študentka PeF Univerze v Ljubljani, smer razredni pouk. Pred menoj je še 

zadnji korak pred zaključkom študija – diplomsko delo.  

Tematika diplomskega dela obravnava izvedbo predmeta likovna umetnost v novomeških 

osnovnih šolah.  

Zato vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. Pri vprašanjih zaprtega tipa, kjer so že 

ponujeni odgovori, pred odgovorom obkrožite ustrezno črko oz. dopišite odgovor, v kolikor 

ponujeni odgovori ne ponujajo vašega željnega odgovora. V tabelah z oznako "X" označite 

ustrezne možnosti, pri odgovorih odprtega tipa pa kratko odgovorite na vprašanje. 

V naprej se vam za izpolnitev anketnega vprašalnika najlepše zahvaljujem. 

 

1.  Spol: 

a) ženski 

b) moški 

 

2. Koliko časa že poučujete učence na razredni stopnji? 

a) manj kot 5 let 

b) 5–10 let 

c) 10–15 let 

d) 15–20 let 

e) več kot 20 let 

 

3. Kateri razred poučujete? 

a) prvi 

b) drugi 

c) tretji 

 

4. Kako pogosto izvajate likovne dejavnosti oz. kako pogosto je področje likovne vzgoje 

vključeno v urnik? 

a) enkrat tedensko 

b) dvakrat ali večkrat tedensko 

c) nekajkrat na mesec (Kolikokrat?) _________________ 
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5. Katero likovno področje je pri vašem pouku likovne vzgoje najpogostejše? 

a) risanje 

b) slikanje 

c) kiparstvo 

d) grafiko 

e) arhitekturno oblikovanje 

 

6. Na podlagi česa se najpogosteje odločate za uporabo določene likovne tehnike pri 

usmerjenih likovnih dejavnostih? 

a) na podlagi razpoložljivosti materialov in orodij 

b) na podlagi želja in interesa učencev 

c) na podlagi v naprej določenega letnega načrta 

d) drugo: _________________________________ 

 

7. Kako pogosto se poslužujete določenih RISARSKIH tehnik? 

 

 POGOSTO OBČASNO NIKOLI 

svinčnik    

oglje    

kreda    

flomaster    

trska in tuš    

pero in tuš    

lavirana risba    

brisalec tinte    

praskanka     

voščenka    

voščenka, kombinirana z vodenko    

drugo:    
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8. Kako pogosto se poslužujete določenih SLIKARSKIH tehnik? 

 

 POGOSTO OBČASNO NIKOLI 

voščenke    

barvne krede oz. suhi pasteli    

tempera    

vodenke oz. akvarel    

gvaš    

barvni tuš    

flomaster    

barvni svinčniki    

mastni pasteli    

lepljenka    

kombinirane tehnike    

drugo:    

 

9. Kako pogosto uporabljate določeno likovno tehniko oz. posledično material pri 

kiparstvu? 

 

 POGOSTO OBČASNO NIKOLI 

glina    

mavec    

siporeks    

žica    

les    

naravni materiali    

papir    

valovita lepenka    

odpadni materiali    

drugo:    
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10. Kako pogosto se poslužujete določenih likovnih tehnik s področja grafike? 

 

 POGOSTO OBČASNO NIKOLI 

odtiskovanje delov telesa    

tisk s pečatniki    

kartonski tisk    

tisk s šablonami    

kolagrafija    

monotipija    

računalniška grafika    

drugo:    

 

11. Kateri material najpogosteje uporabljate na področju arhitekturnega oblikovanja? 

 

a) 2D izdelek (risba, slika, fotografija, kolaž ...); 

b) računalniške programe za prostorske naloge (npr. google sketchup); 

c) 3D makete iz odpadnega  materiala (karton, embalaža); 

d) spremembe prostora učilnice (uporaba obstoječega pohištva, npr. klopi, mize …); 

e) drugo: _____________________________ 

 

12. Kako pogosto uporabljate določene pripomočke kot pomoč pri motivaciji za likovno 

izražanje?  

 

 POGOSTO OBČASNO NIKOLI 

kakovostne reprodukcije umetnin    

avtentične umetnine    

ilustracije v slikanicah in drugem čtivu za otroke      

plakati    

otroški likovni izdelki    

različne igrače     

drugo:    
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13. Ali se v vašem razredu nahaja likovni kotiček, ki je učencem stalno na razpolago? 

a) da 

b) ne 

14. Če ste na 13. vprašanje odgovorili z »da«, spodaj navedite likovni material, ki je 

učencem na razpolago ves čas. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15. Ali se katerega od likovnih področij poslužujete redkeje oz. nikoli? 

a) da 

b) ne 

 

16. Če ste na 15. vprašanje odgovorili z »da«, obkrožite črko/-e pred področjem/-i, ki se 

jih poslužujete redkeje. 

a) risanje 

b) slikanje 

c) kiparstvo 

d) grafika 

e) arhitekturno oblikovanje 

 

17. Kaj je razlog, da je določeno likovno področje pri vašem pouku prisotno redkeje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Ali pri vaših učencih opažate bolj priljubljeno likovno področje? Če da, katero je to 

področje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. Kateri je glavni kriterij za izbiro določenega likovnega orodja pri določeni likovni 

nalogi? 

a) psihomotorika učencev 

b) razpoložljivost likovnih orodij in materialov 

c) želja učencev 

d) drugo: ______________________________ 

 

20. Ali za delo pri pouku likovne umetnosti v vašem razredu uporabljate učbenik? 

a) da 

b) ne 

 

21. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, kako pogosto ga uporabljate kot 

pomoč za razlago likovnih pojmov in prikaz likovnih del učencem? 

a) pogosto 

b) občasno 

c) nikoli 

 

22. Ali imate v razredu prostor, ki je namenjen razstavi likovnih del učencem? 

a) da 

b) ne 

 

23. Kako pogosto po opravljeni likovni nalogi z učenci razstavite izdelke v razredu? 

a) vedno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) nikoli 

 

24. Ali ste kot razred z učenci že sodelovali pri razstavi likovnih del v drugih šolskih 

prostorih? 

a) da 

b) ne 
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25. Ste že priredili razstavo likovnih del svojih učencev izven šolskega območja? 

a) da 

b) ne 

 

26. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, kje izven šolskega območja ste 

priredili razstavo likovnih del svojih učencev? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. Ali za pouk likovne umetnosti poskrbite za v ta namen bolj prilagojeno (ustvarjalno, 

sproščeno) okolje? 

a) da 

b) ne 

 

28. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, na kakšen način poskrbite za ustrezen 

likovni prostor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Za sodelovanje pri anketi se vam najlepše zahvaljujem. 

 

 

 

 

 

 


