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POVZETEK 

Likovna vzgoja je nujna vzgojno-izobraževalna vsebina, potrebna za normalen psihofizični 

razvoj posameznika. Potrebo po ustvarjanju je imel človek že vse od začetkov razvoja 

civilizacije. Sprva njegov namen seveda ni bil kreiranje umetnin, pač pa je želel zadovoljiti 

svojo lastno kreativno potrebo z materiali, ki so mu bili na voljo.  Tudi v kasnejših 

obdobjih se je umetnost seveda spreminjala in prevzemala različne vloge. Likovna vzgoja 

kot šolski predmet pa je v zadnjih stopetdesetih letih izrazito napredovala v svojem cilju 

urjenja otrokovega izražanja podob in tvorjenja vizualnega produkta. Učenec je tako v 

zadnjih stopetdesetih letih »prehodil« pot od golega šabloniranja vzorcev, posnemanja 

oblik in kopiranja do višjih kognitivnih funkcij in tako do danes prišel do globljega 

notranjega razumevanja podob, ki jih ustvarja; s pomočjo likovnega znanja pa na podlagi 

svojih izkušenj kreira sebi lasten likovni izrazni svet. Učiteljeva vloga ni preprosta: poznati 

otroka in njegovo predhodno likovno znanje ter se empatično vključevati v njegov 

psihofizični razvoj ob velikem številu učencev v razredu absolutno ni enostavno. To 

dokazujejo primeri učiteljev, ki različno vrednotimo otroška likovna dela, ko seveda otroka 

ne poznamo.  V prihodnje bi bilo nujno potrebno zmanjšati število učencev v razredu 

povečati število ur pouka za vse učence. Umetnost sama ne vpliva neposredno na likovno 

vzgojo v šoli, kjer pouk poteka po smernicah učnega načrta. Učitelj s čim več ustvarjalne 

domišljije izvabi iz učenca kreativen likovni izraz ter vzpodbuja različne izrazne možnosti. 

Zato se mi zdi zanimivo razmišljanje o primerjavi med odraslo in otroško »umetnostjo« in 

dojemanjem sveta. Otrok pravzaprav ne ustvarja umetnosti, pač pa gradi sebi lasten likovni 

izraz. Umetnikov slog se oblikuje preko njegovega kontinuiranega razvoja, medtem ko 

učenec ne razmišlja o tem, da ustvarja umetnost, temveč gradi temelje za izraznost 

notranjega in sveta, ki ga opazuje. Otrokova izraznost potrebuje veliko razumevanja in 

poznavanja otroške psihologije (zato analiza po Vigotskem in Piageju). 

 

Ključne besede: likovna vzgoja, filozofija umetnosti, filozofija edukacije, zgodovina 

likovne vzgoje ,cilji likovne vzgoje  
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ABSTRACT 

Visual arts are an essential educational discipline, necessary for a normal mental and 

physical development of the individual. Man has felt the need to create from the very 

beginning of his existence. Of course his purpose was not the creation of artworks, but 

rather satisfying his innate creative urges with the materials at hand. Art has naturally 

transformed and played various roles through the ages. Art education as a school subject 

has significantly progressed in its goal of developing a child’s ability to express forms and 

create a visual product. In the past century, the student has hence “walked the path” from 

bare stencil work, imitating shapes and copying to higher cognitive functions and has thus 

now achieved a deeper internal understanding of the images he is creating. With the help of 

his knowledge of art and with the foundation of his own experience, the student creates his 

own world of visual expression. The role of the teacher is not a simple one: to know a child 

and his prior art education, and to be emphatically involved in his physical and mental 

development is not an easy task considering the large number of students in the classroom. 

This is proven by cases in which teachers mark the children’s artworks differently as a 

consequence of not knowing the children themselves. In the future it would be necessary to 

decrease the number of students per class and increase the number of weekly hours 

dedicated to visual arts. Art itself does not directly influence art education in schools, 

where classes take place according to the established guidelines of the curriculum. The 

teacher uses creative imagination to elicit creative artistic expression from the pupil and 

encourages various different forms for such expression. Hence I find interesting the 

reflection on the comparison of adult and children’s ‘art’ and their perception of the world. 

A child is actually not creating art for the sake of art, but is rather creating an artistic 

expression that is unique to him as an individual. An artist's style is shaped throughout his 

continuous development, while a pupil does not think about the fact that he is creating art, 

but is rather building foundations which will help him showcase his inner world as well as 

the outside world that he is observing. A child's expression requires a great deal of 

understanding and knowledge of child psychology (hence Vygotsky and Piaget's cognitive 

theories are used). 

 

Keywords: art education, philosophy of art, philosophy of education, history of art 

education, goals of art education 
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UVOD 

 

Likovna umetnost izhaja iz človekove potrebe po ustvarjanju. Likovna umetnost, 

kot danes poimenujemo tudi šolski predmet, pa je nedvomno povezana z razvojem 

same umetnosti skozi čas. Različni družbeni dogodki ter filozofski pristopi do 

umetnosti so le tej pripisali lastne poglede in s tem vplivali na njen razvoj, 

posledično tudi pri pouku likovne vzgoje. 

V magistrskem delu sem se posvetila odnosu med likovno umetnostjo in likovno 

vzgojo, kot smo jo poimenovali do šolskega leta 2013/2014, nakar je bila 

preimenovana v likovno umetnost. 

Kot se je spreminjalo šolstvo, tako se je skozi zgodovinska obdobja spreminjal tudi 

pouk likovne umetnosti. Problem mojega raziskovanje je način, na katerega so 

odnos do umetnosti in pogledi na estetiko vplivali na razvoj šolske likovne vzgoje, 

ter kdo je narekoval učne cilje in na kakšen način so se uresničevali. 

Raziskovalno delo je teoretične narave. Analizirala bom dogajanja na umetnostnem 

področju in z analizo obstoječih spoznanj povezala sočasni položaj likovne vzgoje 

zadnjih stopetdeset let. Pozornost usmerjam v analizo, primerjanje, povezovanje in 

vrednotenje dogodkov in sprememb na kulturnem področju skozi čas ter umestitev 

likovne vzgoje v tedanje in današnje razmere.  
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1. LIKOVNA VZGOJA 
 

Enako poimenovanje šolskega predmeta kot takega (likovna umetnost) in likovne 

umetnosti kot področja v tem raziskovalnem delu predstavlja oviro, saj je potrebno 

pojasniti, kdaj se beseda nanaša na šolsko likovno umetnost in kdaj na splošno 

likovno umetnost. Zavoljo jasnosti bosta v besedilu tako uporabljena dva različna 

izraza, in sicer likovna vzgoja v prvem primeru ter likovna umetnost v drugem.  

Pouk likovne vzgoje oz. likovne umetnosti, kot predmet v šoli imenujemo danes, se 

je, kot vsi šolski predmeti, spreminjal skozi čas. Tako kot se je spreminjalo šolstvo 

na Slovenskem, se je spreminjal tudi pouk likovne umetnosti, ki se je tudi različno 

poimenoval. Da bi lažje razumeli pogled na razvoj likovne vzgoje v šoli skozi 

zgodovino, primerjamo različne  poglede na umetnost skozi čas. Nedvomno odnos 

do umetnosti vpliva na pojmovanje predmeta likovna vzgoja. Vprašanja estetike na 

splošno in estetskega v šoli so podobna.  

»Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj učenčeve oziroma dijakove 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 razumevanje prostora s 

praktičnim likovnim delom, podprtim s spoznanji likovne teorije in umetnostne 

zgodovine, likovne tehnologije in drugih ved. Razvija zmožnost vrednotenja 

likovne in vizualne kulture ter temelji na odkrivanju in spodbujanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Likovna 

vzgoja želi vpeljati učenca oziroma dijaka v aktivno doživljanje umetniških del, 

likovno izražanje idej, občutij in spoznanj, s čimer prispeva k njegovemu osebnemu 

zorenju in k celoviti humanistični vzgoji« (Tomšič Čerkez idr, 2011). 

Medicina, ki raziskuje povezovanje kognitivnih in fizioloških funkcij človeka, 

poudarja čustva in emocije kot prehod med mentalnim in fizičnim. Pritisk čustev ne 

vpliva slabo zgolj na človekovo psihološko stanje, ampak prispeva k poslabšanju ali 

celo povzroča bolezni psihične ali fizične narave. Osvoboditev od čustev ima 

pomemben vpliv na izboljšanje stanja imunskega sistema. Čustva niso nekaj, kar 
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lahko kontroliramo ali discipliniramo, pač pa so nadzorovana zahvaljujoč se vzgoji 

in načelom. Natančno to pa je naloga likovne vzgoje, ki pripravlja pogoje 

kreativnega izražanja samoizražanja (Gee v Elliot, 2004). 

Likovna vzgoja tako zavzema pozicijo kreativne in efektivne ekspresije, 

opolnomočenja in zavestne odločitve izražanja pozitivnih čustev, ki vodijo v bolj 

pozitivno celostno mentalno stališče posameznika. Umetniški dogodki vodijo v 

korist zdravja in dobrega počutja (Gee, prav tam). Užitek pri umetniškem 

ustvarjanju se pogosto začne z izkušnjo hvaležnosti, sproščanja in olajšanja stresa in 

napetosti. 

 

2.  LIKOVNA UMETNOST 

 

Kultivirani Grki niso poznali besede za umetnost. Imeli so dobre arhitekte, dobre 

kiparje, dobre pesnike, kot so imeli dobre obrtnike in dobre državnike. Vedeli so, da 

je njihov način življenja dober način življenja in želeli so, če bi bilo to potrebno, 

braniti ga in ter se zanj boriti. Toda nikoli jim ni prišlo na misel, da bi ustvarili 

posebne izdelke, ki bi bili delo njihovih akademikov, pridobljeno preko superiornih 

ljudi z zadostno količino časa in denarja, ter da bi le te izdelke predstavili tujim 

sredozemskim deželam. Umetnost sama je bila njihov način življenja, nekaj 

nezavednega, naravnega, instinktivnega kot njihov jezik, in ne so-produkt njihovega 

življenja (Read, 2005). 

Vizualna percepcija je vizualno mišljenje in ustvarjanje umetnosti (artmaking), je 

način vizualnega reševanja problemov (Parsons v Efland, 2002).  Read in 

Lowenfeld (v Efland, 2002) poudarjata  emocionalni faktor, ki vodi učenca k 

razvoju svojega koncepta o sebi in svoji okolici. Njun skupni poudarek je 

emocionalna raven posameznika, opolnomočena z ekspresijo umetniške aktivnosti.  

Likovno prakticiranje otroka prinaša likovno izkustvo. Hickman (2005) meni, da je 

vsakdo sposoben veščin učenja ob ravnanju z materiali in orodji ter razvijanju 

občutljivosti za vizualno obliko. Eisner (2008) trdi, da se z izražanjem v umetnosti 
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lahko razvijejo kompleksni in subtilni vidiki uma. V sebi otrok namreč skriva 

izkustvene potenciale iskanja novih likovnih rešitev. Eisner (2008) trdi tudi, da 

dokazov o uspehu ni mogoče najti kot dejstev, prebranih v knjigah, ampak v 

otrokovi proizvodnji originalnih izdelkov, vključno z umetniškimi deli. Meni, da je 

poučevanje umetnosti sinonim za sprostitev domišljije. Učenčevo likovno delo je 

produkt ustvarjalnega procesa, s katerim spremljamo njegovo ustvarjalnost. 

 

3.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Nove razmere, ki jih prinašajo socialne, tehnološke in kulturne spremembe, vplivajo 

na status vzgoje za mlade dijake in študente. Da se lahko znanstveno približamo 

subjektu preučevanja, moramo poznati zgodovinsko dediščino, ki je osnova za 

sedanjost. Zdi se, da so bili cilji umetnostne vzgoje bolj jasni, ko so bili prvič 

predstavljeni v kurikulumu. Stare paradigme, zasnovane na tehničnih sposobnostih, 

ki so dominirale že 200 let, ko je izobraževanje poskušalo najti pot v kurikulumu, 

enciklopedično znanje ali le samorefleksija sama pa niso več ustrezale sodobnemu 

konceptu. 

Kratek pregled zgodovine likovne vzgoje pokaže, da se je postopoma spreminjala, 

toda njeni principi, estetika, ekspresivnost in umetniška vrednost kreacij, ki so 

nastajale z namenom iskanja empatične relacije do ljudi in do samih sebe, ostaja 

enaka. 

Sedanje dinamične socialnokulturne spremembe vplivajo na umetniško ekspresijo, 

diskusijo o kulturnih identitetah, na vprašanja nacionalnih idej; nove tehnologije in 

multimedija pa prinašajo ogromno količino izkušenj in možnosti. Postmoderna 

filozofija in pluralnost mnenj vplivajo na umetnost in izobraževanje. Transformacije 

postopoma vplivajo na drugačen pristop in poti učenja pri likovni vzgoji in 

prinašajo različne alternativne rešitve. Končne posledice postopnih sprememb 

vsebin in načrtov izobraževanja vplivajo na rekonstrukcijo osebnosti. 
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Raziskovalni problem magistrskega dela bo odkriti in definirati vzporednost  vloge 

in pomena likovne vzgoje in likovne umetnosti ter raziskati, kako umetnost danes 

vpliva na pojmovanje likovne vzgoje. To vprašanje še ni bilo raziskano. 

 

Splošen odnos družbe do likovnih del, do estetskega, do kulture in umetnosti na 

splošno se je vedno odražal tudi pri vzgojnih predmetih, kamor spada likovna 

vzgoja. V preteklosti je likovna vzgoja predstavljala bolj učenje veščin in spretnosti 

za potrebe obrti in  gospodarstva, danes pa se je razvila v pomemben vzgojni 

predmet, ki gradi otrokovo osebnost celostno, tako na kognitivnem, čustvenem kot 

tudi na motoričnem področju. 

Kreativnost je cilj kvalitetnega kontinuiranega vzgojnega dela. V vsakem 

spreminjajočem se okolju so osebne kvalitete, ki izvirajo iz kreativnih pogojev, 

veliko pomembnejše od naučenih spretnosti in veščin (Šupšakova idr., 2007). 

Vzgojne veščine so tudi socialne interakcije. Umetniški procesi so poti senzornega 

prepoznavanja sveta. Te pa so bile v preteklosti zelo drugačne od današnjih, 

usmerjene h kopiranju, prerisovanju; daleč od procesov, ki jih danes učenec osvoji 

in s tem pridobiva na kvaliteti likovnih del in na osebnostnem razvoju. 

 

 

 

4. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

4.1. Cilji raziskave 

- proučiti splošni razvoj predmeta likovne vzgoje v zadnjih 

stopetdesetih letih; 

- kronološko opredeliti zgodovinska obdobja likovne vzgoje pri nas; 

- proučiti različne nazive predmeta in raziskati splošne in operativne 

cilje v razvoju predmeta; 
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- raziskati temeljne preobrate in ključne dogodke na področju likovne 

umetnosti ter prepoznati njihov vpliv na likovno vzgojo; 

- opredeliti stanje današnje likovne vzgoje ter njen položaj v šolskem 

kurikulumu; 

- opredeliti socialne in filozofske dejavnike, ki so vplivali in danes 

vplivajo na razvoj in pojmovanje predmeta; 

 

4.2. Raziskovalna vprašanja 

1. Kako se je v splošnem smislu razvijal predmet likovna vzgoja v zadnjih 

stopetdesetih letih? 

2. Kako so si sledila obdobja likovne vzgoje po kronološkem zaporedju? 

3. Kako se je predmet likovna vzgoja imenoval v preteklosti in kakšni so bili 

cilji predmeta v različnih obdobjih zadnjih stopetdeset let? 

4. Kateri so bili ključni dogodki in temeljni preobrati, ki so vplivali na likovno 

vzgojo? 

5. Kakšna sta danes položaj in stanje likovne vzgoje v kurikulumu? 

6. Kateri socialni in filozofski dejavniki so vplivali v preteklosti in kateri danes 

vplivajo na razvoj in pojmovanje predmeta? 
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5. METODA 

 

Raziskava bo zasnovana teoretično. Izvedena bo s pomočjo metode humanistične 

analize, ki nas s svojimi  naracijami  subjektivira in  izkristalizira našo percepcijo o 

umetnosti in njeni praksi. Z analizo, kritično obravnavo in primerjavo literature se 

bom poglobila v razvoj likovne vzgoje v zadnjih stopetdesetih letih. Pregledala bom 

vzporednice med razvojem likovne umetnosti kot predmeta, njegove cilje in 

vsebine; ter med razvojem likovne umetnosti.  S kritično obravnavo bom utemeljila, 

razvila in podprla izsledke študija literature. Teoretična obravnava bo vsebovala 

predstavitev, pojasnitev, analizo, povezavo, primerjavo, vrednotenje in sintezo. 

Uporabila bom več raziskovalnih metod sočasno. Glede na opredelitev splošnih 

teoretičnih metod bom uporabila deskriptivne metode, komparativne metode, 

metode analize in sinteze, metode abstrakcije in konkretizacije, metode 

generalizacije in specializacije.  

 

6. PRIČAKOVANI REZULTATI  

 

Raziskava bo pripomogla k boljšemu razumevanju dejstev, ki so vplivala na razvoj 

likovne vzgoje. Pomagala bo razumeti položaj likovne vzgoje danes in vpliv 

dejavnikov na razvoj kurikuluma.  

Analiza vpliva pedagoških, filozofskih ter socialnih faktorjev, ki so skozi čas 

vplivali na predmet, bo pojasnila razmere, ki so predmetu dajale pečat v preteklosti 

in danes. Predvidevam, da bo teoretična raziskava pomagala usmeriti  pozornost 

raziskovalcev k bistvenim dejavnikom, ki vplivajo na uspešno izgradnjo ciljev 

sodobne likovne vzgoje, upoštevaje učenčeve psihofizične lastnosti, individualne 

karakteristike, izkušnje in socialno okolje. Raziskava bo  pripomogla k razumevanju 

učenčeve likovne artikulacije in uvajanju novosti na področju likovne didaktike. Na 

področju likovnega izražanja in doživljanja likovne umetnosti predvidevam, da bo 

raziskava pripomogla k oblikovanju smernic in strategij kulturnega okolja ter k 
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pomembnim pozitivnim spremembam v raziskovanju likovnega izražanja učenca. Z 

raziskavo dodajam znanstveni doprinos k razvoju zgodovine šolstva, muzejski 

pedagogiki in k opredelitvi likovne vzgoje do umetnosti. 

 

7. ZGODOVINA IN RAZVOJ ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM 

 

V srednjem veku je na Slovenskem kratkotrajno delovalo približno štirideset šol, če 

ne upoštevamo samostanskih ustanov. Na Dunajski in drugih univerzah po Evropi 

pa je ob koncu srednjega veka študiralo več kot 2000 študentov s slovenskega 

etničnega ozemlja. Torej je kljub temu, da v tem času pri nas ni bilo šol, ki bi bile 

namenjene podložnemu slovenskemu kmečkemu prebivalstvu, precejšnjemu številu 

otrok slovenskega rodu uspelo prebiti ta šolski sistem in po univerzah v tujini priti 

do vplivnih vlog v tedanjem evropskem kulturnem življenju. 

»Oče« osnovne šole na slovenskem ozemlju, ki je politično sodilo pod avstrijski del 

Habsburške monarhije, je Primož Trubar. Vsi njegovi napori so bili verskega 

značaja, saj si je v duhu protestantske osnovne zahteve, da bi morali vsi verniki 

sami prebirati sveto pismo, prizadeval tudi za to, da bi se naučili brati in da bi imeli 

na razpolago verske in druge knjige, ki bi jih razumeli. 

Nastanek slovenske osnovne šole je torej tesno povezan s pojavom slovenske 

književnosti in knjig, dostopnih širokemu krogu ljudi. Pri Trubarju poleg osnovnega 

verskega motiva lahko govorimo tudi o iskrenem prizadevanju, da bi tudi s šolami 

dvignil svoje »ljube Slovence« iz kulturne zaostalosti. 

Trubar je v svoji »Cerkveni ordningi« iz leta 1564, temeljnem dokumentu za 

predvideno ureditev protestantske cerkvene organizacije na Kranjskem ter 

osnovnem dokumentu za uresničevanje protestantskega šolstva, zapisal svojo 

znamenito zahtevo po tem, da naj bi imela vsaka fara svojega učitelja. Govori o 

»navadni« in poklicni protestantski šoli. Te naj bi izobraževale prosvetne in druge 

izobražence. 
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Učitelje naj bi po Trubarjevem mnenju vzdrževala in plačevala posvetna oblast, 

torej mestni oblastniki. Tu je naletel na težave, saj so bili deželni knezi 

Habsburžani, ki so bili zvesti katoliški veri. 

Šole so bile le sobe, ki so jih odstopili za potrebe šolanja meščani, fevdalci ali 

protestantski duhovniki. Protestantski stanovski šoli v Celovcu in Ljubljani sta 

najpomembnejša dosežka protestantskega šolstva pri nas. Ljubljanska šola je začela 

delovati leta 1563. Od leta 1582 je omela stopnjo šole tipa kasnejše gimnazije. 

Ob koncu 16. Stoletja so protestantske šole na Slovenskem postale žrtev 

protireformacijske nestrpnosti. Zmagovita protireformacija je v njih videla le 

privesek luteranske cerkvene organizacije. Šole je zaprla skupaj s protestantskimi 

cerkvami, učitelje pa skupaj s protestantskimi duhovniki izgnala. Po zmagi 

protireformacije so tako kot v srednjem veku na večini slovenskega ozemlja vzeli 

šolstvo in vzgojo v svoje roke jezuiti in katoliška cerkev. To, da je katoliška cerkev 

spet dobila izključno oblast nad šolstvom, je bila pomembna naloga katoliške 

obnove, ki je cerkvi pri nas v glavnem uspela. Seveda je bil to v razvoju vzgojnega 

dela vsaj na osnovnošolskem področju korak nazaj. Fevdalna miselnost 

predstavnikov katoliške cerkve ni mogla sprejeti v svoj obnovitveni program šole, 

ki bi skrbela za izobraževanje ljudstva v materinščini, to je osnovne šole. Tako smo 

se na Slovenskem, kar se osnovne šole tiče, v 17. stoletju povrnili v stanje, kakršno 

je bilo pri nas v srednjem veku; osnovne šole namreč nismo imeli vse do 

sedemdesetih let 18. stoletja, ko je začela v to področje bolj odločno posegati 

država. V tem obdobju je obstajalo le elementarno stanovsko šolstvo.  

Tako so otroci premožnejših staršev po predhodnem privatnem pouku stopili v 

jezuitske gimnazije; učenci, ki so ostali, pa so elementarno znanje našli le v 

župnijskih in mestnih šolah. Deželni knez se je zadovoljil s prepovedjo, da na njih 

ne smejo poučevati nekatoliški učitelji in da morajo uporabljat predpisani 

katekizem.  

Razvoj trgovine je pri meščanstvu povečal potrebe po izobraževanju. Tako so 

nastajale »nemške šole za pisanje in računanje«  in »jezikovne šole«. Jezuiti so 

imeli na ideološkem področju nalogo povrniti katoliški cerkvi vpliv na ljudi, ki sta 
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ga humanizem in renesansa že močno spodkopala. Njihovo geslo, »vse za večjo 

slavo božjo,« je pomenilo vse za večjo politično moč katoliške cerkve in jezuitskega 

reda. Do znanja na področju teologije, prava in filozofije je vodilo znanje jezikov, 

predvsem latinščine in grščine. 

V sredini 18. stoletja je postalo jezuitsko šolstvo, ki se vse od 16. stoletja skoraj ni 

spremenilo, močno okorelo; njegov vzgojni in učni ustroj je vse bolj zaostajal za 

potrebami novega časa, v katerem so prav matematika in fizika ter ostale  

naravoslovne vede napravile ogromen napredek, medtem ko so jezuiti vse to 

zanemarjali. Večalo se je zanimanje za žive jezike in nacionalno kulturo, medtem 

ko so jezuiti vztrajali pri latinščini kot učnem jeziku. Sledila je ukinitev jezuitskega 

reda leta 1773. Njihove šole je avstrijska država, ki se doslej ni vtikala v ta šolski 

sistem, prevzela v svoje roke. 

Razvoj družbenih odnosov in z njim povezan razvoj kapitalističnih proizvodnih 

odnosov sta v 19. stoletju povzročila, da je postalo takratno, na fevdalne strukture 

navezano šolstvo vedno bolj zastarelo. Zaživela je ideja o splošni osnovni šoli, ki bi 

dajala izobrazbo vsem, ne glede na spol, stan in bodoči poklic, vendar tokrat ni 

zrasla iz  verskih, ampak iz posvetnih pobud. 

Nove gospodarske težnje in prizadevanja po dvigu splošne izobrazbe so v 

habsburški monarhiji našle zaveznika v prosvetljenem absolutizmu njenih vladarjev, 

zlasti Marije Terezije in Jožefa II. Dvig gospodarstva, h kateremu naj bi prispevalo 

izboljšano šolstvo, je namreč prinašal za vladarja otipljive koristi: povečane davke. 

Uvajanje novih oblik šolstva, namenjenih najširšim slojem prebivalstva, pa nikakor 

ni bilo lahko, ker je bilo treba premagati takrat zakoreninjeno miselnost fevdalne 

družbe, da preprosti ljudje poleg verske potrebujejo kaj malo druge izobrazbe, saj bi 

jih preveč znanja »pokvarilo«. Leta 1765 smo na slovenskem ozemlju dobili prve 

šole, ki so nastale na pobudo države in s katerimi so uvedli vsaj delno šolsko 

obveznost. 

V prizadevanja za posodobitev šolstva, ki je bilo po dekretu Marije Terezije iz leta 

1770 stvar države, je leta 1772 posegel Slovenec Blaž Kumerdej, profesor na 

dunajski Orientalski akademiji.  Njegov predlog za organizacijo osnovnih šol na 
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Kranjskem, ki ga je naslovil na Marijo Terezijo in v katerem zahteva slovenski učni 

jezik, je eden najpomembnejših dokumentov slovenskega narodnega prebujenja. 

Kumerdej si je prizadeval, da bi izšolal za učitelje tudi tiste Slovence, ki niso znali 

nemščine, poleg tega pa se je potegoval tudi za prevode učbenikov v slovenščino. 

Med temi učbeniki so bili predvsem katekizmi za pouk verouka, ki pa so jih učitelji 

uporabljali tudi kot učbenike za začetni pouk branja.  

Temeljni zakon, ki je urejal vprašanja osnovnega šolstva, je bil Splošna šolska 

naredba iz leta 1774 v nemščini, kasneje, leta 1777, ga je v slovenski jezik prevedel 

Janez Edling. Zakon je bil kompromis med pedagoškimi zahtevami novega časa in 

fevdalnimi načeli stanu primerne izobrazbe. Uvajal je splošno in obvezno, ne pa 

tudi za vse enako šolanje. Pouk na podeželski osnovnih šolah trivialkah naj bi bil 

veliko manj zahteven od pouka na mestnih glavnih šolah in normalkah. 

Kompromisno je bila določena tudi šolska obveznost, ki je zajemala otroke od 6. do 

12. leta, vendar je bila bolj zaželena kot ukazana, dopuščala je dovolj izjem in za 

izostajanje otrok od pouka ni predvidevala kazni. 

Na Slovenskem je bilo leta 1790 približno 8000 učencev. Podobno kot se je za 

nekdanje jezuitske nižje študije uveljavil izraz gimnazija, se je za bivše višje študije 

uveljavilo ime licej.  

Francosko gospostvo na vzhodni obali Jadranskega morja v času Napoleona 

predstavlja tudi za zgodovino šolstva, kljub temu da je trajalo kratek čas, izredno 

pomembno obdobje. Valentin Vodnik je najzaslužnejši za uveljavljanje slovenščine 

v šolah Ilirskih provinc. Vodnikova  misel je bila, naj bo slovenski jezik kot 

materinščina sredstvo za izobraževanje in ne sredstvo učinkovitejše verske vzgoje. 

Napisal je prvo slovensko osnovnošolsko slovnico, saj je vztrajal, da mora biti 

slovenščina ne le učni jezik, ampak tudi učni predmet.  

Od pomladi, 1809, ko so Francozi prišli na Kranjsko, pa do jeseni tega leta, so bile 

šole zaprte. Pouk se je spet začel s šolskim letom 1809/1810 po starih avstrijskih 

predpisih. Francozi so pri nas namesto trojnih oblik osnovne šole, trivialk, glavnih 

šol in normalk, uvedli enotno štirirazredno osnovno šolo, ki naj bi delovala v vsaki 
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občini. Tako je nastala enotna osnovna šola. Možnosti za nadaljnje šolanje, zlasti 

slovenskih kmečkih otrok, so se povečale.  

Na Slovenskem so Francozi vpeljali tudi dva tipa srednjih šol: gimnazije in liceje. 

Nove gimnazije, ki so nekako ustrezale nižjim razredom avstrijskih gimnazij, so 

bile praviloma dvorazredne, a lahko tudi tri- ali štirirazredne, dijakov pa niso več 

neposredno usposabljale za univerzo. Na njih so poučevali osnove francoščine, 

italijanščine in latinščine, aritmetiko, sistem mer in uteži ter verouk. Učence so 

pripravljale za liceje. 

Najpomembnejša pridobitev francoske šolske reforme je bila ustanovitev univerze v 

Ljubljani. S tem so želeli preprečiti odhod študentov v tujino.  

 

Dunajski kongres je leta 1815 prisodil Ilirske province Avstriji. Avstrijske oblasti so 

po odhodu Francozov zaradi strahu pred revolucijo  uvedle cerkveno nadzorstvo 

osnovnih šol. V predmarčnem obdobju med leti 1814 do 1848 so razvijali mreže 

rednih in nedeljskih šol, pozorni so bili na obisk šol, na izobraževanje učiteljev, na 

razširjanje  vsebine, usmerjanje idejnosti osnovnošolskega pouka in učni jezik v 

osnovnih šolah. 

Revolucionarno leto 1848 je na področju šolstva prineslo ustanovitev prosvetnega 

ministrstva, ki je v novem načrtu predvideval, naj bi za osnovne šole skrbele občine, 

za srednje pa dežele in javna uprava. Zahtevali so pouk v materinem jeziku 

učencev.  

Po zlomu absolutizma v Avstriji se je leta 1860 začelo obdobje bolj sproščenega 

političnega življenja  in uveljavljanja liberalnih idej, kar je pripeljalo  do reforme 

osnovnega šolstva leta 1869. Leta 1866 je namreč habsburška monarhija izgubila 

vojno s Prusijo. Razmajano državo so spremenili v dualistično Avstro-Ogrsko leta 

1867, ko so pritegnili madžarske vrhnje plasti k vodstvu monarhije. 

Vrh reforme osnovne šole v avstrijski polovici je bil dosežen z zakonom, »s 

katerimi se ustanavljajo načela za poučevanje v avstrijskih šolah« iz leta 1869. 

Sprejela ga je liberalna večina leta 1867 izvoljenega dunajskega parlamenta. 

Poslanci so se opredeljevali po narodnostih. Nenemški poslanci (Poljaki, tržaški in 
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goriški Italijani in Slovenci)  so namreč glasovali proti zakonu, saj so se bali 

vsiljevanja nemščine kot učnega jezika v nenemških pokrajinah. 

Osnovne šole so postale osemletne. Uvedli so nove učne predmete, med njimi 

telovadbo, kar je izzvalo veliko ogorčenje med nasprotniki novega osnovnošolskega 

zakona in na njegovi podlagi nastale tako imenovane »nove šole«. Trdili so, da si 

pri telovadbi otroci le trgajo obleko. 

Zakon iz leta 1869 je uvedel tudi meščanske šole. Vanje so vstopili učenci po 

končanih petih razredih osnovne šole. Pouk je trajal tri leta, namen novih šol pa je 

bil dajati učencem »občne ljudske šole »presezajočo izomiko zlasti z ozirom na 

potrebe obrtnikov in kmetovalcev«. Ti učenci so lahko nadaljevali šolanje na 

strokovnih šolah, ne pa tudi na gimnazijah.  

Do propada habsburške monarhije so številni Slovenci študirali na univerzi v 

Gradcu. 

V Sloveniji je po letu 1918 še naprej veljala staroavstrijska šolska zakonodaja, 

odpravili so le nemški učni  jezik, razen manjšinskih oddelkov. Konec oktobra 1918 

se je namreč stara Avstro-Ogrska razsula kot trhel panj. Na naših tleh je iz njenih 

ruševin nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je kmalu zatem združila s 

kraljevinama Srbijo in Črno goro v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ta pa 

se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Ves čas njenega obstoja so jo 

težila mnoga nerešena narodnostna, socialna in gospodarska nasprotja, ki jih nikoli 

ni mogla zadovoljivo rešiti. Za Slovence je bil to kljub temu korak naprej, saj je 

odvrnila nevarnost ponemčenja, ki je vedno bolj prihajalo do izraza v zadnjem 

obdobju Avstro-Ogrske. 

Šolski zakon iz leta 1929 je poenotil osnovno šolstvo v okviru jugoslovanske 

države. Nastal je v času šestojanuarske diktature. Uvedel je splošno in obvezno 

osemletno osnovno šolo, kar za Slovenijo ni bila novost, za mnoge druge predele 

Jugoslavije pa je bil to velik korak naprej. Uvedli so koedukacijo: skupni pouk za 

dečke in deklice.  



Andreja Jamnik Oblak (2016). Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna 

umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

20 
 

Zakon je prepovedoval tudi telesno kazen in uvajal razrede, oddelke in ocene, kot 

jih poznamo danes. Do takrat je bila v šoli kot staroavstrijska dediščina najbolj 

zaželena ocena enica – najboljša ocena, po novem pa je bila to petica. 

V obdobju stare Jugoslavije so Slovenci končno dobili svojo tako zaželeno 

univerzo. Ustanovili so jo leta  1919 v Ljubljani, imela pa je filozofsko, pravno, 

tehniško, teološko in nepopolno medicinsko fakulteto. 

V začetku leta 1941 so okupacijske armade pod Hitlerjevim vodstvom v šestih dneh 

zasedle Slovenijo. Okupator je  ukinil vse slovenske šole, izgnal veliko slovenskih 

učiteljev ter odpiral nemške šole. Kot odgovor na okupatorjevo raznarodovalno 

šolstvo je na slovenskem ozemlju nastalo partizansko osnovno in srednje šolstvo, 

seveda v težkih razmerah, počasneje in v tajnosti. Z veliko požrtvovalnostjo in 

iznajdljivostjo so sestavljali učbenike. 

Osvoboditev leta 1945 je pomenila logično nadaljevanje razvoja, ki ga je šolstvo 

doživelo med narodnoosvobodilnim bojem. Leta 1946 je izšel zakon o obveznem 

sedemletnem šolanju.  

V povojnih letih se je organizacija osnovnih šol večkrat spreminjala. V letih 1946-

1950  smo imeli razen osnovnih šol in nižjih gimnazij še sedemletke. V težnji po 

večjem številu nižjih gimnazij so jo ustanovili tudi v Stražišču. Leta 1950 so uvedli 

osemletno šolsko obveznost, odlok o obveznem osemletnem šolanju iz leta 1953 pa 

je uzakonil šolsko obveznost od sedmega do petnajstega leta starosti. Leta  1980 so 

sprejeli zakon o usmerjenem izobraževanju, v šolskem letu 1983/84 je maturirala 

zadnja generacija »neusmerjencev«. Smisel usmerjenega izobraževanja je bila večja 

in lažja prehodnost med posameznimi izobraževalnimi programi. Kasneje je bilo 

tovrstno izobraževanje ukinjeno (Ciperle, 1987). Zadnja večja reforma šolstva pri 

nas na področju osnovnega šolanja je bila uvedba devetletnega šolanja leta 1996.  

Prve šole so s tem poskusno začele v šolskem letu 1997/1998, vse pa so se morale 

vključiti v sistem devetletke leta 2003/2004. 
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8. ZGODOVINSKI RAZVOJ PREDMETA LIKOVNA 

VZGOJA 

 

V srednjem veku je bila vloga umetnosti zakoličena z mislijo Gregorja Velikega, da 

so slike za nepismene to, kar je pisana beseda za ljudi, ki znajo brati: »Slike so v 

cerkvah zato, da lahko tisti, ki ne znajo brati, s pogledom na stene tam preberejo, 

česar ne morejo prebrati v knjigah« (Germ, 2011). V renesansi je umetnost svoj 

preporod doživljala predvsem v stavbarstvu, kiparstvu, ustvarila je čudovita 

italijanska mesta. Odkrivali so lepoto tostranstva, čutnost, barve, svetlobo in lepoto 

človeškega telesa. Veliki pedagog Komensky (1592-1670) je zahteval, naj šola 

učencem izuri oči za sprejemanje vtisov stvarnega sveta, roke pa navaja na spretno 

upodabljanje dojetega. Opozoril je na potrebo po risarski vzgoji v šoli. Poudarjal je 

pomen ilustracije v smislu didaktičnega gradiva in tako povečal nazornost in 

predstavljivost pri učenju (Tacol,1999). 

 

Rousseau (1712-1778) je priporočal risanje kot sredstvo za razvijanje izraznih 

spretnosti in opazovalnih zmožnosti. Nasprotoval je prerisovanju (Tacol,1999). 

Dejal je, da so umetniški procesi poti senzornega prepoznavanja sveta. Praktične 

metode risanja so bile razvite skozi širše razumevanje estetske izobrazbe.  

 

Prvi pravi reformator likovnega pouka je bil Pestalozzi (1745-1827), ki  je dajal 

risanju celo prednost pred pisanjem in je poudarjal pomen risanja po neposrednem 

opazovanju. Trdil je, da naj pravilno velikost, dolžino, širino in višino predmetov in 

njihovih delov ter razmerja med njimi učenci presojajo »na oko« in da je za 

nemoten razvoj potrebno, da se preveč ne oddaljijo od risanja po naravi, da pa 

morajo najprej za vajo risati razne črte, loke, kote, štirikotnike in druge 

geometrijske oblike. Te trditve niso bile najboljša podlaga za  pravilno organiziran 

in metodičen pouk, zato so dolgo zavirale razvoj metodike risanja. 
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Ob koncu 18. stoletja, med obdobjem razsvetljenstva, se je likovna vzgoja odzvala 

praktičnim potrebam proizvodnje, državnim dobrinam in potrebam vojske 

(Šupšakova idr. 2007). Usmerjena je bila v reševanje tehničnih potreb umetniških 

upodabljanja. Cilji poučevanja so bili praktične narave, učencem naj bi likovna 

vzgoja olajšala obrtniško dejavnost. Največji poudarek je bil na opazovanju 

predmetov in oblik. Učili so se, kako si najbolje zapomniti barve in oblike. 

Uporabljali so metodo kopiranja oblik, kasneje geometrično metodo in nato 

stigmografijo. Takrat je metoda upodabljanja oblik z geometrijskimi elementi 

veljala za naravno, logično in psihološko pravilno. Imeli so potrebo po 

reproduciranju, po urjenju veščin in sposobnosti, memoriranju oblik. Ločeno od 

osnovnega izobraževalnega pogleda je bil cilj učnih lekcij praktično znanje, kot so 

prostorsko planiranje, opazovanje, sposobnost branja načrtov – to naj bi bilo kasneje 

uporabno v učenčevem profesionalnem življenju. 

 

Na začetku 19. Stoletja se je pojavilo nenadno širjenje zanimanja o otroškem 

likovnem ustvarjanju. Umetnost opazovanja, metode kopiranja in geometrija so 

omogočile zmožnost učenčeve sposobnosti umetniškega izražanja in njegovo 

osebnostno rast. Pod vplivom psiholoških kulturnih tendenc moderne likovne 

umetnosti 20. stoletja, ki je imela nagnjenje k spontanemu izražanju in tudi zaradi 

občudovanja umetniških ekspresij pristne kulture, zaradi ambicij postati tako pristen 

kot otrok, je porast zanimanja za otroško likovno ekspresijo razumljiva. Tako so bili 

med leti 1900 in 1913 organizirani prvi mednarodni likovni kongresi z razstavami 

del vizualne kulture. V švicarskem Bernu je kongres pod imenom FEA 

(mednarodna zveza, posvečena oblikovanju), prvi ustanovil svetovno organizacijo, 

katere člani so bili  izobraženi na področju vizualnih umetnosti. 

 

Vse do konca 19. stoletja ni bilo nobenega napredka, prevladovali so konservativni 

nazori, ki jih nekateri napredni pedagogi kljub vztrajnemu prizadevanju niso mogli 

odpraviti. 
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Ena najpomembnejših sprememb tretjega avstrijskega šolskega  zakona leta 1869 za 

likovno področje je bila uvedba predmeta risanje in nauk o geometričnih oblikah. 

Takrat se je na naših tleh v osnovne in meščanske šole prvič uvedlo risanje kot 

predmet. Reforma je tako dvignila pomen predmeta, zaradi razvoja industrije pa se 

je pojavila potreba po risarsko izurjenih delavcih. Obrtne delavnice so potrebovale 

delavce s smislom in znanjem za ustvarjanje estetskih izdelkov. Pouk je težil k 

posnemovanju in prerisovanju. Uvedba stigmografske metode, pri kateri so učenci 

risali v posebne, s točkami ali stigmami označene risanke, je bila posledica 

mišljenja, da učenec ni sposoben samostojnega upodabljanja. 

Komensky je bil prvi, ki je proučil šolanje zgodnjega otroštva in temu področju 

prispeval prvi didaktični material. Prvi eksperimenti planiranega raziskovanja 

otroškega risanja so bili objavljeni leta 1870. Članki o likovno teoretičnem 

izobraževanju so bili natisnjeni v specializiranih revijah. Umetniške aktivnosti so še 

vedno zanemarjale simbolno, intelektualno in ekspresivno stran predmeta. 

Leta 1870 je bil izdelan načrt za osemrazredno ljudsko šolo, risanje je bilo v službi 

drugih predmetov. Glavni cilj je bil razvijanje opazovalnih in posnemovalnih 

zmožnosti, da bi učenci čim bolje dojeli geometrične oblike in razvijali predstave za 

uspešnejše risanje na pamet (povzeto po Tacol, 1999). 

 

Pouk risanja je takrat: 

- budil veselje do lepote, reda in snage,  

- privzgajal pazljivost, natančnost, pridnost in prevodnost, 

- navajal učence »naučiti se misliti« ter jih učil samostojnosti, natančnosti in 

doslednosti, 

- vzbujal veselje do risanja, 

- razvijal spomin, 

- razvijal čut za pravo mero in razmerje, 
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- navajal na marljivo opazovanje in primerjanje predmetov v naravi po obliki, 

barvi, velikosti, legi in razmerjih med posameznimi deli, 

- navajal na pravilno razumevanje geometričnih oblik, 

- razvijal občutek za oblike, barve in stilizacijo (vzorci, sestavljeni iz 

stiliziranih oblik listov), 

- navajal na počasno in preudarno risanje, to je risanje s premislekom in po 

stigmah ali mreži, 

- navajal na pravilne postopke risanja (»pri vsaki piki, pri vsaki črti se je 

potrebno najprej vprašati, kam jo postaviti in kam potegniti, da se risba ne 

pokvari«), 

- navajal na pravilno držo risala, nastavitev podlag, pravilnost risanja na gosto 

ali redko pikčasto mrežo ali brez pikčaste mreže, 

- navajal na risanje prostorov in predmetov, ki jih omejujejo ravne ploskve, 

preme in krive črte, 

- uril oko in roko (oko in roka se enakomerno vadita).  

 

Leta 1886 je nastal predmetnik popolne osemrazredne dvojezične ljudske šole. Pouk 

je bil ločen za dečke in deklice. Po predmetniku za predmet risanje se je izvajal 

pouk »geometrijsko oblikoslovje«, »prostoročno risanje« in »pisanje«. Prvič ločijo 

geometrijsko od prostoročnega risanja (Tacol, 1999). 

Leta 1894 so odpravili stigmografsko metodo risanja, saj so pedagoški strokovnjaki 

nasprotovali metodi zaradi neustvarjalnega ponavljanja oblik. 

Do leta 1897 se vsebine učnega načrta niso spreminjale, prostoročno risanje je 

dobilo večje število ur. Posebej so bili poudarjeni vzgojni in psihomotorični cilji 

prostoročnega risanja, in sicer naj si učenci si pri urah risanja: 

- privzgajajo občutek za lepe oblike, 

- pridobivajo navade čednosti, čistosti, reda, točnosti, 

- privzgajajo čut za natančnost in ličnost, razvijajo večjo samostojnost pri 

upodabljanju skic in prostoročnem risanju in risanju na pamet, 
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- razvijajo ročne spretnosti, posebej pri prostorskem risanju za dečke (»nobene 

obrti ni brez rokodelca«) in pri ročnih delih za deklice (»risanje izčišča okus, 

ki je vir lepega užitka in čistega veselja«), 

- vadijo oči in roko (to jim pomaga pri ročnih delih, da lahko narišejo vzorec). 

Slovenski strokovnjaki so se takrat že začeli zgledovati po tujih, zato so začeli 

poudarjati psihološko in pedagoško poglobljenost ter  povezanost individualne 

posebnosti ustvarjanja in učenčevih interesov. 
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Primeri slik so nastali med leti 1908 in 1914, hrani jih Slovenski šolski muzej. 

Izdelali sta jih sestri Očakar, Minka in Ana, rojeni leta 1896. Šolali sta se v 

meščanski šoli in na učiteljišču pri  uršulinkah v Ljubljani in Mekinjah. 
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8.1. PRVA POLOVICA 19. STOLETJA 

V drugi polovici 19. stoletja so bili glavni cilji likovne vzgoje oz. risanja, kot se je 

takrat imenoval šolski predmet, opazovanje, urjenje pomnjenja oblik in barv ter 

risanje po spominu. Glavna naloga risanja je bila, da usposobi učence za nadaljnje 

delo v različnih obrteh. Predmet risanje se je preimenoval v likovni pouk leta 1958. 

Takrat je bil smoter likovne vzgoje že celostno oblikovanje osebnosti. Postavili so 

vzgojne  temelje za  kulturni razvoj posameznika in vsega naroda na področju 

ustvarjanja z vizualnimi sredstvi. Likovni pouk so načrtovali od 1. do 8. razreda 

osnovne šole. Določili so tudi  glavna področja likovnega ustvarjanja, to so slikanje, 

risanje, grafika in kiparstvo (Gerlovič, 1982). 

 

Nov učni načrt leta 1911 je nastal na osnovi trditev, da risanje ni mehanična 

spretnost kopiranja, ampak zmožnost izraziti svoje predstave na preprost način. V 

času nastanka kraljevine SHS 1918 in pozneje Jugoslavije je prišlo do manjših 

vsebinskih in organizacijskih sprememb na področju risanja. Takrat so učenci: 

- razvijali smisel za obliko, 

- usposabljali vid za boljše dojemanje oblik in barv, 

- razvijali ročno spretnost, da bi bolje in lažje znali upodabljati, kar vidijo in si 

predstavljajo, 

- razvijali zmožnost upodabljanja enostavnih naravnih oblik in predmetov iz 

lastnega okolja po »nazoru« in po predstavi (geometrijske oblike rišejo po 

naravnih oblikah – najprej »stvar, nato abstrakcijo«), 

- razvijali svobodno zasnovano risanje geometrijskih tvorb in kombinacij na 

podlagi zakonitosti perspektive in osvetljenosti, 

- urili zmožnost risanja po podlagah z ornamenti in modelih – žični modeli 

geometrijskih teles in dekorativne predloge, 

- se navajali prostoročnega prerisovanja (učiteljeve risbe s table), 

- se navajali na risanje z ravnilom in šestilom, vendar ne pri upodabljanju 

naravnih in drugih predmetov, 
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- se navajali uporabljati risarske pripomočke, kakršni so merilo, črtalo, vizirka, 

prozorna steklena površina, 

- razvijali čut za lepoto – po klasični estetiki – in se navajali opazovati 

predmete v naravi, umetnine, obrtne izdelke, 

- spoznavali domačo likovno umetnost (zgodovinski pregled), 

- se navajali na risanje po spominu, vendar so morali prej osvojiti velikostna 

razmerja, 

- razvijali (dekleta) ročne spretnosti pri ročnih delih (Tacol, 1999). 

 

V obdobju med obema vojnama so vaje pri risanju še vedno služile urjenju očesa in 

roke, zato so morali učenci, posebej od četrtega razreda dalje, osvojiti: 

- shematično risanje, ilustriranje in risanje posameznih predmetov ter zgibanje, 

gnetenje in izrezovanje telesnih oblik in sadežev, 

- risanje po spominu in uporabo osnovnih in sekundarnih barv, 

- sestavljanje ploskovnih vzorcev iz geometrijskih likov ter izrezovanje 

telesnih oblik, 

- dojemanje medsebojnega učinkovanja barv, 

- perspektivno risanje, nanašajoč se na obliko, smer, barvo, 

- razumevanje pojmov zmanjševanje, skrajševanje, frontalno-zasukana lega, 

horizont, bežišče, očišče, pojme nasebne in odsebne sence, viziranje, 

- pomen shematične risbe in prirodoslovja, prirodopisja in zgodovine, 

- sestavljanje okraskov in monogramov za perilo in obleko (deklice), fantje pa 

v konstrukcijah in osnovnih pojmih projekcije, da bi se razumeli na preproste 

načrte in mape, 

- risanje metuljev in  krasilne pisave, 

- risanje oglatih (okroglih) teles s svinčnikom, barvniki ali z barvo, 

- konstruiranje simetričnih likov, skladnih trikotnikov in pravilnih 

mnogokotnikov, 

- risanje tlorisov in narisov ter risanja s prekrivanjem oglatih teles, 
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- natančnost pri delu – samostojno iskanje napak in popravkov, 

- posebnosti del domačih in tujih umetnikov, 

- stavbne sloge, 

- opazovanje narave in predmetov ter njihovo risanje (po opazovanju), 

- risanje po spominu ali domišljiji 

in si privzgojiti smisel za lepoto. 

Leta 1926 je bila sprejemljivo razmišljanje Britscheja, ki je želel transformirati 

idejo umetniške kreacije v didaktične metode. Tudi sam je pogrešal vizualno 

umetniško artikulacijo. Problem so bile priprave in kvalifikacije učiteljev, pa tudi 

nespoštovanje zakonitosti ontogeneze otroške psihologije in individualne specifike 

otroka.  

V tem času so postala močnejša gibanja za umetnost, zlasti na filozofsko-

ideološkem področju, v nasprotju s tradicionalnim praktičnim razumevanjem 

umetnosti, ki naj bi na področju obrti poudarjala redne vaje tehničnih sposobnosti. 

Želeli so ravnovesje med šolskim intelektualizmom in vzgojo s pogledom grajenja 

boljšega sveta. V likovni umetnosti in tudi v profesionalnih umetniških krogih so se 

soočali z napredkom v znanosti in znanjem, ki je bilo osnovano na humanističnem 

pristopu. Mnogo nasprotnih si mnenj je modrovalo za raziskovanji novih 

konceptov. To je bil razlog, da je bilo risanje uvedeno v šolske programe od začetka 

20. stoletja naprej. Študije narave so vodile v nasprotje mehaničnemu stilnemu 

risanju. Nespoštovanje otrokove ontogeneze naj bi vodilo v omejevanje otrokove 

občutljivosti in kreativnosti. Mnenje, da so bili principi kreativnosti aplicirani v 

glavnem brez umetnosti, je imelo nadaljevanje v pedocentristični tendenci in je 

vodilo v raziskovanje okoliščin otrokovega umetniškega izražanja in otroške 

psihologije. Prešli so v drug ekstrem, in sicer v ravnodušnost kakršnegakoli 

namernega vplivanja na otroško kreacijo in na vzgojni proces.  

 

Septembra leta 1934 je bil potrjen nov učni načrt. Glede na vsebine, smotre in 

naloge prejšnjega učnega načrta sta bila spremenjena odnos in pomen likovnega 
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pouka v primerjavi s sorodnimi predmeti, kakršna sta bila lepopis in ročno delo. 

Smotre so posodabljali zaradi močnih vplivov likovno-pedagoških spoznanj o 

otroškem likovnem razvoju. Iz togo geometriziranega, posnemovalnega in 

ornamentalnega dela se je risba razvijala v bolj svobodno. Prostoročno risanje je 

zamenjalo risanje po spominu in naravi. Še vedno so močno podpirali 

posnemovalno metodo in mehanične veščine. Zelo pomemben smoter je bil 

razgibati in čimbolj razviti telesne in duševne zmožnosti učencev. Smotri so 

zajemali: 

- usposobitev učenca, da opaža predmet iz svoje okolice glede oblike, barve, in 

da zna opazovano jasno narisati, 

- razvijanje zmožnosti za slikovito izražanje duševnega življenja in smisla za 

lepoto, 

- razvijanje vidnih predstav in razvijanje možnosti, da se te predstave izrazijo 

grafično, 

- navajanje in ilustriranje doživljajev in pripovedk, na upodabljanje 

geometrijskih in navadnih okraskov s stilizacijo preprostih oblik iz 

rastlinskega in živalskega sveta in drugih predmetov, 

- dosledno seznanjanje z vsemi zakonitostmi okraska – kontrasta, gibanja, 

obrisa, 

- spoznavanje izraznih sestavin z opazovanjem umetnine kot estetske tvorbe, 

- razvijanje smisla za obliko in barvo ter navajanje na presojanje o lepem v 

naravi in umetnosti, 

- spoznavanje geometrijskega in prostoročnega risanja s poudarkom na risanju 

»po zamisli« (spominu in domišljiji) in risanju »po naravi«, 

- razvijanje zmožnosti opazovanja narave, navajanje na analitično opazovanje 

predmetov – primerjava smeri, položajev, velikosti, razčlenjanje in 

opisovanje linij, 

- razvijanje domišljije pri risanju. 
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8.2. LIKOVNA VZGOJA PO LETU 1944 

Po letu 1944 je risanje še vedno spadalo v skupino »ročne spretnosti«. Učenčeva 

ustvarjalnost se je premalo razvijala. Prvič se tu ločita pojma risanje in slikanje. Po 

drugi svetovni vojni je bila likovna umetnost in s tem likovna vzgoja pod 

ideološkim pritiskom. Ideja politehničnih šol, uradni koncept predmeta, tudi 

kurikulum iz leta 1954 so bili  izdelani za vse tipe šol in stopenj izobraževalnih 

institucij. Ideološko-politični status predmeta je bil orientiran k prakticiranju 

obrtno-tehničnih sposobnosti. Tako je bila izobrazba zreducirana na figuralno 

risanje, pokrajine, tihožitja in mehanično razumevanje. Tej dobi pripadajo prva 

besedila in knjige pod naslovom likovna vzgoja, z namenom, da bi naše in svetovne 

tendence približali področju teorije in psihologije umetnosti, razvoju otroške 

umetniške ekspresije in didaktiki likovne vzgoje. Cilj in naloge predmeta so bile 

estetske in izobraževalne osnove, toda njihova vsebina še ni bila enakovredna 

vsesplošnemu nauku, kjer termin »pogovor o umetnosti« prevladuje nad 

»izobraževanjem skozi umetnost«. Pogovori okoli umetnosti so postali strožji, še 

posebej okoli moderne umetnosti. Učni načrt pouka risanja je še vedno razvijal 

predvsem ročne spretnosti in ni upošteval individualnega izraza učenca in njegovih 

motoričnih zmogljivosti. 

 

 

Cilji predmeta so poudarjali predvsem naslednje: 

- razviti ročne spretnosti (tudi pri ravnanju z geometrijskim orodjem), 

- razviti zmožnost opazovanja do take mere, da bodo učenci zmogli z risbo 

zvesto posneti videz motiva – ostrenje vida, 

- razvijati zmožnost risanja po naravi in fantaziji. 
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Leta 1948 je bil izdelan nov učni načrt za vse razrede osemletne šole, v katerem so 

bili postavljeni novi smotri, cilji in naloge pouka: 

- pri učencih razvijati zmožnost dejavnega opazovanja predmetov, doznavanja 

oblik in barv, razmerij in položaja v prostoru, 

- navajati na to, da učenci izražajo značilnosti opazovanih predmetov, njihove 

barve, oblike in razmerje ter položaj v prostoru, 

- razvijati zmožnost izražanja predstav, domišljije, čustev, doživljajev učencev 

in razvijati smisel za kombinacijo, 

- spoznavanje različnih materialov, 

- vzbujanje veselja do risanja, 

- razvijati čut za prirodne lepote in ljudske tvorbe ter čut za vsebino in lepoto 

likovnih umetnin in jih starostni stopnji primerno navajati na risanje, 

- razvijati ročne spretnosti. 

Razen tega je risanje pomembno kot didaktični princip pri poučevanju vseh 

predmetov.  

Pouk risanja tako še vedno razvija predvsem ročno spretnost, ne upošteva še 

individualnega likovnega izraza in motoričnih zmožnosti učencev. Pretirava se s 

tehnično popolnostjo. Risanje je uvrščeno med spretnosti, torej velja za izrazito 

neintelektualen, neduhoven predmet. Razvija naj samo telesno izurjenost, ki jo 

učenci pridobijo z večkratnim ponavljanjem nalog. Risanje je še vedno v službi 

drugih predmetov, in sicer ročnega dela in pisanja.  

Šolsko leto 1957/58 je bilo za slovensko šolstvo prelomno. Nastala je osemrazredna 

osnovna šola kot nedeljiva celota. Novi učni načrt je prinesel novosti tudi za 

predmet risanje, ki se je spremenil v »likovni pouk«. Ta je bil na podlagi 

dolgoletnih izkušenj naprednih likovnih pedagogov v celoti reformiran.   

Sestavljen je bil tako, da je upošteval razvojno stopnjo duševne rasti, zmožnosti in 

napredek učencev v posameznem razredu. Učni načrt je nastal na podlagi sklepov 

18. konference v Ženevi leta 1955. Poudarjal je specifični vzgojni pomen likovnega 

pouka. Novost so ločena področja risanja, slikanja, grafike, plastike, likovnega 
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vrednotenja. Smoter reformiranega likovnega pouka je oblikovati osebnost učenca, 

pripraviti z vizualnimi sredstvi učence k doživljanju in vrednotenju likovnih 

stvaritev in izražanju z likovnimi izrazili, ne pa zgolj k pridobivanju koristnega 

znanja. Upoštevati je treba stopnje psihofizičnega razvoja in značilnosti likovnega 

izražanja. Velik poudarek je namenjen razvijanju tehnike, izražanju zamisli s 

prostoročno risbo in skico ter razvijanju ustvarjalnosti. Pomembna so navodila 

pedagoginje Gerlovičeve: »Izbira in razporeditev učne snovi morata izhajati iz 

razmer določene šole ter življenjskega okolja učencev. Vsebino v podrobnem 

učnem  načrtu je potrebno nenehno spreminjati, enako tudi metode, kajti v tem se 

zrcali individualna likovno-pedagoška usmerjenost učitelja.« 

Cilji so bili naslednji: 

- razvijanje zmožnosti opazovanja, spoznavanja in likovnega izražanja, 

- razvijanje likovne fantazije in spomina, zmožnost izražanja čustev in misli z 

likovnimi sredstvi, 

- osvajanje likovnih elementov in osnovnih načel likovnega kreiranja, 

- pridobivanje tehničnih izraznih zmožnosti za likovno ustvarjanje , 

- spoznavanje in razumevanje del likovne in uporabne umetnosti ter estetskih 

vrednot v uporabnem okolju in naravi, 

- vzgajanje likovnega okusa, usmerjenega v pravilno oceno likovnih vrednot, 

da bo učenec pozneje pomagal družbi graditi estetsko okolje, 

- odkrivanje in skrb za razvoj talentov. 

Pomemben mejnik je bilo leto 1963, ko je bila ustanovljena INSEA (Mednarodna 

zveza za izobraževanje skozi umetnost) kot del Unesca. Tu so poudarjali kreativnost 

v umetnosti kot osnovno zahtevo: kreativnost je karakteristika vseh ljudi in 

umetnost je ena najvišjih oblik izražanja in komunikacije. 

Izobraževanje skozi umetnost je naravno sredstvo študija za vsa obdobja in podpira 

intelektualen, emocionalen in socialen razvoj. Na splošno, likovna vzgoja 

kompletira proces razumevanja predmeta od »obrtnega« koncepta likovne vzgoje 

proti kreativnemu, komunikativnemu, in hkrati tudi psihološkemu konceptu. Ta 
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sklep ustreza ne le razvoju likovne vzgoje in umetnosti, ampak tudi političnemu in 

socialnemu razvoju v svetu. 

Moderna likovna vzgoja je močno vplivala in aktivirala praktične in tradicionalne 

principe slikanja, opisovanja in kreacije. Ustanovila je »kult« originalov, 

primerljivih z literarno zaznanimi vsebinami likovne umetnosti s poudarkom 

funkcije čiste umetniške oblike. 

V zahodnem svetu se je istočasno pojavil informacijski model družbe, ki je bil 

povezan z individualizacijo in personalizacijo kulture, hkrati pa je borba političnega 

sistema dosegla vrhunec, kar je seveda vplivalo na kulturo in vzgojo. Likovna 

vzgoja je postala bolj dinamična, izgubila je tudi obliko nespremenljive in tipične 

pozicije, posebno likovne in tehnične nadarjenosti in opisovanja. 

Ambicije k resnični modernizaciji likovne vzgoje so našle obliko na 18. INSEA 

svetovnem kongresu v Pragi leta 1966. Cilj je bilo izločiti dualizem in v konceptu 

predmeta definirati ustanovitev estetsko-izobraževalnega karakterja likovne 

umetnosti z osredotočenjem na razvoj čustvene plati in personalizacije človeka. S 

tega stališča je bila vsebina predmeta usmerjena k razvoju umetniško-estetskih 

občutljivosti, k razvoju umetniških sposobnosti posameznika, njegove aktivnosti in 

kreativnosti. Naša likovna vzgoja je bila simbolično sprejeta v svetovni kontekst. 

Naša teorija likovne vzgoje je obdržala mednarodno primerljiv likovni kontekst in  

doprinesla pomemben kvaliteten prispevek. Naše specifično politično okolje je 

imelo negativne vplive, ki so vodili v recesijo pomembnih osebnosti – umetnostne 

teoretike iz struktur INSEe. Nastala je splošna napetost zaradi ideoloških pritiskov. 

Estetika ni nudila ničesar likovni vzgoji. Interes za otroško likovno ekspresijo in 

kreativnost je naraščal, čeprav ne vedno v pričakovanju pozitivnega prispevka k 

likovni teoriji in njenim raziskovanjem. 

Likovna vzgoja kot predmet je bila navdušujoča. Toda razvoj likovne vzgoje se ni 

odvijal živahno, ker ga je bilo težko kontrolirati brez same estetike in likovne 

teorije. Končno je likovna vzgoja dobila poudarek na kreativnosti in spontanosti 

umetniškega izražanja pred tehničnimi spretnostmi.  
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Leta 1964 učnih priprav, kjer je delo učenca že zasnovano na spoznavanju 

teoretičnih problemov, ki so izhodišče za likovno izražanje v izbrani tehniki in 

motivu (Tacol, 1999). 

Deset let kasneje (leta 1968) se je pokazala zahteva po novem načinu vzgojno-

izobraževalnega dela, ki bi omogočilo, da likovni pouk dokončno preraste meje 

nekdanjega risanja in zraste v pouk z več enakovrednimi področji, vključno s 

prostorskim oblikovanjem. Pouk naj postane problemski. Likovni motivi, likovne 

tehnike, katerih realizacija je bila dotlej edini cilj, se morajo v likovni nalogi 

podrediti likovno-teoretičnemu problemu, tako da postanejo zgolj nosilci likovnega 

izražanja. Likovne probleme naj učenci rešujejo po praktični ustvarjalni poti. 

 

Predmet »likovni pouk« je dobil nov naziv »likovna vzgoja«. Področja likovne 

vzgoje so postala enakovredna (risanje, slikanje, plastično oblikovanje, oblikovanje 

prostora, grafika, likovno vrednotenje, ki vsebuje tudi analizo okolja). Metode in 

oblike dela se morajo prilagoditi razvojni stopnji učencev, njihovemu splošnemu 

razvoju in likovnim nalogam na posameznih likovnih področjih. 

Učni načrt, sprejet leta 1972, je vseboval naslednje smotre: 

- učenci si razvijajo, bogatijo in ohranjajo likovnoizrazne in oblikovalske 

zmožnosti, 

- si razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, ustvarjalnosti, domišljije 

in likovni spomin, 

- si razvijajo in ostrijo čut za likovne vrednote, 

- se seznanijo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno 

uporabo, 

- se seznanijo z začetnimi osnovami likovne teorije, 

- se usposabljajo za doživljanje lepote v naravi in umetninah, za vrednotenje 

likovnih del, uporabnih predmetov in okolja, 
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- si razvijajo zanimanje in gojijo ljubezen do likovnih stvaritev, do nacionalne 

likovne kulturne dediščine, in spoznavajo vlogo likovne umetnosti v 

sedanjosti in preteklosti. 

Pod vodstvom pedagoške svetovalke Berce-Golob je na osnovi učnega načrta nastal 

vzorec časovne razporeditve učne snovi za vsa področja od 5. – 8. razreda. 

Poudarila je, da mora biti obravnava teoretičnih problemov za učence informacija, 

ki naj bi likovno izražanje dopolnjevala. Teorija naj bi temeljila na izkušnjah in 

spoznanjih praktičnega pouka.  

 

Leta 1975 je zaradi vse večjega poudarka razvoju ustvarjalnosti in oblikovalskih 

zmožnosti ter hitrejšega uresničevanja temeljnih smotrov in ciljev tudi na likovnem 

področju izšel nov pravilnik za ocenjevanje napredka in razvoja učencev. Vseboval 

je novo lestvico ocen za ocenjevanje uspešnosti – zelo uspešno, uspešno, manj 

uspešno, kar je bil odmik od tradicionalne petstopenjske številčne lestvice, 

neustrezne zaradi selektivne moči in zastarelih pogledov na vlogo tega predmeta. 

Tristopenjska lestvica naj bi ocenjevala »relativno« uspešnost posameznega učenca, 

ki je lahko posledica njegove prizadevnosti, ne pa le njegovih izdelkov oziroma 

same zmožnosti. Učenčevo uspešnost naj bi učitelj ocenjeval sproti in beležil 

napredek in razvoj učenca, pri tem pa upošteval vse okoliščine, ki so vplivale na ta 

napredek in razvoj. 

 

8.3. REFORME LETA 1980 

V okviru Jugoslavije so se sprejemala skupna jedra v poenotenih vsebinah učnega 

načrta. Slovenski pedagogi se s temi vsebinami niso strinjali, zato so prenovo 

izvedli sami. Upoštevali so, da likovno vzgojno in izobraževalno delo z učenci 

temelji na znanstveni teoriji, spoštovanju njihove osebnosti (Tacol, 1999) in na 

potrebah njihovega telesnega in duševnega razvoja in ustvarjalnosti. Zato so pri 

vsebinski zasnovi učnih načrtov upoštevali temeljni vzgojno-izobraževalni smoter – 

razvijati učence v svobodne, ustvarjalne, samostojne in celovite osebnosti. 
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Ves učni proces likovne vzgoje naj bi temeljil na odkrivanju in razvijanju 

ustvarjalnih in likovnoizraznih zmožnostih učencev. V učnem načrtu za likovno 

vzgojo iz leta 1983 z naslovom Program življenja in dela osnovne šole je navedeno, 

naj bi vsak likovni pedagog upošteval, da je likovna vzgoja »učinkovito splošno 

vzgojno sredstvo in pomemben usmerjevalec pri oblikovanju učenčeve osebnosti. 

Temelji na lastnem ustvarjalnem delu, razvija različne plati učenčeve duševnosti in 

povezuje duševno in telesno delo« – razvija intelektualne, emocionalne in 

motorične spretnosti. Ustvarja ravnovesje med izražanjem z besedami in izražanjem 

z oblikami v prostoru. Nudi možnost povezovanja z drugimi umetnostnimi področji 

in zahteva povezovanje s širšim družbenim okoljem.  

Oblikovani temeljni smotri so bili zasnovani na sodobnih načelih likovne vzgoje v 

svetu, saj temeljijo na zasnovah likovne pedagogike, sprejete na kongresu INSEA 

leta 1976 v Parizu. V njih so zajete stopnje materialno-izobrazbenih, formalno-

funkcionalnih in vzgojnih dosežkov ter obseg in zahtevnost pouka. 

Smotri in cilji likovne vzgoje so bili sledeči: 

Učenci: 

- razvijajo, bogate in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje in oblikovanje, 

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, ustvarjalnosti, domišljije in 

likovnega mišljenja, 

- razvijajo znanje prvin likovne teorije kot osnov likovnega mišljenja, razvit in 

izostren čut za likovne vrednote, 

- razvijajo poznavanje likovnih izrazil, zmožnost njihove samostojne uporabe, 

znanje s področja najnovejših likovnih tehnik, 

- razvijajo usposobljenost za doživljanje lepote v naravi in umetninah, za 

vrednotenje likovnih del, uporabnih predmetov in likovne problematike v 

okolju ter za razumevanje drugih medijev vizualne kulture, 

- razvijajo zmožnost in smisel za dejavno sodelovanje v kulturnem in 

umetniškem življenju in okolju, 
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- razvijajo čut do likovnih stvaritev, do nacionalne in splošne človeške 

kulturne dediščine, 

- spoznavajo področja dela, ki zahtevajo zmožnost likovnega ustvarjanja in 

vrednotenja (Program…,1983). 

V osemdesetih letih so raziskovali interpretacijo otroške likovne ekspresije v vlogi 

osebnostne rasti, razvoja in napredka otrokove osebnosti. Otroško likovno delo je 

postalo objekt raziskav na področju psihologije (kognitivni razvoj) in tudi na 

področju likovne teorije. Upoštevaje psihološki aspekt je otroško risanje stalno 

služilo ustvarjanju konstantne tipologije otroške osebnosti, s fokusom na otroško 

avtonomijo in spoštovanje otroka kot individuuma. Vpliv multikulturnega in 

transkulturnega okolja je prinesel pomembne spremembe v raziskovanju 

metodologije likovnega izražanja otroka, individualnega otrokovega risanja, na 

katerem temelji  tipologija in razvojnih faz otrokovega likovnega izražanja. 

Konec 20. stoletja in začetek 21. stoletja je zavladalo navdušenje za medkulturno 

tematiko. Posamezne kulture niso več določale okvira poučevanja, pač pa se je 

začelo širjenje medkulturnih vplivov. Tako so na pedagoške pristope poleg 

večkulturnosti vplivale tudi spremembe in dogodki na področju umetnosti in 

likovne teorije. Tako so imele vpliv krize, vojne tragedije in s tem dojemanje 

realnosti. Seveda je bil pomemben tudi vpliv medijev, sodobne internetne povezave, 

novih komunikacijskih pristopov, ki temeljijo na vizualnih podobah sodobnega 

sveta. Te spremembe so seveda vplivale tudi na otrokovo oz. mladostnikovo 

dojemanje upodabljajočih umetnosti, ki nam predstavljajo kritičen pogled v 

družbeno-kulturno dogajanje. Stara načela, ki so poudarjala zgolj tehnično znanje, 

niso več zadoščala potrebi novodobnega umetniškega izražanja. Družbene in 

kulturne spremembe so vplivale na umetniško ustvarjanje. 

 

 



Andreja Jamnik Oblak (2016). Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna 

umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

41 
 

8.4. LIKOVNA VZGOJA DANES 

Z uvedbo devetletnega osnovnega šolanja v Sloveniji so nastali prenovljeni učni 

načrti. Učni načrt iz leta 2004 navaja, da je temeljna naloga likovne vzgoje 

razvijanje učenčevega razumevanja prostora. Zato je predmet splošno koristen in 

uporaben, saj nobeno predmetno oziroma poklicno področje ne more brez razvitih 

prostorskih predstav in vizualizacij. Likovna vzgoja na kognitivni ravni razgrajuje 

vidni svet, na izrazni pa ga likovno oblikuje. Z likovnim izražanjem učenci 

preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča, vrednote 

(Tacol, 2004). 

 

8.5. UČNI CILJI V DEVETLETNEM ŠOLANJU 

 Z devetletnim šolanjem so šole morale pričeti najkasneje v šolskem letu 2003/2004. 

Operativni cilji in vsebine se delijo na oblikovanje na ploskvi, ki zajema risanje, 

slikanje in grafiko, ter oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru, ki zajema 

kiparstvo in arhitekturo. Likovna vzgoja se je s šolskim letom 2012/2013 

preimenovala v predmet Likovna umetnost. Ime v celoti ne pokriva nalog likovne 

vzgoje, saj učenci v osnovni šoli spoznavajo likovne zakonitosti v okviru spodaj 

navedenih ciljev veljavnega učnega načrta  (Kocjančič,2011): 

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Učenci/učenke: • preizkušajo različne risarske materiale in pripomočke • razvijajo 

ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz • narišejo 

oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage različnih velikosti 

• opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih • ob 

likovnih delih, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z risanjem • razvijajo si občutek za uporabo 

različnih vrst linij • rišejo prostoročno in z ravnilom • narišejo oblike in jih izpolnijo 

z linijami in točkami • pri risanju uporabijo tudi preprosta računalniška orodja • 

razvijajo si občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu 
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• rišejo oblike, po opazovanju, po spominu in domišljiji • se navajajo na samostojno 

izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti risarskih podlag • razvijajo si občutek za 

razporejanje oblik v risbi • razvijajo občutek za gradnjo risbe od celote k delom • 

razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (z linearnimi, 

točkovnimi) • spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov 

• razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z  različnimi risarskimi 

materiali in pripomočki • ob primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa 

tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane s slikanjem 

• razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz • slikajo s 

tekočimi in trdimi slikarskimi materiali na različne slikarske podlage (različne 

barve, velikosti, oblike, kakovosti) • mešajo primarne barve ter s tem dobijo 

sekundarne barve in z njimi naslikajo sliko • izkustveno mešajo barve ter z njimi 

naslikajo sliko • razvijajo si občutek za mešanje barv • naslikajo sliko s svetlimi in 

temnimi barvami • razvijajo si občutek za svetlenje in temnenje barv • naslikajo 

sliko z barvno linijo in ploskvijo • razvijajo občutek za gradnjo slike od celote k 

delom • trgajo, izrezujejo in lepijo, različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo 

barvne kompozicije • razvijajo si občutek vključevanje slikarskega motiva v 

izbranem formatu • preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke • se 

navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in kakovosti slikarskih podlag • 

spoznavajo značilnosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov • izdelajo 

različne izdelke s področja grafičnega oblikovanja (voščilnica, vabilo, plakat,…) • 

posnamejo digitalno fotografijo in na njej opazujejo različne barvne in svetlostne 

vrednosti • razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi 

slikarskimi materiali in pripomočki • pri slikanju lahko uporabijo preprosta 

računalniška orodja • obiščejo slikarski atelje (poklicnega slikarja ali umetnika, ki 

goji ljudsko slikarsko izročilo • obiščejo slikarsko razstavo • ob obisku likovnih 

razstav pridobivajo odprtost do najrazličnejših načinov likovnega ustvarjanja • ob 

primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob izkušnji izdelave 

grafičnega odtisa spoznajo likovne pojme povezane z grafiko • iz različnih 

materialov izdelajo matrico izdelajo matrico in jo ročno odtisnejo • razvijajo izrazne 
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zmožnosti pri grafiki in s tem negujejo individualni likovni izraz • izpeljejo 

postopke za izvedbo enostavnih grafičnih tehnik (tisk s pečatniki, monotipija, 

šablonski tisk, tisk z različnimi predmeti in naravnimi materiali) • pridobivajo si 

izkušnjo o nastanku odtisa • razvijajo občutek za razporejanje oblik v grafiki • 

spoznavajo značilnosti različnih materialov in pripomočkov pri grafiki, z različnimi 

grafičnimi tehnikami • seznanijo se s specifičnim - posebnim likovnim 

oblikovanjem na ploskvi, kjer je možnih več odtisov • razvijajo motorične spretnosti 

pri delu z različnimi materiali in orodji za grafiko • obiščejo likovnega ustvarjalca - 

grafika in njegov atelje. • ob primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa 

tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane s 

kiparstvom • oblikujejo kiparski volumen z gnetenjem različnih materialov • 

razvijajo kiparske izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz • 

oblikujejo kiparski volumen s sestavljanjem različnih prostorskih enot • razvijajo 

prostorske predstave • oblikujejo kiparski volumen z upogibanjem oz. zgibanjem 

ploskih in upogljivih materialov • razvijajo občutek za stabilnost kiparskega izdelka 

• modelirajo enostavno, razgibano človeško in živalsko figuro • spoznavajo 

značilnosti različnih kiparskih materialov in pripomočkov • modelirajo enostavno 

statično človeško in živalsko figuro • oblikujejo figuro iz enovitega kosa mehkega 

materiala • spoznavajo postopke oblikovanja kipov iz različnih materialov • za 

kiparsko izražanje uporabljajo tudi reciklirane materiale, embalažo in naravne 

materiale, lahko pa tudi različna • lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge 

materiale. • razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali 

in pripomočki • obiščejo likovnega ustvarjalca-kiparja in njegov atelje • masa • 

gnetenje • valjanje • stiskanje • kiparstvo • kip • kipar • kiparski material • kiparski 

pripomočki • modeliranje • razgiban kip • statičen kip • stabilnost kipa • postopek 

gradnje kipa od celote k delom • kiparski materiali in pripomočki • volumen • votel 

• poln • modeliranje • sestavljanje • upogibanje • zgibanje • ob primerih likovnih 

del, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo 

likovne pojme, povezane z arhitekturo • obiščejo likovnega ustvarjalca - arhitekta in 

njegov atelje • razvijajo izrazne zmožnosti v prostoru in s tem negujejo individualni 
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likovni izraz • v učilnici oblikujejo bivalne kotičke • razvijajo prostorske predstave • 

oblikujejo prostorske tvorbe z uporabo različnih materialov • razvijajo občutek za 

stabilnost izdelka • iz embalažnih škatel in tanjšega kartona izdelajo maketo opreme 

za različne bivalne prostore. • pridobivajo si občutek za orientacijo v notranjem in 

zunanjem prostoru • ob fotografijah s primeri del s področja arhitekture in ob 

ogledu stavb in notranjih prostorov v bližnji okolici opredeljujejo namembnost 

različnih stavb in notranjih prostorov • spoznajo delo načrtovalca zgradb in 

prostorov • prostor v katerem živimo • znotraj • zunaj • sestavni deli prostora: tla, • 

stene, strop • gibanje v prostoru: spredaj, zadaj, naprej, nazaj, desno, levo, poševno, 

ravno • arhitektura • arhitekt • oblika prostora: oglat, zaobljen • velikost prostorov • 

gradbeni materiali: kamen, opeka, beton, kovina, les, steklo • notranji prostor • 

zunanji prostor • razporeditev notranjih prostorov • oprema notranjega prostora • 

oprema zunanjega prostora 12 • prepoznajo različne oblike prostorov • ločijo 

osnovne gradbene materiale • spoznajo značilnosti različnih materialov in 

pripomočkov za izdelavo maket • spoznavajo postopke oblikovanja maket iz 

različnih materialov • oblikujejo maketo z upogibanjem oz. zgibanjem ploskih in 

upogljivih materialov • razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali 

in pripomočki za izdelavo maket • za izražanje na področju arhitekture uporabljajo 

tudi reciklirane materiale, embalažo in naravne materiale, lahko pa tudi različna 

lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge materiale 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

• ob primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob zgledih iz 

narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi • 

razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo 

individualni likovni izraz • pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih 

velikosti, barve, oblike in kakovosti. • spoznavajo pojme, povezane z različnimi 

načini izražanja na ploskvi • izvedejo kolaž • v svojih izdelkih lahko likovna 

področja (risanje slikanje, grafika, grafično oblikovanje) tudi kombinirajo med 
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sabo. • razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami • pri 

likovnem izražanju s se poleg tradicionalnih poslužujejo tudi digitalnih tehnologij 

spoznavajo značilnosti procesa abstrahiranja • razvijajo občutek za odnose med 

različnimi barvami (barvni kontrasti) • razvijajo občutek za razporejanje oblik na 

ploskvi • pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv • izdelajo matrice 

iz različnih materialov in jih odtisnejo • primerjajo lastnosti različnih grafičnih 

tehnik • razumejo proces izdelave grafičnih odtisov listov ali grafike • razvijajo 

občutek za ravnovesje na ploskvi • obiščejo likovnega ustvarjalca - grafičnega 

oblikovalca in njegov atelje • naredijo strip in so pozorni na povezavo med pisavo 

in risbo • obiskujejo galerije, muzeje • spoznajo pomembne likovno umetniška dela 

iz različnih oblikovalnih področij, ki pripadajo domači in svetovni kulturni dediščini 

• izdelajo različne izdelke s področja grafičnega oblikovanja (voščilnica, vabilo, 

plakat, ilustracija). • razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi 

materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi • naredijo logotip • razumejo 

funkcijo grafičnega oblikovanja • posnamejo digitalno fotografijo z različnimi 

barvnimi in svetlostnimi vrednostmi materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi 

• naredijo logotip • razumejo funkcijo grafičnega oblikovanja • posnamejo digitalno 

fotografijo z različnimi barvnimi in svetlostnimi vrednostmi • ob primerih likovnih 

del, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo 

likovne pojme povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru • razvijajo 

izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem negujejo 

individualni likovni izraz • spoznavajo pojme povezane z različnimi načini izražanja 

v tridimenzionalnem prostoru • z odtiskovanjem v gnetljive materiale izdelajo 

ugreznjeni relief • z vlivanjem v kalup izdelajo nizek relief • iz gnetljivega materiala 

izdelajo visok relief • oblikujejo montažni kip iz odpadnih materialov • z različnimi 

postopki modelirane keramike iz gline oblikujejo posode, jih posušijo in žgejo v 

keramični peči. • pridobijo izkušnje z vključevanjem barve v kiparstvo • razvijajo 

občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru • sestavljajo maketo iz 

odpadnih materialov • oblikujejo maketo iz ploskovitega materiala in so pozorni na 

povezave med prostoru in na odprtine • razvijajo občutek za povezovanje različnih 
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arhitekturnih prostorov • oblikujejo maketo s skeletnim ogrodjem • razvijajo 

motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za 

izražanje v tridimenzionalnem prostoru • načrtujejo kostum in sceno • spoznajo 

pomembne likovno umetniška dela iz različnih oblikovalnih področij, ki pripadajo 

domači in svetovni kulturni dediščini. 

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

• razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo 

individualni likovni izraz. • spoznavajo pojme povezane z različnimi načini 

izražanja na ploskvi • ob primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa 

tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme povezane z 

oblikovanjem na ploskvi • izdelajo modno skico ob upoštevanju likovnih 

zakonitosti • razvijajo občutek za gradnjo iluzije • prostora • pri oblikovanju na 

ploskvi uporabljajo tako tradicionalna orodja in materiale kot tudi digitalne 

tehnologije • izdelajo fotomontažo oz. animirani film • posnamejo kratek video • 

razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del • v okviru možnosti 

obiskujejo likovne razstave • spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne 

likovne kulturne dediščine • razlikujejo med industrijsko in umetniško grafiko • 

učenci spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike • naredijo grafiko v 

kombinirani tehniki • uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij • izdelajo 

fotografijo in so pozorni na kadriranje • razvijajo motorično spretnost in občutek ob 

uporabi različnih materialov in pripomočkov za izražanje na ploskvi • razvijajo 

izrazne zmožnosti pri oblikovanju v prostoru in s tem negujejo individualni likovni 

izraz • ob primerih likovnih izdelkov učencev, pa tudi ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme povezane z oblikovanjem v prostoru • spoznavajo pojme 

povezane z različnimi načini izražanja v prostoru • naredijo izdelek iz keramike • v 

okviru zastavljenih likovnih nalog si ogledajo umetnostne stvaritve s področja 

oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru • naredijo instalacijo oz. mobil • spoznajo 

proces odlivanja kipa • razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi • 
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poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in 

materiali za oblikovanje kipov ter okolja) • spoznajo pomembna likovno umetniška 

dela iz različnih oblikovalnih področij, ki pripadajo domači in svetovni kulturni 

dediščini • načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju • razvijajo 

sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvodimenzionalnimi modeli 

grafičnih predstavitev Arhitektura • načrtujejo arhitekturni objekt z dodajanjem ali 

odvzemanjem • razvijajo motorične spretnosti in občutek pri delu z različnimi 

materiali in pripomočki za izražanje v tridimenzionalnem prostoru, • razvijajo 

občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru. 

 

 

 

 V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji so navedena načela in 

cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole: 

• Načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja 

• Načelo spodbujanja otrokovega razvoja 

• Načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika 

• Načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ki imajo težave 

• Načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši 

• Načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev 

• Načelo sodelovanja šole z okoljem 

• Načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja 

• Načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja 

medkulturnosti 

• Načelo oblikovanja zavesti o zavedanju lastne identitete in aktivnem 

vključevanju v oblikovanje dediščinskih skupnosti. 

 

 



Andreja Jamnik Oblak (2016). Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna 

umetnost v našem prostoru skozi čas. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

48 
 

9. VPLIV DRUŽBENIH SPREMEMB NA POUK LIKOVNE 

VZGOJE 

 

Do leta 1869 je v šolah veljal stari šolski red s tremi vrstami šol, ki je veljal že pred 

časom Ilirskih provinc. Razlikovali so med tremi vrstami šol: na deželi trivialne, v 

večjih mestih glavne šole in v glavnem mestu deželne normalke.  

Leta 1869 pa je bil sprejet nov državni osnovnošolski zakon. Po tem zakonu so šole 

postale državne in deželne ustanove, učitelji pa neodvisni od duhovščine. 

Zakon je šolam razširil dotedanjo vsebino. Pojavila se je potreba po bolj 

izobraženem učiteljskem kadru. 

 

Po razpadu Avstro-Ogrske je nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je 

leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Takrat so sprejeli tudi novo 

zakonodajo, s katero so poenotili osnovno šolstvo v okviru Jugoslavije.  

Med 2. svetovno vojno so slovensko ozemlje zasedli nemški, italijanski in 

madžarski okupator. Nemški okupator je takoj ukinil vse šole in organiziral vrtce od 

2. do 6. leta starosti. Uvedli so obvezne tečaje nemščine, ki so bili predvsem oblika 

nacistične ideologije. Partizani so leta 1942 na osvobojenih ozemljih  odpirali svoje 

šole. Že leta 1943 je bil izdelan učni načrt partizanskih šol (Zakrajšek, 1995). Po 

osvoboditvi leta 1945 so podržavili vse zasebne in cerkvene šole. Leta 1946 je bil 

sprejet zakon o obveznem  sedemletnem šolanju zaradi pomanjkanja učiteljskega 

kadra, leta 1950 pa so z zakonom ponovno uvedli obvezno 8-letno šolanje. Prva 

večja reforma šolstva po vojni je prišla šele leta 1958, ko je splošni zakon o šolstvu 

uvedel kot edino obvezno šolanje 8-letno osnovno šolo (Zakrajšek, 1995).  

 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo šolstvo deležno nekaj sprememb, kot 

so celodnevne šole in zmanjšanje normativa učencev na oddelek. Največja 

sprememba je prišla leta 1979/1980, ko so ukinili gimnazije in uvedli usmerjeno 

izobraževanje (Ciperle, Vovko, 1987). Leta 1990 so ponovno uvedli gimnazije in 
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leta 1994 vpeljali maturo kot zaključek srednješolskega izobraževanja. V osnovnem 

šolstvu se je največja sprememba zgodila 1996  z uvedbo devetletne osnovne šole, 

ki je bila postopoma vpeljana v vse šole do šolskega leta 2003/2004. 

 

Tretji avstrijski šolski zakon je leta 1869 v šole uvedel predmet risanje in nauk o 

geometričnih oblikah. Prvi učni načrt za predmet risanje je izšel leta 1873. Šole so 

izobraževale predvsem veščine in spretnosti za potrebe obrti, med dečki in 

deklicami so bili različni izobraževalni programi, deklice so imele manj geometrije. 

Risali so oblike, sestavljene iz geometrijskih likov, črt, kotov; po strogih merilih in 

kriterijih. Risali so po diktatu ali na pamet. Risali so okraske po predlogah. Tako je 

pri urah risanja prevladovalo risanje, prerisovanje in risanje po spominu. 

Prerisovali so tudi s table, kar jim je predhodno nanjo narisal učitelj. Učitelji so 

imeli pripombe na ta pouk, želeli bi ga spremeniti, zato so svoje ideje objavljali v 

raznih člankih. Stigmografična metoda s pikami je bila za učence nekoristna, 

pritoževali so se in poudarjali, da jim jemlje veselje so risanja. Želeli so se tudi 

oddaljiti od geometrijskega risanja in približati risanju po naravi, kar bi bilo 

otrokom bližje. 

 

Leta 1911 so učne načrte posodobili. V meščanskih šolah so mladino izobraževali 

za obrtniške poklice in nadaljnje šolanje, zato je bilo risanje bolj poudarjeno. 

Poudarili so čut za estetiko in risanje narave. Storjen je bil premik, napredek pri 

dojemanju predmeta, saj je bil ta opredeljen kot izobraževalno sredstvo, s katerim 

razvijamo čut za obliko in lepoto. 

 

Med vojnama je zavladala ideja po bolj svobodnem risanju, bolj življenjski vsebini 

in motiviki in s tem oddaljevanje od strogega geometrijskega in posnemovalnega 

risanja. »Risanje usposablja učenca, da opaža predmete iz svoje okolice glede 

oblike in barve in potem vse to preprosto in jasno nariše. Risanje razvija 

sposobnosti za slikovito izražanje duševnega življenja in tudi smisel za lepoto. 

Risanje ni samo učni predmet, ampak je tudi princip za vse učne predmete. Prva 
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naloga je ustvarjanje in ostrenje vidnih predstav ter razvijanje sposobnosti, da se te 

predstave izrazijo grafično« (Krajnc idr.,1982). 

V tem času že poudarjajo, da je risanje način komuniciranja. Vse pomembnejši je 

razvoj občutka za estetiko in razvoj risbe za različne poklice. 

 

Po drugi svetovni vojni je risanje izpostavljeno kot eden »najpristnejših izraznih 

načinov« (prav tam). Poudarjali so tudi pomen likovnih razstav. Predmet risanje se 

je preoblikoval v likovni pouk leta 1958. V smotrih prvič omenjajo celostno 

oblikovanje osebnosti. Učenec naj bi se razvil v samostojno, delovno, vsestransko 

razvito osebnost, likovni pouk naj bi imel pri tem veliko vlogo.  

Leta 1969 je zavod RS za šolstvo začel prenovo osnovnega šolstva. Likovni pouk se 

je preimenoval v likovno vzgojo. Likovna področja so postala enakovredna. Leta 

1975 so uvedli tristopenjsko ocenjevalno lestvico, leta 1980 pa so na podlagi 

kongresa INSEA izvedli prenovo likovne vzgoje. Tudi po Jugoslaviji so se 

sprejemala skupna jedra, a slovenski likovni pedagogi se s poenotenimi vsebinami 

niso strinjali, zato so prenovo izvedli samostojno (Tacol, 1999).Glavne naloge 

likovne vzgoje so videli v razvijanju, bogatenju in v ohranjanju učenčevih 

sposobnosti za likovno izražanje in oblikovanje.  

 

Likovna vzgoja je postala problemsko zasnovana. Likovni motiv, tehnika in naloga 

so podrejeni likovnemu problemu, kar ohranjamo tudi v devetletnem šolanju. Žal je 

časovni okvir zelo ozek, a klub prizadevanju mnogih likovnih pedagogov nismo 

uspeli v obvezne predmete vnesti večjega števila ur likovne vzgoje. V eni uri 

učenec ne zmore kontinuirano doživljati in razumeti likovnega problema ter ga 

reševati z likovnim izražanjem. Učenčevo ustvarjalno delo (spoznavanje in 

doživetje problema; zasnova ideje o njegovi rešitvi in rešitev z likovnim 

izražanjem) se stalno nasilno prekinja (Tacol, Tomšič Čerkez, 2007). 
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10. OTROŠKA LIKOVNA KREATIVNOST IN MODERNA 

UMETNOST 

 

Musek in Pečjak (2001) menita, da se v vzgoji in izobraževanju bolj kot izvirnost 

pogosto cenijo ustaljene in konformne rešitve. Temu Eisner nasprotuje (2002), 

pravi, da likovna umetnost uči otroke, da imajo problemi več pravilnih  rešitev in  

da ima vprašanje lahko več kot en pravilen odgovor. Učenci so pri likovni 

dejavnosti v svojem likovnem ustvarjanju motivirani poiskati izvirne in nenavadne 

rešitve.  Mladostnikom moramo ponuditi čim več možnosti, da se likovno izražajo 

in razvijajo svojo ustvarjalnost. Musek in Pečjak (2001) tudi pravita, da družba in 

okolje lahko veliko prispevata k ustvarjalnosti mladih. Swift in Steers (2006) 

menita, da je treba v izobraževanju in umetnosti upoštevati poudarek na različnosti, 

pluralnosti in neodvisnosti uma. Razviti je treba inovacije. Učitelji in učenci morajo 

delati v ozračju, ki poudarja in pričakuje eksperimente in ustvarjalne možnosti ter 

omogoča odločanje in samostojnost. 

 

Zgolj reproduciranje oblik in barv, vzetih iz narave, seveda ni umetnost. Učenec s 

pomočjo izvirnega likovnega izražanja, ki je nadgradnja opazovanja, njegovih 

lastnih izkušenj in čustvenega odziva, kreira lastno likovno delo, s katerim raste in 

se izpopolnjuje v različnih likovnih tehnikah. Svoboda izražanja mora biti tolikšna, 

da se ne ujame v ponavljanju oblik in šabloniziranih vzorcih. Tu lahko primerjamo 

učenčevo likovno delo z likovnim ustvarjanjem odraslih. Otroško likovno izražanje 

je bilo pojmovano kot nezrelo, poizkusno in nepopolno vstopanje v svet 

oblikotvornosti, odrasla likovnost pa kot njegova neprimerljivo bolj popolna 

nadgradnja z nespornim kvalitetnim primatom. Očitno pa se je v novejšem času, v 

času moderne in postmoderne umetnosti, to razmerje zabrisalo. Meje med otroškimi 

likovnimi stvaritvami in likovnimi deli odraslih so postale manj vidne in manj jasno 

izrisane ( Muhovič,1986). Impresionisti so bili prvi, ki so zavrgli absolutno vrednost 

videza vidne stvarnosti in ta videz upoštevali le še kot relativno vrednost. V tem 
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smislu so jim sledili številni umetniki do današnjih dni. Elementi videza vidne 

stvarnosti, kot so barvne, svetlostne, linearne, … vrednosti, ki so hkrati temeljna 

likovna izrazna sredstva, v likovnih kontekstih od impresionizma dalje ne 

združujejo več nujno in samo tako, da bi struktura njihovih medsebojnih odnosov 

proizvedla videz nekega predmeta oziroma pojava, pač pa tudi drugače, npr. tako, 

da se v kontekst moderne umetnosti lahko povezujejo v najrazličnejših smereh. Cilj 

teh povezav ni več rekonstrukcija videza že obstoječih predmetov in pojavov, pač 

pa raziskovanje prostorskih odnosov, ki vodijo v produkcijo še ne videnih videzov 

(Muhovič, 1986). Moderna umetnost torej ne raziskuje zgolj ustroja predmetnih 

videzov, pač pa ustroj temeljnih pogojev vidnega in nove možnosti manipulacije z 

njimi (prav tam). »Vsaka slika je površina, pokrita z barvami, razporejenimi v 

določenem redu«, je dejal simbolistični slikar Maurice Denis (v Muhovič, 1986). 

Predmetni videz moderne  umetnosti je zanjo postal relativna vrednost. Pomemben 

ni bil več odnos predmetov, pač pa odnos med svetlostmi, barvami in oblikami. Za 

moderno umetnost ocenjevanje zgolj po podobnosti s predmetno stvarnostjo ni 

prišlo več v poštev. Otroška likovnost in moderna umetnost se torej srečujeta v  

raziskovanju čistih oblikovnih odnosov, le s to razliko, da prva videza predmeta še 

ni osvojila, druga pa se je od njega že zavestno vrnila, da bi s tem razširila področje 

kvalitativno novih možnosti operiranja z elementi vidnega sveta (Muhovič, 1986). 

Vidni izraz tega srečanja je vizualna podobnost rešitve mladostne in zrele 

likovnosti, podobnost, ki  je mnoge zmedla – bodisi tako, da so v otroških risbah 

videli konkurenčne umetniške dosežke, bodisi tako, da so dela odraslih likovnikov 

doživeli kot otroške zmazke. Sprožilo se je doživljajsko zabrisovanje med 

mladostno in zrelo likovnostjo. Ko se je moderna umetnost od poustvarjanja videza 

predmetne stvarnosti obrnila k proučevanju in izrabi čistih oblikovnih odnosov, se 

je hočeš nočeš znašla na istem »delovnem prostoru« kot otroška likovnost, ki je tudi 

prisiljena najprej preizkusiti elementarne in zato čiste oblikovno-prostorske odnose 

in zakonitosti, da bi bil oblikotvorni proces sploh ploden in da bi dosegel cilj, za 

katerim si otrok oblikotvorno prizadeva. 
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Vsebina otroške risbe ni samo to, kar ta risba predstavlja oz. upodablja, marveč 

mnogo bolj to, kako, po kakšnih poteh se je otrok dokopal do oblike neke 

predmetne vsebine. Temeljna vsebina otroških risb je označevalna struktura, to je 

oblikovno-strukturna analiza, dotedanje raziskave pa so se otroškega likovnega 

izražanja lotevale bolj z ikonografskega stališča, torej z raziskovanjem podob in 

pomena predmetov na likovnem delu. Ikonografski pristop torej ne zmore razkriti 

pobud, načinov in metod, po katerih so bile otroške risbe oblikovane, zato je 

potrebna oblikotvorna analiza ali razkritje označevalne strukture otroških likovnih 

artefaktov. 

V otroškem likovnem izražanju je pozornost usmerjena najprej k vsebini 

podobotvornega mišljenja, šele nato pa k vsebini oblikotvornega, ki se razvija 

nekako sproti, samodejno. To pomeni, da je razmerje med podobotvornim in 

oblikotvornim slojem mišljenja tu bolj nagnjeno v korist podobotvornih vsebin. V 

otroškem likovnem oblikovanju so podobotvorne vsebine primarne, oblikotvorne pa 

sekundarne (Muhovič, 1986). Praktično obvladovanje vidne stvarnosti in prostora je 

eden glavnih otrokovih razvojnih ciljev. Nasprotno pa gre pri odrasli likovnosti za 

ravno obratno pot. Cilj odrasle likovnosti ni razumevanje strukture videza, pač pa 

preoblikovanje vidnega sveta. 

Pri likovnih rešitvah moderne dobe je oblikotvorna vsebina postala edina vsebina 

likovnih del. Pri odraslih likovnih delih je oblikotvorni vidik primaren, 

podobotvorni pa sekundaren. V primerjavi z otroškim likovnim delom je ta vidik 

ravno obraten. Odrasli umetnik išče nove, izvirne likovne rešitve, medtem ko je 

otrokom prvi cilj upodobiti opazovane forme na njim izviren izrazni likovni način. 

Odrasli umetnik išče v skladu z zahtevami in potrebami spreminjajočega se časa in 

aktualnimi človekovimi potrebami vedno nove likovne rešitve, stalno raziskuje 

vidni prostorski svet in išče nove možnosti kulturne eksistence.  
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Umetnik skuša vedno na nove načine poustvariti videz vidne stvari. Piet Mondrian 

(V Muhovič, 1986) je dejal, da univerzalna lepota ne nastaja iz posebnega značaja 

posamezne oblike, temveč iz dinamičnega ritma oblikovanih odnosov oziroma iz 

medsebojnih odnosov oblik. »Umetnost, ki le realizira in ponavlja oblike ali celo 

prepričuje v verjetnost obstoja oblik, je neutemeljena, toda če umetnost temelji na 

razumevanju, da je oblika imaginarna, potem je napor pri realizaciji umetnine 

blagodejen« (Ruskin, 1870). Riegl (v Pernioli, 2000) pravi, da je umetniško hotenje 

nekaj pozitivnega in določnega ter nasprotuje teoriji, da je umetnina mehaničen 

produkt rabe, kateri je namenjena, materiala, iz katerega je narejena, in tehnike, s 

katero je izdelana. Preko časovnih obdobij se je odnos do pojma umetnosti torej 

spreminjal. Šele v renesansi, tako navaja Tatarkiewicz (2000), je bilo s področja 

umetnosti potrebno izločiti obrti in znanosti, dodati pa pesništvo, prav tako se je 

morala oblikovati zavest, da je to, kar od umetnosti ostane, ko iz nje izločimo obrti 

in znanosti, neokrnjena celota, poseben razred veščine, dejavnosti in človeških 

proizvodov. Današnji pojem umetnosti, navaja Tatarkiewicz (2000), je kot končna 

točka, ožji od nekdanjega in ni, kot se zdi, določnejši, ampak je nedoločen, zato se 

izmika definiciji. Pravi, da se lahko čudimo, da je bilo potrebnih toliko stoletij, da je 

pojem dobil današnjo podobo.  

 

V sredini 19. stoletja je švicarski pedagog in grafik Rudolf Topffer prvi pisal o 

otroški umetnosti kot specialni kategoriji. Leta 1848 je (posthumno) izšla knjiga, 

posvečena otroški umetnosti. Bil je učitelj, karikaturist, ilustrator otroških zgodb in 

verjetno je lahko z njegovo izobrazbo umetnika, preko njegovega osebnega 

izpovedovanja v grafiki in z njegovim vpogledom v otroško risanje, zbral vprašanja 

o osnovnih figurah, zarisanih z otroškimi rokami. Eden bolj fascinantnih aspektov 

njegovega pisanja je ugibanje o otroški kreativnosti. Zanimalo ga je, ali je vajeniški 

slikar manjši umetnik kot mlad otrok, ki ni prejel nobene formalne izobrazbe in 

napotkov o umetnosti (Wilson v Effland, 2004). Topffer preseneti z osupljivo 

izjavo, da je manjša razlika med Michelangelo-otroškim umetnikom in 

Michelangelo-nesmrtnim kot pa  med Michelangelo-nesmrtnim in Michelangelo-
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vajencem (Shapiro, 1979 v Effland 2004). Za Topfferja so bile spontane otroške 

grafične invencije bliže kreativni  ekspresiji velikega umetnika kot pa so to bila dela 

umetnikov, ki so prikazovala zgolj običajne spretnosti. 

 

Otroška dela so tako povezovali z modernizmom. Modernizem naj bi bil ključ do 

ideje, da otroci lahko kreirajo umetnost. Kandinsky je pisal o kozmičnih in 

spiritualnih močeh, ki so lahko ekspresivne in občutene izven dogovorov. Otroci, ki 

niso imeli časa biti zasužnjeni z dogovori, podobno kot primitivni ljudje, so 

obsedeni s čistimi kanali do prvotnih moči kreativnosti. Dejal je (v Effland, 2004): 

»Spoštovati moramo, da se notranji glas stopnjuje, kadar je ločen od 

konvencionalnega praktičnega pomena. Zato ima otroško ustvarjanje tako močan 

efekt na neodvisno mišljenje, na opazovanje brez predsodkov. Otroci niso 

zaskrbljeni zaradi dogovorjenih praktičnih namenov, odkar gledajo svet z 

nepokvarjenimi očmi in so sposobni izraziti stvari take kot so, nenaporno, preprosto 

in enostavno.« Kandinsky je vztrajal pri odkrivanju zakonitosti likovnega pouka in 

prizadevanja zaključil z mislijo: »Otroci ne le, da ignorirajo zunanje, ampak imajo 

moč izraziti notranjost tako direktno, razkrito s tako izjemno močjo, da kar  

»govori«. Posledično, če to nekonvencionalno, neovirano, nefiltrirano, kreativno 

ekspresijo, ki jo otroci posedujejo, umetniki nekako dobijo nazaj, bo dosežen 

namen, da lahko ulovijo bistvo objekta, raje kot njihov zunanji videz. 

 

Preprostost, direktnost in očitna abstrakcija otrokovih predstav opolnomoči idejo, da 

otroci vidijo in izražajo realnost z univerzalno celoto, ki bi si jo vsak umetnik želel 

posnemati. Kandinsky (v Groys,2002) pravi, da mora biti dovoljena vsaka forma, če 

deluje na gledalca. Tatlin pravi (prav tam), da ne stremi niti po starem niti po 

novem, temveč po koristnem. Avantgardistični umetniki, kot pravi Groys (2002), so 

vedno zahtevali, naj bo v umetnosti vse dovoljeno. Duchamp je ready-made 

razumel kot dokončno ukinjanje tradicionalnih meja umetnosti. Prekršil je zapoved 

originalnosti in industrijsko proizvedene uporabne predmete povzdignil v plemeniti 

stan umetnosti. Blokiral je neposrednost zaznavanja, tako da je s svojimi 
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provokacijami pripravljal tako imenovano konceptualno umetnost. Umetnost je tako 

le še razvijala pojme in ideje, pri čemer je bil umetnostni medij šele na drugem 

mestu – gledalec naj si sliko sam predstavlja. To pomeni demontažo umetnine kot 

umetniškega dela in razkol s tedanjo umetnostjo. 

V dokaz, da je v umetnosti postalo mogoče vse, je smel avantgardistični umetnik 

navajati le, kar je bilo novo, še nikoli razstavljeno. Vprašanje pogleda na umetnost 

se pojavlja tudi v osnovnošolskem poučevanju. Likovnoumetnostna vzgoja namreč 

na spoznavni ravni analizira in presoja vidni svet, na izrazni pa ga likovno formira 

(Bucik,2011). Gre za vizualno predelavo vidnega sveta, ki ga učenec ponotranji in 

nato formira na sebi lasten izrazni način. »Namen in glavni cilji likovne vzgoje se 

skozi zgodovino spreminjajo, nadgrajujejo se skupaj z družbenim razvojem in 

spremembami v svetu. Bistvo ciljev likovne vzgoje pa ostaja enako, to je estetski, 

izrazni in čustveni razvoj otroka« (Bucik, 2011). »Z likovnim izražanjem učenci in 

dijaki razvijajo domišljijo, sposobnost raziskovalnega dela, razumevanje vizualnega 

okolja, hkrati pa izražajo občutja, stališča in vrednote. Predstavlja jim dejstvo, da je 

likovnost prisotna na vseh področjih življenja. Likovna vzgoja spremlja in spodbuja 

različne načine likovnega in vizualnega ustvarjanja. Ostaja odprta do sprememb in 

novosti, ki jih prinaša čas in prostor. Posamezniku omogoča stik in tudi praktično 

eksperimentiranje z različnimi sodobnimi umetniškimi praksami. Ključna cilja 

vsake likovne dejavnosti sta tudi predstavitev likovne umetnosti kot nosilke 

različnih družbeno-kulturnih pomenov v večplastnem zgodovinskem okolju in času 

ter seznanitev učencev in dijakov z vlogo posameznika kot aktivnega in 

odgovornega uporabnika ter ustvarjalca v kulturnem umetnostnem življenju v kraju, 

kjer živi. Pri predmetih s področja likovne umetnosti učenci spoznavajo, doživljajo 

in vrednotijo dediščino likovne umetnosti, pa tudi objekte sodobne vizualne in 

likovne kulture. Posameznika seznanijo z enim najpomembnejših izrazov človeške 

ustvarjalnosti, s čimer bistveno prispevajo k celovitemu umevanju človeka in 

ključne vloge umetniške ustvarjalnosti v civilizacijskem razvoju človeštva. Z 

izpovedovanjem osebnih kriterijev in pogledov na umetnostne dosežke 
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posamezniku omogoča izražanje individualnosti ter ga spodbuja h kulturi dialoga in 

kritičnosti« (Bucik, 2011). 

Pouk likovne umetnosti je imel v zgodovini razvoja šolstva različno vlogo. Različni 

filozofski pogledi, družbeni procesi, kulturna naravnanost ter splošen odnos do 

umetnosti so vplivali na pojmovanje in razvoj likovne vzgoje in njeno umestitev v 

šolski sistem. Sodobna družbena naravnanost vpliva na smernice pri pouku vseh 

šolskih predmetov in posledično tudi pri pouku likovne vzgoje oz. likovne 

umetnosti. 

 

11. RAZUMEVANJE UMETNOSTI PO PIAGEJU IN 

VIGOTSKEM 

 

PIAGETOVA TEORIJA SPOZNAVNEGA RAZVOJA 

Teorija spoznavnega razvoja je zasnovana na »osnovni premisi … da kompleksno 

razumevanje zrelosti dosegamo v seriji korakov. S temi sposobnostmi se ne rodimo, 

temveč jih pridobivamo.« (str. 10). Parsons tudi identificira nekaj lastnosti, ki jih 

morajo vsebovati tovrstne teorije: 

 Nezamenljivo zaporedje korakov, med katerimi so takšni, ki jih je potrebno 

osvojiti pred drugimi. 

 Možnost predvidevanja razvoja konstrukcij, ko učeči pridobiva razumevanje 

določenega znanja. 

 Stopnje kot gruče idej, ki so notranje medsebojno povezane. 

 

Trdi, da je učenje razumevanja umetnosti primer naslednjih stopenj:  

Ko začenjamo razumevati sliko kot poskus umetnika, da bi izrazil svoje stanje duha, 

hkrati razmišljamo o estetskem odzivu, ko podoživljamo omenjeno stanje duha, in 

podajamo estetsko sodbo, ki je po večini subjektivna in ponotranjena. Te ideje so 

medsebojno povezane in jih pridobimo v približno istem času.  
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Na Piagetove poglede na spoznavni razvoj je močno vplival njegov zgodnji študij in 

delo z strokovnjakom s področja biologije. Odkril je, da se vsi živi organizmi 

nenehno prilagajajo spremembam v okolju in da so te biološke spremembe 

'prilagoditve' fizičnemu okolju in 'organizaciji' okolja. Ta predpostavka je sprožila 

Piagetovo (1952/1963) obravnavo spoznavnih dejanj kot 'dejanj organizacije in 

adaptacije'  Piaget je trdil, da so principi, ki pogojujejo spoznavni razvoj, enaki kot 

principi biološkega razvoja. Za razumevanje teh procesov intelektualnega razvoja je 

Piaget predstavil štiri osnovne koncepte, predstavljene s termini shema, asimilacija, 

akomodacija in ekvilibracija. 

 

SHEMA KOT SPOZNAVNA STRUKTURA 

Z okoljem se spoznavamo, ko začnemo prepoznavati določena pravila v lastnih 

izkušnjah. Takrat porabimo vse manj energije za nenehno prilagajanje in 

uravnavanje vedenja. Vse bolj se lahko zanašamo na spomin na predhodne izkušnje 

in dejanja, ki so bila v preteklosti odzivi na takšne situacije, in jih uporabimo kot 

razumna vodila za trenutna in celo prihodnja dejanja. Piaget je razvoj teh 

sposobnosti pripisal tvorbi določenih struktur v umu, ki jih je poimenoval sheme. Ta 

koncept shem ali spoznavnih struktur pomaga pojasniti, zakaj se posameznik 

relativno stabilno razvija in se pogosto predvidljivo odziva na dražljaje.  

Sheme tudi niso statične, temveč se prilagajajo in spreminjajo skozi posameznikovo 

življenje. Te spremembe se pojavljajo skozi razvojne procese, ki predstavljajo 

učenje. Ko se otrok razvija, postajajo sheme vse bolj diferencirane in manj odvisne 

od čutov. Niso le bolj številne, temveč tudi vse bolj medsebojno povezane. 

Dojenček ima tako relativno malo shem, odrasel posameznik pa jih ima večinoma 

veliko bolj kompleksen nabor, ki omogoča veliko število diferenciacij. 
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ASIMILACIJA IN AKOMODACIJA 

Ker se sheme pri odraslih razvijejo iz shem, ki so jih imeli kot otroci, je Piaget 

identificiral dva procesa, skozi katera se ta razvoj odvija, in sicer asimilacijo in 

akomodacijo. Ker se spoznavne strukture odraslega razlikujejo od spoznavnih 

struktur otroka, je Piaget proces spremembe pojasnil s procesom akomodacije. Ko 

učeči naleti na nov dražljaj, ga poskuša asimilirati v obstoječo shemo, kar pa ni 

vedno mogoče. Na primer: otrok lahko ima specifično shemo živali, ki zajema, da 

imajo te štiri noge, dlako in rep. Takšna shema zajema vse pse in mačke, sčasoma 

pa otrok začne opažati razlike med psi in mačkami. Psi lajajo, a ne plezajo na 

drevesa, mačke pa ne lajajo in plezajo na drevesa. Sčasoma začne otrok razlikovati 

sheme z razvojem mentalnih struktur za pse in mačke. S tem se izvirna shema 

spremeni, da vključuje različne razrede dražljajev na podlagi sorodnih skupin 

značilnosti. To opisuje proces akomodacije, ki je definiran kot »ustvarjanje novih 

shem ali modifikacije starih.« Ko pride do akomodacije in se tvorijo nove sheme, 

lahko otrok poskuša asimilirati dražljaje v nove strukture. Tako se razvijejo nove, 

primernejše spoznavne strukture, katerih naloga je omogočanje asimilacije. In ko so 

posameznikove spoznavne strukture zmožne asimilirati nove izkušnje, lahko 

rečemo, da te strukture predstavljajo zanesljivo predstavo posameznikovega sveta. 

Obseg, do katerega te strukture zanesljivo predstavljajo svet izkušenj učečega, je 

lahko indikator inteligence posameznika.  

Opazno je, da med asimilacijo človek vsili svoje razpoložljive strukture dražljajem, 

ki jih procesira. To pomeni, da so se dražljaji 'prisiljeni' uskladiti s strukturami 

posameznika. Pri akomodaciji gre za nasproten proces. Posameznik je 'prisiljen' 

spremeniti svoje sheme, da te ustrezajo novim dražljajem. Akomodacija predstavlja 

razvoj (kvalitativno spremembo), asimilacija pa rast (kvantitativno spremembo); 

skupaj predstavljata intelektualno adaptacijo in razvoj intelektualnih struktur.  
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EKVILIBRACIJA 

Tako asimilacija kot akomodacija sta nujni za spoznavno rast in razvoj, enako 

pomembna pa je »relativna količina asimilacije in akomodacije, ki se pojavljata.« 

Če posameznik samo asimilira in nikoli ne akomodira, ima na koncu le peščico 

velikih shem in ne zna zaznavati razlik med predmeti ali dogodki. Realnost je v 

takih primerih predstavljena v umu kot nediferencirana celota. Če pa posameznik 

samo akomodira, ne da bi asimiliral, pa je obremenjen z drobnimi spremembami 

med shemami, ki niso dovolj posplošene. Takšni ljudje imajo težave pri zaznavanju 

prekrivajočih se podobnosti ali povezav med stvarmi. Zato je Piaget trdil, da je 

ravnovesje med obema enako pomembno kot sama procesa. To razmerje je označil 

s terminom ekvilibracija. Ekvilibracijo ali ravnovesje je mogoče obravnavati kot 

stanje spoznavnega ravnovesja, ki se obravnava kot nujen pogoj, h kateremu stremi 

organizem. 

Pri tem je pomembno, da se je Piaget primarno ukvarjal z opisovanjem strukture 

inteligence. Nasprotoval je ideji, da je inteligenca »merljiva količina«. Sklepal je, da 

gre za »strukturo, ki jo je potrebno opisati in katere delovanje je potrebno 

razumeti.«  Ta predpostavka o inteligenci je nasprotna idejam, na katerih temelji 

sestavljanje tipičnih inteligenčnih testov, ki učencu podajo predvidoma 

reprezentativen vzorec spoznavnih vsebin ob predpostavki, da je bolj inteligenten 

posameznik zbral več vsebin kot manj inteligenten. Za študente, ki prepoznajo 

vsebino ali problem, je mogoče reči, da imajo določeno stopnjo inteligence. V 

nasprotju s tem se je Piaget osredotočil na razvoj samih spoznavnih struktur kot 

načinov ocenjevanja spoznavnih sposobnosti. 

Po Piagetovem prepričanju spoznavni razvoj ni pasivni proces, temveč rezultat 

dejanj učečega. Spoznavne strukture se ne razvijajo skozi neposredno opazovanje, 

temveč skozi dejanja, ki jih izvajamo na podlagi zaznav, pri tem pa ne gre toliko za 

fizična dejanja, temveč za umske, mentalne operacije, skozi te namreč spoznavamo 

svet. Skozi takšna dejanja razvijamo znanje o svetu. Še pomembneje pa je, da 

razvijemo tudi obvladovanje teh spoznavnih operacij. Mogoče si je predstavljati 

dojenčka, ki prime ropotuljico in jo stresa, da bi slišal zvok. V tem primeru je 
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stresanje ropotuljice fizično dejanje, ki pa ga vodijo tudi posameznikove mentalne 

operacije. Takšna dejanja so nujna za spoznavni razvoj, čeprav z dozorevanjem 

operacije postajajo vse manj odvisne od fizičnega dejanja in bolj odvisne od že 

formiranih spoznavnih struktur. Proces je tudi neprekinjen skozi vse življenje 

posameznika. Ljudje nimamo trajnega znanja, brez da bi aktivno vzdrževali ta 

proces. 

     

FAZE V PIAGETOVI TEORIJI 

Piaget je intelektualni razvoj razdelil v štiri groba obdobja ali faze. Te vključujejo 

senzomotorično inteligenco (0-2 let), predoperativno razmišljanje (2-7 let), 

konkretne operacije (7-10 let) in formalne operacije (11-15 let). Ni trdil, da otroci 

prehajajo iz ene ločene faze v drugo, a je predlagal, da so te faze vseeno uporabne 

za opazovalca, ki bi želel konceptualizirati razvojni proces. Faze omogočajo 

ločevanje dolgih obdobij razvoja v krajša obdobja in usmerjanje pozornosti v 

ključne lastnosti nenehnega razvoja v določenem življenjskem obdobju 

posameznika. Čeprav so bila faze za Piageta pomembno orodje, je ta tudi vztrajal 

pri kontinuiteti razvoja skozi celotno obdobje. 

 

PARSONSOVE STOPNJE UMETNOSTNEGA RAZVOJA 

Kot že rečeno, Piagetovo delo očitno ne vključuje razvoja razumevanja umetnosti 

ali razvoja umetnostnih veščin. Drugi raziskovalci, ki so delali v Piagetovih okvirih, 

so začeli to pomanjkljivost zapolnjevati z opazovanjem sprememb v odzivih 

posameznikov na umetnostna dela z vidika spoznavnega razvoja. Študije so 

raziskovale značilnosti zgodnje simbolizacije v različnih umetnostnih medijih. 

Michael Parsons (v Efland, 2002), je raziskoval faze estetskega razumevanja, skozi 

katere prehajajo posamezniki pri srečevanju z umetnostnimi deli. Parsons je faze 

videl kot 'gruče idej', ne kot 'lastnosti posameznikov'. Te gruče so vzorci ali interno 

povezane predpostavke, ki se v človeškem razumu skladajo na podlagi določenih 

internih ali logičnih povezav. Opis stopnje ni opis posameznika, temveč nabora idej. 
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Če bi bili ljudje konsistentni v razmišljanju o slikah, bi uporabljali konsistenten 

nabor idej za to, da bi jih interpretirali. Če je tako, je mogoče reči, da so v določeni 

fazi spoznavnega razvoja. Faze so 'analitična orodja', ki pomagajo razumeti 

učečega. 

Z opisom faze kot gruče idej namesto nabora lastnosti, je Parsons predpostavil, da 

se določene ideje pogosteje skladajo z drugimi in da se takšnih gruč zelo verjetno 

naučimo skupaj, kar tudi pojasni njihovo konsistentnost. Te ideje tudi večinoma 

odražajo zgodovino in strukturo estetskih konceptov, saj so se razvile v umetnostni 

zgodovini, umetnostni kritiki in estetiki. V opisu svojega projekta Parsons pravi: 

 

Umetnost sem poskušal obravnavati ločeno od znanosti, morale, vere, kot del 

človeškega uma, ki ga odlikujejo lastni značilni koncepti in zadeve. Zato ima 

tudi lastno razvojno zgodovino.  

 

Na Parsonsa so vplivali tako umetniki in filozofi umetnosti kot tudi psihologi, fokus 

njegove analize pa je bil na konceptih, ki se uporabljajo, kadar posamezniki 

govorijo o umetnosti, na primer lepota ali izraznost. Po tem bi bilo mogoče sklepati, 

da bodo razvojne faze do neke mere zajemale zgodovino idej iz filozofije umetnosti. 

Posnemovalni ideal lepote, ki se je razvil zgodaj v zgodovini estetske filozofije, bo 

posamezniku najverjetneje na voljo prej kot formalistične teorije, ki so se razvile v 

moderni dobi. Parsons tega ne trdi, čeprav je ugotovil, da otroci določene starosti 

bolje sprejemajo in uporabljajo določene družbene norme, ki zadevajo pojmovanje 

lepote. 10-letnik bo na primer pojasnil, da je umetniško delo dobro, kadar posnema 

lepe stvari, in slabo, kadar upodablja grde stvari, kar so vrednote, ki odražajo 

posnemovalni ideal. V zgodnji fazi je znanje o tovrstnih vrednotah pomanjkljivo, v 

kasnejših fazah pa opazovalec te vrednote pozna, a se mu mogoče ne zdijo 

pomembne. V tabeli na sledeči strani je povzetih pet Parsonsovih faz s primeri 

ustnih izjav, ki so značilne za vsako fazo, in opisi psiholoških dejavnikov, ki 

operirajo v vsaki fazi razvoja. 
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Parsonsove razvojne faze razumevanja umetnosti 

Faza Verbalni indikatorji Psihološke značilnosti 

1. Favoritizem (5 let): malo 

zavedanja stališč drugih; slike 

so prijetni dražljaji; 

naklonjenost je ocena; koncepta 

dobre in slabe umetnosti sta 

pomanjkljiva 

»To je moja najljubša barva.« 

»Všeč mi je zaradi psa.« 

»Videti je kot velika vložena 

kumarica, ki leti z neba.« 

»Večinoma so dobre.« 

Temelj ocene je zadovoljstvo. 

2. Lepota in realizem (10 let): 

dobra in slaba umetnost se 

ločita po slikovni vsebini 

»Ogabno je! Res je grdo!« 

»Pričakuješ nekaj lepega, na 

primer damo v čolnu ali dva 

jelena na gori.« 

»Videti je kot resnična.« 

Prikaz postane operativna 

ideja. Privlačne teme in 

realistični prikazi so objektivni 

temelji ocene. 

3. Ekspresivnost 

(adolescenca): organizirana 

okoli konceptov izraznosti in 

sočutja; temelji na novem 

zavedanju ponotranjenosti 

izkušnje drugega 

»Vidiš lahko, da se je avtorju 

resnično smilila.« 

»Popačenje močno poudari 

občutja.« 

»Vsi to doživljamo drugače.« 

Intenzivnost in interes nam 

zagotavljata, da je izkušnja 

iskrena. Veščina ali lepota 

subjekta/teme sta sekundarna. 

4. Stil in oblika (mladi 

odrasli): perspektiva stilistične 

tradicije postane pomembna 

»Poglej žalost v napetosti linij, 

pri vlečenju robca!« 

»Igra se z očmi. Spominjajo na 

skodelice ali čolničke; gre za 

vizualno metaforo.« 

Pomen umetniškega dela je 

družbeni, ne osebni dosežek. 

Delo obstaja znotraj tradicije. 

5. Avtonomija (profesionalno 

izobraženi odrasli): dvomi v 

kritični konsenz, ki se je 

mogoče oblikoval okoli 

določenih del, šol ali 

umetniških vrednot 

»Na koncu pa je stil preveč 

svoboden, preveč razbrzdan. Rad 

bi videl več samokontrole.« 

»Včasih se mi je zdelo preveč 

retorično; zdaj me pa ponovno 

privlači.« 

Posameznik lahko dvomi v 

koncepte in vrednote, ki so 

nastale znotraj akademske 

tradicije, in lahko potrdi ali 

spremeni sprejete poglede 

glede na lastno razumevanje. 
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Čeprav Parsons ne opisuje sprememb v estetskem razvoju z uporabo Piagetove 

terminologije asimilacije-akomodacije, lahko njegova opazovanja umestimo v to 

paradigmo. V prvi fazi ni skoraj nobene oblike razločevanja, niti med dobro in slabo 

umetnostjo. S časom, v starosti 9 ali 10 let, pa posameznik razvije zelo specifične 

ideje o tem, kaj je dobra in kaj slaba umetnost, ideje, povezane s posnemanjem 

dobrih ali slabih ljudi ali stvari. Razlika med spoznavnimi strukturami se tako 

razvija, da vključuje tovrstne ocene. V tretji fazi, ki običajno sovpada z 

adolescenco, je možno razločevanje izraznih idej posameznih umetnikov ne glede 

na izraženo temo, v četrti fazi pa je možno še natančneje ločevati s prepoznavanjem 

umetnikov znotraj iste umetnostne tradicije glede na njihove slogovne razlike. V 

peti fazi pa lahko posameznik prepozna, da umetnostni kritiki in zgodovinarji 

pogosto nasprotujejo in na novo ocenjujejo družbene sodbe o določenem 

umetniškem delu ali umetnostnem gibanju v skladu s spreminjajočimi se 

družbenimi vrednotami. Primer je akademska pozornost, namenjena umetnicam 

prejšnjih generacij, dela, ki so jih pretekli kritiki in umetnostni zgodovinarji 

spregledali ali jim pripisali manjšo vrednost izključno zato, ker so bile avtorice 

ženske. Če ne bi bilo posameznikov, ki so bili sposobni in pripravljeni dvomiti v 

kolektivne ocene svojih profesionalnih stanovskih kolegov, teh ocen nihče nikoli ne 

bi spodbijal. Seveda bi lahko trdili, da le redki dosežejo to stopnjo razumevanja, a bi 

enako lahko trdili tudi za Piagetovo fazo formalnih operacij. 

 

SOCIOKULTURNA SPOZNAVNOST: VIDIK VIGOTSKEGA 

Piaget je določil um v možganih posameznika. Razvoj je opisal kot proces, ki 

zadeva posameznika in vključuje interakcijo z okoljem, tudi socialnim okoljem. 

Spoznavni razvoj je rezultat nabora notranjih procesov, kot sta asimilacija in 

akomodacija, skozi katere posameznik konstruira vse bolj zanesljive predstave 

zunanjega sveta. Ko te predstave postajajo vse bolj primerne za pojasnjevanje in 

predvidevanje dogodkov v okolju, lahko rečemo, da so takšne spoznavne strukture 

doživele kvalitativno razvojno spremembo, ki je povečala posameznikovo 
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sposobnost razumevanja in prilagajanja okolju. Te spremembe so opisane kot faze, 

proces, s katerim se odvijajo, pa učenje. 

S stališča posameznikovega spoznavnega razvoja lahko ta razlaga zadostuje, čeprav 

ne vključuje dejstva, da je veliko, če ne večina, učenja rezultat posameznikove 

interakcije z drugimi. Prav tako vsiljuje dualizem med dejanjem v posameznikovem 

umu in tistim v okolju, ki se ga učeči skuša naučiti. Naslednje poglavje podrobneje 

obravnava filozofske posledice dualističnega razumevanja znanja za vzgojne 

prakse, na kratko povzeto pa ta dualizem ločuje védenje od dejanja oziroma ločuje 

strukture znanja od družbenega konteksta, v katerem so nastale. Takšno ločevanje 

omejuje učenčeve sposobnosti za ustvarjanje pomena. 

Alternativni pogled na razvoj je predlagal Ruski psiholog Lev Vigotski, ki je 

deloval vzporedno s Piagetom. Na Piageta, kot že rečeno, so vplivale pozitivistične 

predpostavke, ki so vplivale na psihologijo in na znanost na splošno. Na Vigotskega 

pa so vplivali marksistični principi, zato je želel razviti sociozgodovinsko 

psihologijo, ki bi služila kot temelj nove družbe, zasnovane na socialističnih 

principih v nekdanji Sovjetski zvezi. Vigotski se je rodil leta 1896, isto leto kot 

Piaget, in je bil priča oktobrski revoluciji leta 1917. Za razliko od Piageta je bilo 

njegovo življenje tragično kratko, umrl je star 37 let zaradi tuberkuloze. V času, ki 

mu je bil dan, je bil avtor več kot 180 del, vključno z nekaj knjigami. Njegovo delo 

Mišljenje in govor je izšlo leta 1934. Dve leti po izvirni izdaji so knjigo sovjetske 

oblasti prepovedale in prepovedana je ostala več kot 20 let. Ponovno je izšla komaj 

leta 1956. Angleški prevod ni bil na voljo vse do leta 1962. To je bil tudi razlog, da 

so Vigotskijevi psihološki koncepti ostali relativno neznani zunaj nekdanje 

Sovjetske zveze. 

Glavne značilnosti Vigotskijeve psihologije so pomembne na področju 

izobraževanja. Vigotski je bil prepričan, da so mentalne aktivnosti unikatno 

človeške, da so posledica družbenega učenja, ki poteka s pridobivanjem družbenih 

znakov, po večini izpeljanih iz učenja jezika, pa tudi s ponotranjenjem kulture in 

družbenih zvez. Tisto, kar ljudem omogoča razvoj ni 'superiorna živčna aktivnost',  

ki ga ločuje od živali, temveč tudi dejstvo, da ima njegova 'živčna aktivnost' 
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družbeni pomen, ki je posledica kulturnih aktivnosti ljudi. Otroci se družbenega 

vedenja učijo skozi aktivnosti z odraslimi, ki služijo kot »prinašalci družbene 

izkušnje« (Efland, 2002 ). 

 

12. VPLIV VIGOTSKEGA NA LIKOVNO PEDAGOGIKO  

 

Ideje Vigotskega  se razvijale v 20. in 30. letih 20. stoletja, v skoraj istem času, ko 

se je v krogih progresivnih pedagogov v ZDA razvila ideja o kreativni izraznosti. 

Takrat je bilo učenje strukturirano okoli ideje svobode, natančneje svobode pred 

vplivom odraslih, ki je bila obravnavana kot 'vmešavanje' v genetski razvoj 

naravnih kreativnih danosti otroka. Čeprav Vigotski ni specifično omenjal 

pedagogike likovne vzgoje, pa je omenjal 'botanično metaforo' pedagogike, pri 

kateri je rast otroka primerjal z rastjo rastline in učitelja z vrtnarjem. Termin otroški 

vrtec ('kindergarten'), ki je nastal v 19. stoletju, je dokaz pomena te ideje v 

pedagogiki. Jasno je, da je razumevanje rasti in razvoja, ki so ga predstavili številni 

napredni pedagogi, temeljilo na tej botanični metafori, še posebej pri tistih, ki so se 

ukvarjali z umetnostno pedagogiko. Po njihovih prepričanjih se je otrok rodil z 

naborom latentnih sposobnosti, ki bi zagotovile razcvet otrokovega kreativnega 

potenciala, če bi jim bil omogočen razvoj. Vlogo naprednega pedagoga so 

primerjali z vlogo vrtnarja, ki zagotavlja neškodljivo vzgojo in se trudi izkoreniniti 

zgrešene družbene vplive, kot so rutinsko učenje, kopiranje, vzorčno delo, kompleti 

za slikanje po številkah in pobarvanke. Umetnostni pedagogi so se zaman borili 

proti takšnim škodljivim vplivom in so po večini izgubljali bitke za osvobajanje 

otroka pred njihovimi vplivi. Še več, prepričani so bili, da je vsak družbeni vpliv 

potencialno škodljiv. 

Z vidika Vigotskega so otroci v teh progresivnih šolah ostali na stopnji njihovega 

'dejanskega' razvoja. Kar so dosegli, je bilo omejeno na tisto, kar je bilo mogoče 

doseči brez pomoči, in nihče nikoli ni dvomil v obseg njihovih zmožnosti. Vpliv 

odraslih je bil omejen na ščitenje pred družbenimi vplivi. Takšno učenje je bilo 
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preveč pasivno, da bi odprlo cone proksimalnega razvoja. Nikoli ne more priti do 

vrzeli med dosežki brez pomoči in tistimi, ki bi jih bilo mogoče doseči s pomočjo in 

pod vodstvom staršev in pedagogov. Umetnostni pedagogi niso bili le obsojeni na 

poraz proti tistemu, kar so videli kot zgrešeno vmešavanje odraslih, temveč so v 

procesu izgubili še otroka, saj so brez konstruktivnega vodenja otrokovi interesi v 

umetnostno udejstvovanje skoraj vedno zamrli. 

Lowenfeld (v Efland, 2002) je dejansko opisal študijo osnovnošolcev, ki so jih 

naprosili, naj narišejo sliko, ki bi upodobila igranje lovljenja na šolskem igrišču. 

Prostovoljno je sodelovalo kar petindevetdeset odstotkov otrok, ko so za isto nalogo 

naprosili študente, pa jih je prostovoljno sodelovalo le 35%. Lowenfeld je to 

pripisal vedno manjšemu interesu, ki je rezultat krize samozavesti, pri kateri 

posameznikovo kritično zavedanje o lastnih omejenih zmožnostih preprečuje 

nadaljnje udejstvovanje v ustvarjanju umetniških del. Pedagog Vigotskega bi to 

krizo samozavesti predvidel in ponudil podporno strukturo ali ogrodje v obliki 

spodbud ali predlogov. Vpliv odraslih so tudi primerjali s psihoanalitičnim 

konceptom represije, ki bi naj bila vzrok nevroz in drugih oblik mentalnih bolezni. 

Ideja o družbi kot negativnem vplivu je nastala iz Rousseaujevih političnih idej, ki 

so se razvile v času razsvetljenstva. V svojem romanu Emile je Rousseau želel 

razviti obliko izobraževanja, v kateri bi se otrok učil neposredno od narave, brez 

družbenega posredovanja.  

 

KONCEPT MEDIACIJE VIGOTSKEGA 

Psihologija Vigotskega je uporabna, kulturna in zgodovinska psihologija. Vigotski 

je priredil koncepte Friedericha Engelsa o uporabi orodja kot načina, na katerega so 

ljudje spremenili svoje naravno okolje, da bi si ga podredili, s tem pa so spremenili 

sebe. Ta koncept mediacije (posredništva) posebej poudarja uporabo orodij kot 

specifično človeško aktivnost, dejanje, ki človeka spreminja glede na naravo. Živali 

samo uporabljajo naravo, za razliko od njih pa si jo ljudje podrejajo, da služi njim, s 

to veščino pa so se uspešno ločili od živali.  Vigotski je koncept mediacije razširil 
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na uporabo znakov. Ko je znakovni sistem, kot so jezik, pisanje, številčni sistem in 

umetnost, ponotranjen, sproži vedenjsko transformacijo, ki tvori most med 

zgodnjimi in kasnejšimi oblikami razvoja. Za Vigotskega je torej mehanizem 

Marxovih in Engelsovih individualnih razvojnih sprememb zakoreninjen v družbi in 

kulturi. 

 

 

ZNAKI, INSTRUMENTI IN ORODJA 

Vigotski uporablja termina instrumenti in orodja za označevanje načinov, na katere 

ljudje pridobivajo znanje, ki odraža njihove višje mentalne procese z modifikacijo 

dražljajev, na katere naletijo, in katere uporabljajo za nadzorovanje pogojev in 

regulacijo lastnega vedenja. Vigotskijev koncept mediacije je za več desetletij 

prehitel koncept metaspoznavnosti, ki se je razvil v 70. in 80. letih 20. stoletja, 

njegove ideje o instrumentih in orodjih pa so predhodnice idej o strateškem ali 

proceduralnem znanju, ki sta del spoznavnega procesa. Vigotski je poskušal 

ugotoviti, kako ljudje s pomočjo instrumentov in znakov usmerjajo svojo pozornost 

in organizirajo zavestno pomnjenje za regulacijo vedenja. Orodja so usmerjena 

navzven, proti transformaciji fizične in družbene realnosti. Znaki so usmerjeni 

navznoter, proti samoregulaciji samega vedenja. Človekov družbeni svet sestavljajo 

znaki. Zato vedenje ni določeno s samimi objekti, temveč z znaki, povezanimi z 

objekti. Objektom, ki nas obkrožajo, pripisujemo pomen in se vedemo v skladu s 

temi pomeni. Vigotski je bil mnenja, da se z internalizacijo takšnih znakov 

rekonstruira sama zavest. Jezik tako postane eno od ključnih orodij za organizacijo 

mišljenja: 

 

Vigotski je jezik, različne sisteme štetja,  tehnike urjenja spomina, 

algebrajski sistem simbolov, umetniška dela, sheme pisanja, diagrame, 

zemljevide in tehnične risbe omenil kot primere psiholoških orodij in 

njihovih kompleksnih sistemov.  
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RAZVOJ TEORIJE VIGOTSKEGA 

Vigotski je raziskovanje razvoja razdeli v dve fazi. Značilnosti prve so uporaba 

nižjih mentalnih procesov, osnovna zbranost, zaznavanje in spomin za interakcijo z 

odraslimi v času socializacije v okoliško kulturo, vključno z jezikom in navadami. 

Značilnosti druge faze pa so uporaba višjih mentalnih procesov, ki so pridobljeni 

skozi pridobivanje orodij kulture. Vigotski ni verjel, da se nižji procesi razvijejo v 

višje, temveč da posamezniku omogočajo pridobivanje višjih procesov skozi 

kulturno učenje. Prav tako ni verjel, da je mogoče višje procese reducirati v nižje, 

temveč da se skozi spoznavanje kulture naravna linija razvoja reorganizira. 

 

PONOTRANJANJE 

Proces, skozi katerega posameznik pridobiva višje funkcije, je 'ponotranjenje' ali 

'internalizacija'. Za Vigotskega »gre vsaka višja mentalna funkcija skozi zunanji 

stadij razvoja«, ker se z njo posameznik prvotno sreča v družbeni aktivnosti ali 

funkciji. Otrokovega vedenja ni mogoče razumeti s preučevanjem posameznika. S 

tega vidika se spoznavne in jezikovne veščine pojavijo dvakrat oziroma v dveh 

ravneh. Najprej se pojavijo na družbeni ravni, nato pa na psihološki ravni.  

 

Ta koncept pomeni, da kultura ni neodvisna od posameznika, skozi katerega 

se izvaja … Ljudje so ponotranjena kultura. Kultura, zbirka zgodovinske 

zapuščine človeštva onkraj omejitev organizma, je ponotranjena kot 

mentalna aktivnost, zaradi česar postane organizmu notranja (Efland, 2002). 

 

Iz omenjenega je jasno, da se videnje družbenega okolja Vigotskega razlikuje od 

Piagetovega. Piaget je družbeno okolje obravnaval kot nabor zunanjih vplivov ali 

dejavnikov, s katerimi je posameznik v interakciji in ki vplivajo na razvoj 

posameznika. V času spoznavnega razvoja posameznik konstruira predstave o 

družbenem okolju, ki dobijo obliko osebnih struktur ali shem. Za Vigotskega pa se 

višja oblika mentalnega življenja začne komaj takrat, ko se kulturni vplivi 
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internalizirajo. Predvsem pridobivanje jezika je tisto, ki omogoča zavestno 

mentalno življenje. Za Piageta kulturni vplivi lahko oblikujejo posameznikovo 

mentalno življenje, kar pa ne pomeni, da nujno zagotavljajo oblike misli. Oblike, ki 

jim Piaget pravi 'operacije', so določene na podlagi posameznikovega biogenetskega 

razvoja, in ne z asimilacijo vsebin. Ko možgani rastejo, postanejo abstraktne oblike 

mišljenja možne. Za Vigotskega kultura določa tako obliko kot vsebino. 

 

CONA PROKSIMALNEGA RAZVOJA 

Verjetno najbolj razširjena Vigotskijeva vzgojna ideja je tako imenovana cona 

proksimalnega razvoja. Gre za način, na katerega vzgojitelji »prirejajo okolje, da bi 

otroku omogočili doseganje višjega ali bolj abstraktnega nivoja razmišljanja, nivoja, 

na katerem se lahko bolj zavedajo.« To je razdalja med dejansko razvojno stopnjo, 

ki jo določa neodvisno reševanje problemov, in stopnjo potencialnega razvoja, ki jo 

določa reševanje problemov pod vodstvom odraslega ali v sodelovanju s 

sposobnejšimi vrstniki. V praksi odrasli ali sposobnejši vrstnik učečemu služi kot 

nadomestna oblika zavesti do točke, ko je učeči sposoben obvladovanja lastnih 

dejanj preko lastne zavesti in nadzora … Učitelj ima dejansko kritično funkcijo 

postavljanja 'ogrodja' učenja, ki otroku po mnenju Vigotskega omogoča 

ponotranjenje zunanjega znanja in pretvorbo tega v orodja za zavestno kontrolo.  

 

Cona proksimalnega razvoja je več kot le družbena podpora, ki jih nekateri 

pravijo ogrodje; ni le nabor orodij, ki jih učitelj uporablja za podporo višjim 

aktivnostim učečega.  

 

Včasih učitelj in učenec najdeta razumno vprašanje, ki ga je mogoče 

nasloviti in nanj odgovoriti z dostojanstvom in intelektualnim dobičkom za 

obe strani … Za nekaj trenutkov učitelj doseže tisto, čemur Vigotski pravi 

cona proksimalnega razvoja. 
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Cona proksimalnega razvoja je torej družbeni prostor. Učenje in razvoj sta 

zakoreninjena v družbi, medtem ko je Piaget poudarjal pomen biološke zrelosti, ki 

je predpogoj razvoja. Vigotski je bil mnenja, da pedagogika ustvarja učni proces, ki 

vodi v razvoj: 

 

Učenje je dobro komaj takrat, kadar prehiteva razvoj. Takrat prebudi celo 

nabor funkcij, ki so v fazi dozorevanja, ki leži v coni proksimalnega razvoja.  

 

Dejanska razvojna stopnja je tista, ki bi jo učeči dosegli sami, brez zunanjih 

vplivov. Vrzel med dosežki brez pomoči in tistimi, ki jih otroci dosežejo s pomočjo, 

tako postanejo cona proksimalnega razvoja. Večina družbenega učenja, če ne kar 

vse, ima za posledico odpiranje con proksimalnega razvoja, pa naj gre za mater, ki 

spodbuja malčka, trenerja, ki spodbuja športnika, urjenje vajencev ali formalno 

izobrazbo, ki jo ponujajo šole in univerze. 

 

IGRA IN DOMIŠLJIJA 

Vigotski je bil mnenja, da je učenje v šolah temeljnega pomena za otrokov 

intelektualni razvoj, saj gre za eno od družbenih ustanov, ki načrtno odpira cone 

proksimalnega razvoja, a je omenjal tudi vlogo igre v razvoju. Igra pri otrocih 

pogosto ponazarja vloge, ki jih bodo imeli kot odrasli. Predstavlja razvojne težnje v 

zgoščeni obliki. Skozi igro otroci raziskujejo vloge odraslih v običajnih 

vsakodnevnih izkušnjah. Tako se začne proces vaje. Pretvarjajo se, da so starši, 

učitelji, zdravniki, medicinske sestre, policisti ali športniki, in ker se samo igrajo, 

lahko tvegajo in počnejo stvari, ki jih v resničnem življenju še niso sposobni. Otroci 

se skozi igro učijo razumeti pomen sveta, ko se igrajo z lastnimi interpretacijami 

sveta.  

APLIKACIJE PRINCIPOV VIGOTSKEGA 

Koncepti učenja in razvoja po Vigotskem so bili več generacij neznani iz že 

omenjenih razlogov. Ko so ideje Vigotskega začele širiti v 70. in 80. letih 20. 
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stoletja, so začele vplivati na raziskave vzgoje. Jean Lave je bila vidna raziskovalka, 

ki je Vigotskijeve ideje uporabila v vzgojnih situacijah. Izvedla je podrobne študije 

vsakodnevne spoznavnosti 'čisto navadnih ljudi', na primer krojačev vajencev v 

Liberiji in skupin ljudi, ki so hujšali v programih za izgubo teže. Njeno delo 

poudarja učenje, ki se pojavlja v vsakodnevnih situacijah, v kontrastu z učenjem v 

formalnih, šolskih situacijah, kjer je naučeno ločeno od načina učenja.  

 

Številne metode didaktičnega izobraževanja ločujejo med znanjem in 

delovanjem, znanje obravnavajo kot integralno, samozadostno substanco, 

teoretično neodvisno od situacij, v katerih je znanje naučeno in 

uporabljeno… Veliko bolj uporabno bi bilo, če bi konceptualno znanje 

obravnavali kot nekaj podobnega kompletu orodij. Orodja imajo veliko 

skupnega z znanjem: mogoče jih je popolnoma razumeti skozi uporabo, sama 

uporaba pa zajema spreminjanje uporabnikovega pogleda na svet in 

sprejemanje sistema prepričanj o kulturi, v kateri se uporabljajo.  

 

 

SOCIOZGODOVINSKA PSIHOLOGIJA VIGOTSKEGA 

 Učenje se pojavlja v družbenem kontekstu, znanje in razvoj sta v veliki meri 

odvisna od družbenega konteksta, v katerem se ti procesi pojavljajo. 

 Ko pedagoško okolje odpre cone proksimalnega razvoja, pride do mediacije 

med razmišljanjem dveh ali več oseb, do izmenjave perspektiv med učiteljem 

in učencem. 

 Jezik je orodje, ki so ga ustvarili ljudje, da bi omogočili razvojno 

transformacijo skozi pridobivanje kulture. 

 Učenje je na splošno oblika pokulturjenja, v kateri se znanje rojeva kot 

pridobivanje orodij in obvladovanje njihove uporabe. 
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13. POLOŽAJ LIKOVNE VZGOJE DANES  

 

Konec 20. stoletja in začetek 21. stoletja je bil povezan s splošnim zanimanjem za 

transkulturne polemike, multikulturno in interkulturno izobraževanje in pedagogiko 

in tudi za  multikulturno približevanje v različnih poljih, vključujoč umetnost in 

njene teorije. Socialni alarm, vojne tragedije, percepcija socialne realnosti idr. na 

eni strani in vpliv medijev, interneta in komunikacije skozi podobe na drugi strani, 

oblikovanje idej in poti zaznavanja so povzročili preobrat v podobah otrokove 

vizualne umetniške ekspresije. 

V začetku 21. stoletja se je povečal karakter in dinamizem našega predmeta, ki je 

tudi tesno povezan s kreacijo koncepta predmeta. Kurikulum, okvirjanje 

umetniškega programa, šolske knjige, publikacije, raziskovanja imajo neskončno 

nalogo raziskovanja otroške kreativnosti. Zgodovinska, filozofska, ideološka 

mnenja, ki so razdeljena v posamezno področje umetnosti, niso drastično vplivala 

na kontekst izobraževanja. Temeljni principi, izrazna, estetska oziroma umetnostna 

vrednost likovnega izražanja, na katere vpliva ustvarjalno in sočutno razmerje ljudi 

do sveta in do samih sebe, ostajajo nespremenjeni (Šupšakova idr.2007), status 

podobe sodobne vizualne družbe pa se dramatično spreminja. Velikokrat je 

umetnost redka in nedostopna, po drugi strani pa vseprisotna, poceni in včasih celo 

nadležna.  

 

Glavna pomanjkljivost današnje likovne vzgoje je premajhno število učnih ur 

tedensko. Likovna vzgoja kot izbirni predmet problema ne rešuje, ker ta ni obvezen 

za vse učence. Dr. Tacolova (v Tacol, 1998) navaja, da je do otrokovega devetega 

leta likovna vzgoja naravna potreba, od tod naprej pa je potreben načrten razvoj – 

razvoj likovnih sposobnosti, natančnost in občutljivost opazovanja, vizualnega 

spomina, kreativnega mišljenja, domišljije, motoričnih spretnosti, pa tudi 

čustvenosti, samostojnosti, iskrenosti… Nadaljuje, da pasivno gledanje ne bo nikdar 

moglo nadomestiti aktivnega gledanja in razumevanja, ki si ga mlad človek pridobi 
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predvsem s svojimi rokami, z lastno izkušnjo, ko mora tisto, kar je znal, tudi sam 

poskusiti narediti… 

14. NAZIV PREDMETA LIKOVNA UMETNOST 

 

Likovna vzgoja v današnjem pouku poteka po sodobnem učnem načrtu, po skrbno 

zastavljenih ciljih z namenom razvijanja celostne osebnosti. Vprašanje pa je, ali 

naziv predmeta, ki ga imenujemo »likovna umetnost« res združuje namen, naloge in 

bistvo, ki ga likovna vzgoja danes predstavlja. Ukinitev imena likovna vzgoja je 

utemeljena s tem, da vzgajajo vsi predmeti, a naziv likovna umetnost ne predstavlja 

bistvene funkcije predmeta. Likovna umetnost je »omejena« na zgodovinska dejstva 

in razvoj likovne umetnosti preko njenih predstavnikov in razvoja likovnih stilov 

skozi čas. Naziv ne zajema razvoja kreacije otroških likovnih del. Primernejši naziv 

je likovno snovanje, ki je del obveznih izbirnih vsebin, saj nakazuje na učenčevo 

ustvarjalnost, razvojnost, razmišljanje in ustvarjanje višjih kognitivnih ciljev in ne 

le spoznavanje likovne umetnosti. Likovna umetnost je seveda vzporednica pri 

naših učnih ciljih, pomaga nam z deduktivno ali induktivno metodo osvajati nove 

likovne pojme, ni pa bistveni cilj likovne vzgoje. Spada med likovno kulturo, ki je 

sestavni del vsebine učnega načrta. Učitelj  razlago novih likovnih pojmov snuje ali 

utrjuje na podlagi del umetnikov. Primernejši izraz za likovno vzgojo bi bil morda 

likovna artikulacija, likovno izražanje (kot je bil naslovljen učbenik), likovna 

umetnost pa je preozek pojem za namen, ki ga predmet ima in za poslanstvo likovne 

vzgoje. 

Avtonomija učitelja likovne umetnosti pa vsekakor omogoča širši pogled in 

razumevanje za likovne naloge, ki iz predmeta izhajajo. Morda dočakamo 

spremembo tudi v nazivu, čeprav zadnji naziv, torej likovna umetnost, še nima 

dolge zgodovine. 

Likovna vzgoja razvija otroku kognitivno,  afektivno in psihomotorično področje in 

ne spoznava le likovne umetnosti. Učenca pripravlja, vzpodbuja in mu omogoča 

pogoje za optimalno izražanje svojega likovnega sveta.  
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15. SKLEP 

 

Likovna vzgoja je specifičen predmet, saj je likovnovzgojno delo nujno povezano z 

likovnim izražanjem. Specifični so postopki in sredstva, ki pogojujejo interpretacijo 

doživetij. Individualiziran pouk omogoča, da učenec likovno nalogo reši po lastnih 

nagnjenjih, sposobnostih, z izražanjem svojih posebnih, osebnih spoznanj in sodb. 

Likovna vzgoja je torej pomemben dejavnik pri razvijanju učenčevih mentalnih, 

kreativnih in motoričnih funkcij, ne le do desetega leta starosti, temveč vsa leta 

odraščanja in zorenja (Tacol, 1998). Likovno kulturno vzgojena osebnost bo lahko 

kakovostno spremljala vse, kar človek opazuje, ustvarja in uporablja. Tako je 

likovna vzgoja ena od oblik kultiviranja človeka z likovnimi vrednotami, ki 

omogoča izboljšanje njegovega dela in medčloveško komunikacijo, posluh za 

urejanje okolja in čut za kakovostno preživljanje prostega časa. Likovno izobražen 

človek bo lažje in z razumevanjem spremljal in razumel sodobna umetniška dela in 

umetniška dela preteklosti. Še vedno pa je naloga likovne vzgoje v privzgajanju 

doživljajskih naravnanosti, v učenju izražanja občutkov, ki jih učenec podoživlja ob 

umetniškem ustvarjanju in spodbujanje likovne izvirnosti in kreativnosti. Umetnost 

sama ne vpliva direktno na proces likovne vzgoje, preko svojega dela pa sem našla 

stične točke med otroškim likovnim delom in odraslim likovnim delom. Postopen 

psihofizičen razvoj otroka vpliva na njegovo zaznavanje, kreativnost, sposobnost 

izražanja in likovnega mišljenja. Vizualne komunikacije, ki drastično spreminjajo 

svet in so v velikem obsegu prisotne pri vsakdanjem šolarju, nedvomno vplivajo na 

njegov estetski izraz. Sodobna umetnost enako ne more zanikati vpliva vizualnih 

medijev, ki jo tako tudi spreminjajo. Dandanašnji se velikokrat vprašamo, kje ima 

umetnost svoje meje, ali je že vse umetnost; učencem v šoli pa seveda to 

konstruktivno razložimo, zakaj in na kakšni podlagi doživljajmo umetniški izdelek 

kot umetniško delo, četudi bi učenci to trditev morda zavrgli. Potrebno je veliko 

diskusije v vzgojnih krogih mladih, da lahko razumemo in razložimo, kaj vse danes 

obsega in predstavlja pojem umetnost. 
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