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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Problem magistrskega dela se osredotoča v odkrivanje likovno nadarjenih učencev. Cilj je 

ugotoviti, kako trenutno poteka evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli in 

podati sistematizirane smernice za odkrivanje likovno nadarjenih učencev, ki temeljijo na 

likovno-teoretskih izhodiščih. 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na likovno nadarjene učence in postopek prepoznavanja 

le teh v osnovni šoli. Opisala sem komponente likovne nadarjenosti, znake in vidike, po katerih 

likovno nadarjenost opredelimo, likovni razvoj otroka in otroške risbe ter likovni jezik kot 

ključni faktor, na katerega se pri odkrivanju likovne nadarjenosti lahko naslonimo. Osredotočila 

sem se tudi na probleme, ki se pri odkrivanju likovno nadarjenih učencev porajajo. Kako 

vključiti v sam proces evidentiranja strokovno presojo učiteljev, ki temelji na likovnem jeziku 

in likovnem izražanju je bil zame največji izziv. Ker se problemi vežejo na strokovno 

nedodelana stališča, sem v svoji nalogi oblikovala likovno–teoretske kriterije za ugotavljanje 

kompleksnosti likovnih izdelkov, na podlagi katerih lahko ugotavljamo in prepoznavamo 

likovno nadarjenost učencev. Kot raziskovalni pristop sem uporabila teoretično raziskavo z 

metodo študija literature.  

V empiričnem delu me je zanimal sam proces evidentiranja. Kdo ga izvaja, kakšne težave se ob 

tem porajajo, kakšna so merila, ki so trenutno v veljavi, in kakšna je vloga likovnega pedagoga 

v tem procesu. Ugotavljala sem tudi, kako v praksi učitelji presojajo kompleksnost likovnih 

izdelkov učencev in s tem potencial za likovno nadarjenost in ali je njihovo znanje zadostno za 

strokovno in utemeljeno presojo. Zanimalo me je, ali so učenci, ki jih učitelji evidentirajo kot 

likovno nadarjene, upravičeno odkriti kot nadarjeni tudi glede na sistematizirana likovno-

teoretska izhodišča, ki sem jih podala v teoretičnem delu. V empiričnem delu raziskave sem 

uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in cilje dosegla empirično. Kot raziskovalni 

pristop  sem uporabila kvalitativno analizo.  

Do sedaj nisem zasledila sistematičnega pogleda in likovno-jezikovnih smernic za ugotavljanje 

in evidentiranje likovne nadarjenosti učencev. Svoj prispevek vidim kot pomoč učiteljem pri 

ugotavljanju kompleksnosti likovnih izdelkov ter delu z likovno nadarjenimi učenci. 

Ključne besede: nadarjenost, likovna nadarjenost, evidentiranje likovno nadarjenih učencev, 

likovni jezik, izhodišča za evidentiranje likovne nadarjenosti. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

My Master's thesis focuses on documenting artistically gifted pupils. The goal is to find out 

how the documentation of artistically gifted pupils is carried out in primary schools and to lay 

down systematic guidelines for the identification of artistically gifted pupils which are based 

on artistic and theoretic framework.  

The theoretical basis of my master's thesis first focuses on gifted pupils and the process of the 

documentation of gifted pupils in primary schools. I have described the segments of artistic 

talent, signs and viewpoints which define artistic talent, the artistic development of a child, 

children’s drawings and artistic language as a key factor, which can help us in documenting 

artistically gifted pupils. Furthermore, I have focused on problems which occur in documenting 

artistically gifted pupils and have posed myself this question – what is the role of art as a school 

subject in this process? The biggest challenge for me was how to include the professional 

judgment of teachers in the process of documentation, which is based on artistic language and 

expression. Because the problems relate to professionally lacking viewpoints, I have created 

artistic and theoretic criteria for the documentation of the complexity of artistic compositions 

in my master’s thesis, on which the documentation and identification of artistically gifted pupils 

can be based. My research approach consisted of theoretical research with the study of 

professional literature.  

I was interested in the process of documentation in the empirical part – who it is carried out by, 

which problems occur, what are the standards which are currently valid and what is the role of 

an artistic pedagogue in this process. I have also tried to find out how teachers assess the 

complexity of pupils’ artistic compositions and consequently the potential for artistic talent in 

reality and if their expertise is sufficient for the professional and founded judgment. I was 

interested in finding out if the pupils, which are documented as artistically gifted by teachers, 

are justifiably documented as gifted regarding systematic artistic and theoretic framework, 

which is presented in the theoretical basis. I have used nonexperimental causal method in the 

empirical part and have reached goals empirically. I have used qualitative analysis in my 

research approach.  

I have not noticed so far the systematic viewpoint and artistic language guidelines for the 

documentation and identification of pupils’ artistic talent. I hope my master’s thesis will help 

teachers with the assessment of the complexity of artistic compositions and with their work 

with artistically gifted pupils. 



 
 

Key words: talent, artistic talent, documentation of artistically gifted pupils, artistic language, 

the framework for the identification of artistic talent. 
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1 UVOD 

Nadarjeni učenci v osnovni šoli se uvrščajo med nadpovprečne na enem ali več področjih. 

Učitelji se dobro zavedajo, da je nadarjenost potrebno primerno razvijati, da učenec napreduje 

in dosega izjemne rezultate. Po definicijah o nadarjenih, ki jih je mnogo, med seboj pa niso 

enotne, vendar so si podobne, je nadarjen učenec tisti, ki na določenem področju dosega 

izjemne rezultate. Prvi korak k razvijanju nadarjenosti pa je odkrivanje nadarjenosti. 

V svojem delu sem se osredotočila na likovno nadarjene učence in evidentiranje le-teh. Na 

tržišču zasledimo mnogo literature o nadarjenih učencih nasploh, medtem ko je likovna 

nadarjenost specifično področje, ki je še precej neraziskano. V praksi se zatakne že pri prvem 

koraku, ko učitelji v prvi triadi evidentirajo likovno nadarjene učence. Ob tem so prepuščeni 

lastni iznajdljivosti, intuiciji in angažiranosti. Za evidentiranje likovno nadarjenih učencev 

nimajo strokovnih priporočil, kriterijev ali pomagal, na katere bi se pri delu oprli. Posledica, ki 

se kaže, je neenoten odnos in pristop učiteljev do tega dela. Kljub trudu, s katerim večina 

učiteljev pristopi, se poraja vrsta problemov in dilem, ki se nanašajo na strokovno nedodelan 

koncept evidentiranja likovno nadarjenih učencev. Ob jasnih smernicah in kriterijih bi bilo delo 

smiselno in strokovno  opravljeno, učiteljem pa bi bila odločitev olajšana. Hkrati bi učitelji  

poenotili način evidentiranja.  

V teoretičnem delu sem se osredotočila na pojem likovne nadarjenosti in opisala način in pristop 

k odkrivanju likovno nadarjenih učencev. Zanimal me je predvsem prvi korak v tem postopku 

– to je evidentiranje. Konkretno sem problematizirala vprašanje evidentiranja likovno 

nadarjenih učencev v prvi triadi. Ker problemi, ki se vežejo na ta postopek, izhajajo predvsem 

iz strokovno nedodelanih rešitev, sem v svojem delu oblikovala likovno-jezikovne kriterije za 

ugotavljanje kompleksnosti likovne nadarjenosti učencev. Ob uporabi teh izhodišč bodo učitelji 

lažje, bolj sistematično in strokovno utemeljili svoje odločitve, odkrivanju likovno nadarjenih 

učencev pa dali resničen pomen. 

V empiričnem delu sem proučevala, kdo evidentira likovno nadarjene učence, ali je postopek 

evidentiranja po mnenju učiteljev ustrezen, kakšne smernice pri tem uporabljajo in ali se čutijo 

dovolj usposobljene za evidentiranje likovne nadarjenosti učencev. Ugotavljala sem tudi, v 

kolikšni meri se ugotovitve učiteljev ujemajo z likovno teoretičnimi in likovno didaktičnimi 

smernicami za odkrivanje likovne nadarjenosti učencev. 
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S svojim delom želim ozavestiti miselnost, da evidentiranje likovno nadarjenih učencev ni delo, 

ki se ga opravi brez temeljitega premisleka in resne strokovne podlage, pač pa je odgovornost 

in moč učitelja, da popelje resnično nadarjene učence k razvoju potenciala. Ob tem poudarjam, 

da v svojem delu ne želim kritizirati dela učiteljev, nasprotno, menim, da svoje delo v večini 

opravljajo vestno in zavzeto. Želim pa opozoriti na pomanjkljivosti, dileme in vprašanja, ki se 

ob tem porajajo, ter jih osvetliti s stališča drugačne perspektive. 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Teoretični del raziskave 

Evidentiranje likovno nadarjenih učencev se začne v 1. triadi osnovne šole, izvajajo pa ga 

učitelji razrednega pouka. Pred njimi je zahtevna naloga, saj morajo prepoznati specifične znake 

likovne nadarjenosti. Ker likovno izražanje poteka v likovnem jeziku, je namen raziskave 

proučiti, kako je mogoče znake likovne nadarjenosti sistematično opredeliti v odnosu do ravni 

likovnega jezika in podati kriterije, ki bi bili v pomoč učiteljem pri odkrivanju likovno 

nadarjenih učencev.  

Empirični del raziskave 

Osnovni namen raziskave je ugotoviti, kako poteka evidentiranje likovno nadarjenih učencev v 

osnovni šoli v Sloveniji, na kaj se učitelji pri tem opirajo (individualno presojo, likovno 

senzibilnost, likovno-teoretsko znanje …) ter kakšne kriterije pri tem uporabljajo. Likovno-

teoretske in likovno-didaktične smernice oz. kriterije za evidentiranje likovno nadarjenih 

učencev, ki sem jih podala v teoretičnem delu, sem uporabila v empiričnem delu, kjer sem 

proučevala, ali so učitelji razrednega pouka dovolj poučeni o likovno-teoretskih smernicah za 

evidentiranje likovne nadarjenosti učencev in ali menijo, da so dovolj usposobljeni, da njihovo 

nadarjenost prepoznajo. Zanimalo me je tudi, ali so učenci, ki jih učitelji evidentirajo kot 

likovno nadarjene, upravičeno opredeljeni kot nadarjeni tudi glede na sistematizirana likovno-

teoretska izhodišča, ki sem jih podala v teoretičnem delu.  

 

1.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V teoretičnem delu sem izpostavila dva cilja in dve raziskovalni vprašanji: 

      Cilji: 
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 Raziskati in klasificirati likovno-teoretska in likovno-didaktična izhodišča in kriterije 

likovne nadarjenosti. 

 Opredeliti smernice za evidentiranje nadarjenih učencev na podlagi likovno-teoretskih 

kriterijev. 

Raziskovalni vprašanji: 

 Katera so likovno-teoretska in likovno-didaktična izhodišča in kriteriji likovne 

nadarjenosti učencev? 

 Kakšne so smernice za evidentiranje likovne nadarjenosti učencev na podlagi likovno-

teoretskih in likovno-didaktičnih izhodišč? 

Na obe vprašanji sem odgovorila teoretično ter oba cilja dosegla s teoretičnim pristopom.  Kot 

raziskovalni pristop sem uporabila teoretično raziskavo z metodo študija literature.  

V empiričnem delu sem izpostavila naslednje cilje in naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

Cilji: 

 Ugotoviti, kdo v OŠ evidentira likovno nadarjene učence (učitelji razrednega pouka, 

strokovni delavci šolske svetovalne službe, učitelji likovne umetnosti, različne 

kombinacije le-teh).  

 Ugotoviti, ali je postopek evidentiranja likovne nadarjenosti po mnenju učiteljev 

ustrezen. 

 Raziskati, katera merila uporabljajo učitelji pri evidentiranju likovno nadarjenih 

učencev. 

 Ugotoviti, ali se čutijo učitelji dovolj usposobljeni za evidentiranje likovne nadarjenosti 

učencev. 

 Ugotoviti, v kolikšni meri se ugotovitve učiteljev ujemajo z likovno-teoretskimi in 

likovno-didaktičnimi izhodišči za odkrivanje likovne nadarjenosti.  

Raziskovalna vprašanja: 

 Katera so likovno-teoretska in likovno-didaktična izhodišča in kriteriji za evidentiranje 

likovne nadarjenosti učencev? 

 Kakšne so smernice za evidentiranje likovne nadarjenosti učencev na podlagi likovno-

teoretskih in likovno-didaktičnih izhodišč? 
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 Kdo v OŠ evidentira likovno nadarjene učence? 

 Ali je postopek evidentiranja likovne nadarjenosti po mnenju učiteljev ustrezen? 

 Katera merila uporabljajo učitelji pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev? 

 Se učitelji čutijo dovolj usposobljene za evidentiranje likovne nadarjenosti učencev? 

 V kolikšni meri se ugotovitve učiteljev ujemajo z likovno-teoretskimi in likovno-

didaktičnimi kriteriji za odkrivanje likovne nadarjenosti učencev? 

V empiričnem delu raziskave sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in cilje 

dosegla empirično. Kot raziskovalni pristop  sem uporabila kvalitativno analizo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 NADARJENI UČENCI 

Vprašanje nadarjenosti je kompleksno, saj nadarjeni niso homogena skupina, nadarjenost pa se 

kaže pri posameznikih v različnih obsegih in oblikah. Ko poskušamo definirati nadarjenost, 

naletimo na vrsto vprašanj in pomislekov. Zaplete se že pri preprostih vprašanjih. Ali so 

nadarjeni učenci tisti, ki presegajo povprečje v inteligenci? Ali lahko definiramo nadarjenost 

glede na splošni učni uspeh učenca? Ali je nujno, da nadarjeni učenci dosegajo vrhunske 

rezultate na določenem področju? So nadarjeni tisti, ki so sposobni nadarjenost za neko 

področje razviti, torej je nadarjenost pogojena s trudom in z delavnostjo in ne le z določeno 

sposobnostjo, dano ob rojstvu? Kljub temu da strokovnjaki soglašajo, da so nadarjeni učenci 

tisti, ki v določenem pogledu prekašajo svoje vrstnike, v strokovni literaturi naletimo na vrsto 

definicij nadarjenosti.  

Če želimo nadarjene učence opredeliti, potem si moramo najprej razjasniti pojem nadarjenost. 

Šele nato lahko nadarjene odkrijemo, opredelimo ter jim s primernim pristopom staršev, 

učiteljev, mentorjev, šolske svetovalne službe in posebnim programom omogočimo razvoj 

nadarjenosti (George, 1997). Koren (1998) opredeli nadarjenost kot svojevrsten sklop lastnosti, 

ki posamezniku omogočijo, da skoraj vedno doseže izrazito nadpovprečne uspehe na enem ali 

več področjih človekovega delovanja. Pogojena je z visoko stopnjo razvoja posameznikovih 

sposobnosti in ustrezno notranjo in zunanjo spodbudo. Ob tem ne smemo zanemariti zunanjih 

vplivov okolja in dejavnikov osebnosti, kot so npr. delovne navade, interesi, odločnost, 

vztrajnost … Renzullijev model iz leta 1986 pojmuje nadarjenost kot interakcijo treh 

psiholoških značilnosti: nadpovprečne sposobnosti, ustvarjalnosti in motivacije. Šele v tem 

primeru lahko posameznik razvije nadarjenost in jo asimilira v neko pomembno področje 

človekove dejavnosti (Jurman, 2004, 168). 

Ena med najpogosteje zapisanimi definicijami je definicija iz leta 1978, ki je zapisana v 

ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenihin je izhodišče za delo z nadarjenimi tudi v 

slovenskih osnovnih šolah. Zapisana je v konceptu (Žagar idr.,1999) – Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je izdal Nacionalni kurikularni svet. 

Dokument obravnava opredelitev nadarjenosti, značilnosti nadarjenih učencev, izhodišča za 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci ter odkrivanje nadarjenih in delo z njimi. Po sprejemu 

dokumenta je bila imenovana delovna skupina, ki se trudi, da bi dokument dobil konkretne 
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pojavne oblike (Blažič, 2003, str. 28-34).  Koncept temelji na definiciji, da so nadarjeni ali 

talentirani učenci tisti, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg 

rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, 

Elliot, Kratochwill, 1993, str. 447).  

V svoji raziskavi sem se osredotočila na  likovno nadarjene učence. Danes ugotavljamo (Duh, 

Lep, 2008), da je raziskav o splošni nadarjenosti veliko,  malo pa jih je s področja likovne 

nadarjenosti. O naravi in značilnostih likovno nadarjenih otrok, o vrednotenju njihovih 

izdelkov, o težavah, s katerimi se likovno nadarjeni soočajo, o prepoznavanju nadarjenih je 

napisanega le malo. Ravno tako so programi za razvoj likovne nadarjenosti skopi, medtem ko 

jih je mnogo na ravni splošne nadarjenosti (Duh, Batič, 2003). 

2.1.1 Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev 

V svetu in pri nas obstaja veliko zanimanje za izobraževanje nadarjenih učencev. V Evropi se 

je pričela skrb za nadarjene učence prebujati kasneje kot v Ameriki, kjer se je L. M. Terman 

lotil raziskav že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Izsledki njegovih raziskav so vplivali na 

številne reforme v šolstvu. V Evropi zasledimo prve raziskave na tem področju v sredini 

šestdesetih let, ko so posamezne znanstveno-raziskovalne ustanove pričele spodbujati 

raziskovalno delo in organizirati pedagoške aktivnosti na tem področju. Nadarjenim učencem 

povojno obdobje pri nas ni bilo naklonjeno. Prisoten je bil strah pred nadpovprečnimi. 

Gospodarska stiska v šestdesetih  je spodbudila iskanje različnih rešitev za izhod iz krize. Ena 

izmed idej je bila tudi poudariti pomen nadarjenih za uspešen razvoj družbe. Oblikoval se je 

štipendijski sklad za nadarjene študente, ki pa je bil l. 1974 ukinjen, s tem pa so za deset let 

zastala prizadevanja za razvoj nadarjenih. Ideje so bile obujene ponovno v osemdesetih letih. 

Zakon o osnovni šoli iz leta 1980 je prispeval korak naprej v skrbi za nadarjene, saj je uvedel 

fakultativne predmete in dodatni pouk. V okviru prizadevanj koncem devetdesetih let je 

nacionalni kurikularni svet leta 1998 sprejel dokument o konceptu dela z nadarjenimi učenci z 

naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Program je pripravila programska 

kurikularna komisija za področje otrok s posebnimi potrebami, v kateri pa ni bilo 

strokovnjakov, ki bi se ukvarjali s problemom prepoznavanja nadarjenih oz. s proučevanjem 

didaktičnih metod spodbujanja nadarjenih v teoretičnem in praktičnem smislu (Blažič, 2003, 

str. 28-34). 
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2.1.2 Postopek odkrivanja nadarjenih učencev v slovenskih šolah 

Po Konceptu (Žagar idr., 1999, str. 8-9) odkrivanja in dela z nadarjenimi v slovenskem 

osnovnošolskem sistemu celoten postopek prepoznavanja nadarjenih poteka v treh korakih: 

evidentiranje, identifikacija, seznanitev in mnenje staršev. 

Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih 

ocenjevalnih pripomočkov. Pri evidentiranju iščemo prve znake nadarjenosti. V to skupino 

spadajo vsi, ki dosežejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi 

lahko bili nadarjeni. 

Kriteriji so:  

  učni uspeh, 

  dosežki, 

  učiteljevo mnenje, 

  tekmovanja, 

  hobiji, 

  mnenje šolske svetovalne službe. 

Identifikacija zajema poglobljeno in podrobno obravnavo evidentiranih učencev.  

Identifikacija vključuje:  

  test sposobnosti 

  test ustvarjalnosti 

  oceno učiteljev 

Testa izvede in ovrednoti šolski psiholog, oceno pa podajo učitelji, ki učenca poučujejo. Učenec 

se uvrsti med nadarjene, če na katerem od testov ali pa glede na oceno učitelja doseže 90 % od 

vseh možnih točk.  

Postopek prepoznavanja učencev ni enak v vseh treh obdobjih osnovne šole. Praviloma se ob 

koncu 1. triade izvede le evidentiranje (odkrivanje) učencev, ki so potencialno nadarjeni. S tem 

se seznani starše in pridobi njihovo mnenje. Tedaj se pridobi tudi soglasje staršev za 

identifikacijo, ki se praviloma izvede v začetku 2. triade. Proces odkrivanja in opredeljevanja 

nadarjenih pa ni omejen le na navedeno obdobje, pač pa se izvaja za vse učence do zaključka 

OŠ (Koncept, Žagar idr., 1999, str. 9).  
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2.1.3 Evidentiranje nadarjenih učencev 

Iz Koncepta (1999) je vidna zahteva, da se prične delo z nadarjenimi učenci čim bolj zgodaj,  v 

prvi triadi v obliki notranje diferenciacije. Zato je potrebno že pri tej starostni stopnji 

evidentirati nadarjene učence. Učitelj oblikuje evidenco učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, s 

pomočjo kontrolnega seznama, ki temelji na opazovanju lastnosti in vedenja učencev. Ponuja 

ga programska skupina za Operacionalizacijo koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli (Žagar idr., 2000, dopolnjeno 2008, 2009, str. 5). 

 

Tabela 1: Model evidentiranja učencev v okviru Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

 

naloge 

 

nosilec 

 

izvajalci 

 

oblike in metode 

izvajanja nalog 

 

predlagan čas 

Opazovanje učencev 

med rednim 

vzgojno-

izobraževalnim 

delom 

koordinator razrednik 

učitelji 

mentorji 

zunanji 

sodelavci, 

mentorji 

sprotno opazovanje znakov 

nadarjenosti in dosežkov 

učencev 

stalna naloga 

Oblikovanje  

učiteljevega mnenja 

koordinator učitelj pisno mnenje do sestanka OUZ  

Oblikovanje mnenja 

svetovalne službe 

koordinator svetovalna 

služba 

pisno mnenje do sestanka OUZ 

Oblikovanje 

evidence učencev, ki 

bi lahko bili 

nadarjeni 

koordinator svetovalna 

služba 

razredniki skličejo sestanke 

OUZ, svetovalne službe in 

vseh strokovnih delavcev 

ob koncu pouka v 3. 

razredu ali ob koncu 

katerega koli 

naslednjega razreda 

 

 

Nosilec koordinacije procesa evidentiranja je koordinator za delo z nadarjenimi. Svoje mnenje 

oblikuje na osnovi opazovanja znakov nadarjenosti, ki jih učenci pokažejo med rednim vzgojno 

izobraževalnim procesom. Posebno pozornost morajo učitelji posvečati učencem, ki kažejo 

znake nadarjenosti, nimajo pa odličnega uspeha, učencem, ki prihajajo iz socialno 

depriviligiranega  ali drugačnega kulturnega okolja, oziroma imajo specifične učne ali 

vedenjske težave. Učitelj poda pisno ali ustno mnenje, svetovalna služba pa oblikuje mnenje na 
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podlagi evidence o učencu ter razgovora z učitelji, mentorji, knjižničarjem … (Koncept, 1999). 

Analize zavoda republike Slovenije za šolstvo kažejo, da imamo v slovenskih osnovnih šolah 

kar okoli 25% prepoznanih nadarjenih učencev, kar je bistveno višji odstotek kot v ostalih 

evropskih državah (Bezić, Deutsch, 2011). 

2.1.4 Kvaliteten pouk in kreativen učitelj  

Šolski sistem je del družbene ureditve, zato ga ne moremo obravnavati neodvisno od političnih, 

ekonomskih, socialnih, znanstvenih in drugih vplivov družbe. Konkurenčnost in tekmovalnost 

današnje družbe  silita šolski sistem in posameznika, da se nenehno in hitro prilagaja družbenim 

in gospodarskim spremembam. Po drugi strani pa se današnja družba zaveda, da je njen 

napredek odvisen od znanja in sposobnosti posameznih članov. Nadarjeni učenci lahko z 

realizacijo svojih potencialov prispevajo k razvoju družbe, vendar pa lahko svoje potenciale 

razvijejo le v spobudnem in razumevajočem okolju, ki ga morajo v prvi vrsti zagotoviti družina, 

šola in širše socialno okolje (Vogrinc, 2003, str. 543-549).  

Pri razvoju nadarjenih otrok imajo poleg staršev pomembno vlogo učitelji. Učenci preživijo 

dobršen del dneva v šolah, kjer so v stiku z učitelji, zato je najpomembnejše sredstvo za 

pospeševnje razvoja nadarjenih kvaliteten pouk. Ugotovitve kažejo (Blažič, 1996, str. 3-10), da 

pouk razvija nadarjenost le, kadar ima učitelj pripravljene raznolike naloge, ki izzivajo 

ustvarjalnost in originalnost in če uspe pri učencu razviti potrebo po samostojnem nadaljnjem 

učenju. To pa za učitelja ni lahka naloga. Nadarjeni učenci za razvoj svojega potenciala terjajo 

od učitelja visoko strokovno usposobljenost in veliko fleksibilnost pri delu. Kvaliteten pouk 

aktivira vse učence, kjer so upoštevane individualne posebnosti in daje učencem široke 

možnosti za ustvarjalno delo, pri katerem prevladujejo pozitivni socialni odnosi. Visoko 

kakovost pouka ne more nadomestiti noben drug sistem ukrepov za pospeševanje nadarjenosti. 

Pri pouku nastane ugodna atmosfera, v kateri je vsak napredek deležen priznanja in kjer se 

proces učenja povezuje z življenjskimi izkušnjami učencev. Takšen pouk vpliva tudi na 

vključevanje učencev v prostočasne dejavnosti in jih spodbuja k reševanju problemov, ki so jih 

predhodno obravnavali pri pouku. Izrazito pozitivne učinke na razvoj nadarjenih ima 

individualno diferenciran pristop, kjer so problemske situacije prilagojene individualnim 

značilnostim učenca, učni cilji pa na višjih taksonomskih nivojih. Na tak način je možno 

spodbujati produkcijo originalnih in netipičnih divergentnih idej in rešitev (Blažič, 1996, str. 3-

10).  
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Nadarjeni brez dvoma zaslužijo in zahtevajo dodatno pozornost in podporo. Vzgojno-

izobraževalni sistem ima učinek samo, če deluje kot edinstven in kompleksen sistem podpore 

nadarjenim od vrtca, tekom celotnega šolanja, pa vse do profesionalnega življenja. Ob vzgojno-

izobraževalni podpori so potrebni materialni pogoji, pomembno je profesionalno usmerjanje in 

možnost samopotrjevanja v življenju in delu nadarjenih (Koren, 1989). 

 

2.2 LIKOVNA NADARJENOST 

Likovna nadarjenost je naravna sposobnost, ki omogoča posamezniku visoke dosežke na 

likovnem področju. Vendar pa nadarjenost oz. dispozicija za posebne dosežke še ne pomeni, da 

jih bo učenec dejansko dosegel. Da bi se nadarjenost lahko razvila, se morata pridružiti še 

motivacija in ustvarjalnost. Ob sposobnostih mora biti učenec ustvarjalen in motiviran, da ga 

lahko označimo kot nadarjenega. Poskusi, da se opiše sposobnost, ki omogoča likovno 

nadarjenost, so se začeli s psihologom Maierjem že leta 1939. Maier je že v zgodnji fazi svojega 

delovanja opozoril na komponente, ki določajo likovno nadarjenost posameznika. Njegova 

razlaga je še danes aktualna. Zanj so pomembne tri komponente: vizualno–prostorska 

sposobnost, motivacija in ustvarjalnost. Po Maierju so se  različni raziskovalci  trudili razložiti  

komponente likovne nadarjenosti, vendar pa njihova dela niso prinesla bistvenih sprememb, 

razen večjega pojasnjevanja in razlage le teh (Duh, Vrlič, 2003, str. 550-555).  

2.2.1 Komponente likovne nadarjenosti  

Vizualno -prostorska sposobnost  

Vizualno–prostorska sposobnost je neločljiva zmes likovnih sposobnosti in osebnostnih 

lastnosti. Med tema dejavnikoma lahko ločimo dejavnike, ki otroku omogočajo likovne 

aktivnosti in druge, ki te aktivnosti spodbujajo. Med prve dejavnike (Duh, Batič, 2003, str.151) 

uvrščamo natančno zaznavanje, skupek predstav (likovne izkušnje ali vizualni spomin), 

imaginacijo (domišljijo) in motorično (tehnično) spretnost. Dejavniki, ki otroka spodbujajo, pa 

so občutljivo zaznavanje (senzitivnost), ustvarjalno mišljenje, emocije in motorična 

občutljivost (senzibilnost). Odražajo se v vizualnem spominu, natančnem zaznavanju detajlov, 

fines, nians, točni impresiji nekega prizora, sposobnosti zadrževanja slike v zavesti s točno 

reproduciranimi podrobnostmi in pripravljenost, da se te slike oživi in uporabi v mišljenju in 

pomnjenju. 

Ko govorimo o likovni nadarjenosti, moramo z vidika sposobnosti nujno upoštevati starostno 

stopnjo učencev, saj se vizualno-prostorske sposobnosti razvijajo sorazmerno z duševnim 
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razvojem otrok. Ker se sposobnosti razvijajo z odraščanjem, imamo za nadarjenega učenca 

tistega, ki v razvoju sposobnosti prednjači pred vrstniki in ima sposobnosti že razvite. 

Za evidentiranje likovno nadarjenih učencev izhajamo iz likovnih del, kjer se kažejo 

sposobnosti učenca. 

Motivacija 

se kaže v visoki stopnji samoiniciativnosti, v samostojni usmerjenosti k nalogi in doseganju 

cilja, v vztrajnosti in vzdržljivosti pri aktivnosti, v ambicioznosti, čustveni stabilnosti, 

marljivosti.  

Motivacijo učenca lahko učitelj spremlja s pozornim opazovanjem. V ta namen si lahko pripravi 

tudi opazovalni list. Učitelj je še posebej pozoren na motivacijo tistih otrok, ki trajno dosegajo 

nadpovprečne rezultate pri likovnih izdelkih. 

Ustvarjalnost  

se  kaže se v sposobnosti povezovanja informacij, idej in stvari na izviren, nenavaden način, 

fleksibilnosti, oblikovanju novega, originalnega, svojstvenega. 

Za merjenje likovne ustvarjalnosti obstajajo instrumentariji (npr. testi), ki dajejo dokaj 

zanesljive rezultate. Za merjenje likovne ustvarjalnosti je torej smiselno uporabiti katerega od 

testov (Čudina Obradović, 1990, str. 123-129; Duh, Batič, 2003, str. 149-157). 

2.2.1.1 Različna pojmovanja ustvarjalnosti 

Pokazati nekaj boljšega, novega, še neobstoječega – vse to je v ljudeh vzbujalo od nekdaj 

občudovanje, odobravanje in pohvalo, produkti ustvarjalnosti pa so prisotni na vseh področjih 

človekove aktivnosti. Prav zato se danes z ustvarjalnostjo ukvarja cela paleta znanosti od 

psihologije, filozofije, sociologije, zgodovine do umetnosti. Pa vendar ali pa prav zato problem 

ni rešen celovito in o ustvarjalnosti se pojavlja vrsta različnih opredelitev. Jurman (2004, str. 

98) v svojem razmišljanju zapiše, da je vsako mišljenje, ki je pri človeku naravnano k reševanju 

še tako enostavnega problema, po svoji naravi ustvarjalno. Pri tem ni nujno, da posameznik 

problem reši. V tem primeru se raven ustvarjalnosti omeji na proces, če pa posameznik problem 

reši, doseže raven ustvarjalnosti na ravni produkta. Ustvarjalno delo je kompleksno. Najprej 

gre za delo, ki vključuje ustvarjalno mišljenje, in šele potem za produkt kot opredmetenje tega 

dela. Za ustvarjanje je potrebna predvsem energija, ki se skriva v karakterju in temperamentu 

osebnosti. Mnogi umetniki in znanstveniki začnejo izvajati zamisli, vendar pa jim zmanjka 

energije za končno rešitev. Najprej gre za intelektualno energijo pri odnosu znanje - zamisel, 
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nato pa  zaradi sprostitve emocionalne energije za stvaritev izjemnega umetniškega dela. Iz 

čistega uma ustvarja zelo malo ljudi, ker je intelektualna energija za to prešibka. Da lahko 

umetnik ustvari svojo zamisel, mora v to vložiti celotno osebnostno energijo (Jurman, 2004, 

str.144-152).  

2.2.1.2  Razvijanje ustvarjalnosti 

Med avtorji, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, velja prepričanje, da lahko 

ustvarjalnost uspešno razvijamo z ustreznim učno-vzgojnim delom. Ustvarjalnost je kvaliteta, 

ki jo lahko doseže vsak človek v svojem življenju. Posamezniki se razlikujejo le po stopnji in 

vrsti ustvarjalnosti. Le ta se lahko doseže in bogati tudi z vzgojo in izobraževanjem. Tega pa je 

sposoben le takšen učitelj, ki je tudi sam kreativen in doživlja učni proces kot ustvarjalni akt in 

ne kot rutinsko delo. Naloga likovnega pedagoga je, da ustvarjalnost prepozna in jo razvija, saj 

je osebnostna lastnost vsakogar. Vedno, ko se učenec izrazi na način, ki je za njega originalen, 

ne glede na to, da je pred njim naredilo tako že nešteto ljudi, je nastopal kreativno (Duh, 2004, 

str.32). 

2.2.1.3 Umetniška in znanstvena ustvarjalnost 

Nekateri avtorji ločijo umetniško ustvarjalnost od znanstvene . Vendar pa, kot pravi Trstenjak 

(1981, str. 451), problem še zdaleč ni zadovoljivo rešen. Razliko med umetniško in znanstveno 

ustvarjalnostjo izpodbija, čeprav priznava, da se znanstvene stvaritve od umetniških zelo 

razlikujejo. Umetniške stvaritve so nabite z emocijami, medtem ko so znanstvene polne 

razumskih odkritij. Znanstvena ustvarjalnost je lahko pravilna ali nepravilna, resnična ali 

zmotna, medtem ko je umetniška le dobra ali slaba. Trstenjak vidi temeljno razliko v tem, da je 

znanstveno ustvarjanje samo spoznavno, umetniško pa obenem in predvsem estetsko. V 

umetniškem ustvarjanju se odkritje in sprememba udejanjita v istem trenutku. To je lahko v 

potezi, besedi ali izrazu, kjer dobiva sprememba prednost pred odkritjem. Jurman (2004, str. 

140-143) pa opozarja, da te navedbe označujejo le vrhunske ustvarjalce s področja znanosti in 

umetnosti, pa še tu je ogromno izjem. Tudi pri povsem povprečnih ljudeh najdemo znake 

ustvarjalnosti, ki so značilni za vrhunske ustvarjalce, le da so ti znaki razviti na nizki ravni. 

Očitno je, da se vrhunski ustvarjalci ločijo od običajnih ljudi v kvalitativnem preskoku - v 

ustvarjalnosti. Razlika, ki jih loči, je v potencialu osebnosti, kar omogoča nadarjenost (Jurman, 

2004). 
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2.2.2 Likovno ustvarjalni dejavniki  

Gallagher že leta 1964 zapiše, da je za likovno nadarjene učence  značilno divergentno 

mišljenje, ki v nasprotju s konvergentnim (sposobnost pomnjenja, analiziranja, razvrščanja) 

daje specifične sposobnosti, kot so: fleksibilnost, fluentnost, originalnost, elaboracija, 

redefinicija in občutljivost za probleme. Guilford (1971)  ustvarjalnost loči na konvergentno in 

divergentno, pri čemur izpostavlja dejavnike, ki izvirajo iz divergentnega mišljenja – 

originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija. Poleg navedenih pa sta za ustvarjalnost 

pomembna še dva dejavnika, ki izhajata iz konvergentnega mišljenja, iz spoznanja. To sta 

občutljivost za probleme in redefinicija. Za likovno nadarjene učence je značilno divergentno 

mišljenje, saj omogoča raznosmerno reševanje problemov, iskanje več različnih rešitev, temelji 

na različnih pristopih in poudarja individualnost (Duh, 2004, str. 27-32). 

Duh (prav tam) v svoji raziskavi komponente razširja na osnovi kvalitativnega odnosa 

odgovarjajočih splošnih oz. likovnih sposobnosti. V ta namen razčlenja faktorje likovne 

ustvarjalnosti (zgleduje se po Karlavarisu) v dve skupini. Redefinicijo, fluentnost in elaboracijo 

razume kot dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, saj pri teh dejavnikih ta element dominira. 

Originalnost, fleksibilnost in občutljivost za probleme pa razume kot dejavnike, ki ustvarjalnost 

spodbujajo, saj v njih prevladuje ta komponenta, hkrati pa vsebujejo tudi elemente, ki 

ustvarjalnost omogočajo. Duh (prav tam) navaja, da se na  tak način  izognemo shematskemu 

in poenostavljenemu razumevanju posameznih dejavnikov ustvarjalnosti. Tako razlikujemo 

med ustvarjalnimi procesi in spodbudami zanje, saj so na eni strani dejavniki, ki ustvarjalnost 

spodbujajo in na drugi tisti, ki to omogočajo. 

Kljub temu da je Guilford sistematično opredelil likovno kreativne dejavnike, pa mu nekateri 

očitajo, da je njegov model umetna konstrukcija, ki zanemarja nekatere pomembne dejavnike, 

kot sta motivacija in osebnostne lastnosti, ter razume ustvarjalnost le kot kategorijo 

intelektualnih operacij oz. le kot njeno vrsto, to je divergentno produkcijo. Karlavaris (1981, 

str. 17) označuje njegov model kot poenostavljen in poudarja, da ga je potrebno razširiti glede 

na komponente, ki ga opredeljujejo. Poudarja, da je potrebno za razumevanje procesov likovne 

ustvarjalnosti ločiti med subjektivnimi likovnimi dejavniki in dejavniki likovne ustvarjalnosti. 

Subjektivne likovne dejavnike (gre za splet osebnostnih lastnosti in likovnih sposobnosti) 

razdeli na tiste, ki ustvarjalnost omogočajo (kvantitativni dejavniki) -  natančno zaznavanje, 

skupek predstav, imaginacija in motorična spretnost, in na tiste, ki jo spodbujajo (kvalitativni 

dejavniki) – občutljivo zaznavanje (senzitivnost), ustvarjalno mišljenje, emocije, motorična 

občutljivost (senzibilnost). V okviru teh razmerij pri likovni aktivnosti naraščajo kvantitativne 
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in kvalitativne komponente, v katerih krepita ali pa slabita motivacija in spodbuda za 

ustvarjanje, odnose, ki vodijo v novo kvaliteto ali pa v stagnacijo. Z upoštevanjem teh odnosov 

lahko opredelimo tudi specifične dejavnike likovne ustvarjalnosti. Te moramo razumeti kot 

celote, ki v svoji enotnosti združujejo posamezne komponente. Ravno tako jih razdeli na tiste, 

ki ustvarjalnost omogočajo, in na tiste, ki jo spodbujajo. 

Originalnost je celota treh spodbujevalnih in ene likovne sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočajo. K prvim prištevamo ustvarjalno mišljenje, emocionalnost in občutljivo zaznavanje, 

druga sposobnost pa so likovne izkušnje t. i. likovni spomin. Originalnost je sposobnost iskanja 

nevsakdanjih rešitev. Pri likovni dejavnosti se le ta kaže v nekonvencionalnosti likovnega 

izražanja, individualni senzitivnosti ter originalnih rešitvah. Originalne rešitve so nenavadne 

domišljijske ideje brez tujega vpliva, v celoti individualne in originalne. Kažejo se v 

sposobnosti vključevanja originalnih detajlov ter zanimivih povezav med njimi.  

Fleksibilnost je celota treh spodbujevalnih in ene likovne sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočajo. K prvi štejemo motorično občutljivost, emocionalnost in ustvarjalno mišljenje, k 

drugi pa  domišljijo. Fleksibilnost je sposobnost elastičnosti mišljenja. Zanjo je značilno lahko 

prehajanje iz ideje na idejo, več pravilnih rešitev ter odsotnost rigidnosti in fiksnosti. Pri likovni 

dejavnosti se kaže v iskanju in odkrivanju novih poti, v drugačnih pristopih pri uporabi tehnik 

in materialov. 

Fluentnost je celota dveh sposobnosti, ki ustvarjalnost omogočata in dveh spodbujevalnih 

sposobnosti. Prvi sta domišljija in motorična spretnost, drugi pa senzibilnost in emocionalnost.  

Kažejo se v motorični spretnosti pri realizaciji idej, bogastvu potez, asociacij, hipotez, v 

domiselni uporabi materialov in tehnik ter motivov. 

Elaboracija je sposobnost dveh spodbujevalnih in dveh likovnih sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočata. Prvi sta senzibilnost in ustvarjalno mišljenje, drugi pa vizualni spomin in 

domišljija. Kažejo se v estetski organizaciji izraza, skladnosti materiala in ideje, razvijanja 

načrta dela in idej ob upoštevanju likovnih zakonitosti. Pri procesu ustvarjanja jih zasledimo v  

smotrni uporabi formata, tehnik  in postopkov dela. 

Redefinicija je celota dveh spodbujevalnih sposobnosti in dveh likovnih sposobnosti, ki 

ustvarjalnost omogočata. Prvi sta senzitivnost in ustvarjalno mišljenje, drugi pa likovno 

izražanje in domišljija. Redefinicija je sposobnost tolmačenja znanih stvari na nov način. Gre 

za zavestno redefiniranje ideje, materiala ali pa vizualnega vtisa v nekaj novega. Pri likovni 

dejavnosti gre za transponiranje oblik, barv in likovnih odnosov. 
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Občutljivost za probleme je celota dveh spodbujevalnih in dveh likovnih sposobnosti, ki 

ustvarjalnost omogočata. Prvi dve sta emocionalnost in občutljivo zaznavanje, drugi pa  

sposobnost natančnega zaznavanja in likovne izkušnje. Občutljivost za probleme je sposobnost 

zaznavanja bistvenega. Kaže se v občutljivosti, doživljanju in jasnosti interpretacije likovnega 

problema. Pri likovni dejavnosti gre za čutno percepcijo barv, oblik, likovnih odnosov, 

harmonije, ravnotežja prav tako pa je prisotna občutljivost  za skladnost med likovnimi 

komponentami (Duh, 2004, 27 -32; Vrlič, 2001, str. 42-49). 

2.2.3 Znaki likovne nadarjenosti 

Za prepoznavanje likovne nadarjenosti so učiteljem v pomoč značilnosti - lastnosti, ki jih 

utegnejo imeti likovno nadarjeni učenci. Navedene točke za prepoznavanje likovno nadarjenih 

učencev so v glavnem opisi zunanjega obnašanja in vidnih karakteristik nadarjenih učencev, le-

te pa jih ločujejo od likovno povprečnih. Chetelat je l. 1981 prvi objavil obsežno listo 

značilnosti likovno nadarjenih učencev, po njem pa še mnogi avtorji, ki izpostavljajo podobne 

značilnosti kot on. Govorijo o znakih, vidikih, lastnostih, značilnostih. Gre za skupni 

imenovalec z različnimi poimenovanji. 

Vidike, po katerih opredelimo likovno nadarjene učence, je pri nas opredelila  že leta 1994 

Berce Golobova.  Glede na to, da so se prizadevanja za razvoj nadarjenih učencev v slovenskem 

prostoru začela sistematično šele v koncem 20. stoletja, so vidiki, ki jih opisuje Bercetova, s 

stališča današnjega vedenja precej pomanjkljivi in problematični. Izpostavlja le štiri značilnosti, 

ki naj bi jih imeli likovno nadarjeni učenci. 

1. Likovno nadarjeni učenci prehitevajo likovni razvoj povprečnih učencev. 

V otroškem likovnem razvoju na začetku predmetne stopnje nastopi ravnotežje med spontanim in 

zavestnim ustvarjanjem, ob koncu OŠ pa prevladata razum in zavestno delo. Njihova dela s področja 

risanja, slikanja, grafike, kiparstva in prostorskega oblikovanja so kontrolirana in izdelana z bogato 

pripovedno vsebino in detajli. Nadarjeni učenci hitreje obvladajo realna razmerja človeške in živalske 

figure, že zgodaj obvladajo prostorske ključe, kmalu se pojavi potreba po senčenju … Hitreje se pojavi 

zavestno in kontrolirano delo na vseh likovnih področjih. 

2. Za učence osnovne šole velja, da se izražajo z elementi ustvarjalnosti, medtem ko 

odrasli umetniki likovno ustvarjajo. 

Pri nadarjenih učencih je opaziti več elementov likovne ustvarjalnosti kot pri povprečnih učencih. 

Nadarjeni so bolj samostojni, iščejo izvirne rešitve in so domiselni. Vedno iščejo nove, boljše rešitve, 

niso nagnjeni k posnemanju, njihove rešitve pa so pogosto nenavadne. 
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Menim, da otroške likovne ustvarjalnosti ne gre zmanjševati v primerjavi z likovno 

ustvarjalnostjo odraslih umetnikov. Jasno je, da je razlika med otrokom, ki se še likovno razvija, 

in odraslim, ki je osnovni razvoj končal, v smislu razumevanja prostora in kompozicije. 

Strinjam se, da je v letih odraščanja in s tem likovnega razvoja otrok še v fazi zorenja in ni 

likovno »zrel«, zato ne moremo govoriti o otroku umetniku. To dejstvo pa ne zmanjšuje njegove 

ustvarjalne moči in izraznosti. Razlika je v procesu ustvarjanja. Otrokova ustvarjalnost je v 

večini usmerjena na fazo reševanja že podanih problemov. V tej fazi pa je otroška ustvarjalnost 

in domiselnost v iskanju rešitev lahko povsem parira ustvarjalnosti odraslega umetnika. 

Likovna ustvarjalnost otroka je zato drugačna od ustvarjalnosti odraslega in ne boljša ali slabša 

od odraslega ustvarjalca.  

3. Za nadarjene učence so likovne tehnike, s katerimi se izražajo povprečni, pogosto 

nezanimive. 

Nadarjeni se želijo izražati z zahtevnimi likovnimi tehnikami, poskušati in ustvarjati z neznanimi 

tehnikami na vseh likovnih področjih. 

Menim, da je bila v tej alineji avtorica precej skopa z opisom, saj se mnogokrat želijo izražati z 

neznanimi likovnimi tehnikami tudi ostali, manj nadarjeni učenci. In obratno, pogosto so enostavne 

likovne tehnike za nadarjene neizčrpen vir možnosti in raziskovanja, pa čeprav sta to le svinčnik in 

papir,   medtem ko manj nadarjeni mnogo hitreje izčrpajo izrazne zmožnosti določene tehnike. 

4. Nadarjeni učenci se zavedajo, da se človek lahko izraža na več načinov. 

Kmalu spoznajo, da je besedni način le eden izmed možnih načinov izražanja. Vedo, da je najpogostejši, 

vendar ne edini. Zavedajo se likovne govorice, razumejo likovni način izražanja in uspejo prodreti v 

njegovo bistvo (Berce Golob, 1994, str. 167-169). 

V slovenskem prostoru mnogo bolj prepričljivo opiše znake likovne nadarjenosti Črtomir Frelih  

leta 2014. Zgleduje se po opisu Chetelata z leta 1981, vendar pa jih bolj sistematično in 

podrobno razdeli. Povzemam oba avtorja: 

Vedenjski znaki:  

 prehitevajo likovni razvoj povprečnih učencev, 

 hitreje se pojavi zavestno in kontrolirano delo na vseh likovnih področjih, 

 imajo bujno domišljijo, 

 z risanjem pričnejo zgodaj in je njihova najljubša zabava, 

 zavedajo se možnosti uporabe in omejitev likovnih medijev, 
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 pripravljeni so na novosti in izzive, 

 samostojno iščejo likovne rešitve, so domiselni in izvirni, 

 želijo se izraziti z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, 

 nasprotno od povprečnih učencev likovno nadarjeni vztrajno iščejo znanje in razlago, 

 zapomnijo si podrobnosti in dobro opazujejo svet okoli sebe, 

 veliko časa namenijo opazovanju slik, ne nujno umetniških, 

 veliko časa posvetijo likovni dejavnosti, vključno z načrtovanjem likovne kompozicije, 

 postavljajo si visoka merila kakovosti, pogosto svoja dela predelujejo in popravljajo, 

da bi dosegli željen učinek, 

 hitro najdejo lastno najmočnejše področje, 

 sposobni so pridobljene izkušnje uporabiti v novem kontekstu, 

 likovno delo jemljejo zelo resno, razumejo likovni način izražanja in uspejo prodreti v 

njegovo bistvo. 

Likovni znaki: 

 imajo bogat likovni besednjak (bogata vsebinska in likovna pripovednost), 

 imajo večjo sposobnost prikazovanja gibanja na sliki, 

 prekašajo svoje vrstnike v zavestnem prikazovanju ljudi in objektov, 

 sposobnejši so dosegati subtilnost pri uporabi barv in kontrastov, 

 hitreje obvladajo razmerja, človeške in živalske figure, 

 kažejo večji interes za estetsko kvaliteto likovnih del, kot so kompozicija, barva, 

tehnika, 

 imajo občutek za dinamično ravnovesje na sliki, 

 sposobni so nenavadnih kompozicijskih odločitev, 

 hitreje usvojijo potenciale likovnih tehnik in orodij, 

 zgodaj začnejo uporabljati prostorske ključe, 

 izbirajo osebni, neobičajni zorni kot, 

 likovni izraz je pomembnejši od oblike, 

 izbirajo jasne likovne odločitve (Chetelat, 1981, str. 145-158; Frelih, 2014, str. 96). 

2.2.4 Likovni razvoj otroka 

Ko govorimo o likovni nadarjenosti, moramo z vidika sposobnosti nujno upoštevati starostno 

stopnjo učencev, saj se vizualno-prostorske sposobnosti razvijajo sorazmerno z duševnim 
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razvojem otrok. Ker se sposobnosti razvijajo z odraščanjem, imamo za nadarjenega učenca tudi 

tistega, ki v razvoju sposobnosti prednjači pred vrstniki in ima sposobnosti že razvite (Duh, 

Vrlič, 2003). 

V likovnem razvoju otroka ločimo različna obdobja. Faza evidentiranja, ki poteka v zgodnji 

dobi likovnega razvoja otrok, se v slovenskem osnovnošolskem sistemu praviloma izvaja v 1. 

triadi, oziroma v 4. razredu osnovne šole. Učenci so v tem obdobju stari od 6-10 let in v 

likovnem razvoju prehajajo iz obdobja zgodnjega otroštva v obdobje otroštva, ki ga zaznamuje 

stopnja intelektualnega realizma. Osredotočila sem se na podrobnejši opis likovnega razvoja 

otroka v starosti, ki je za razvoj otroške risbe najbolj turbulenten in zajema več faz. Poznavanje 

značilnosti likovnega razvoja otrok v določenem starostnem obdobju  je ključno, saj predstavlja 

za učitelja smernico pri evidentiranju likovne nadarjenosti učencev.  

Selan (povzeto po predavanjih in zasebni komunikaciji z dr. J. Selanom) opozarja na razvoj 

otroške risbe, ki je sorazmeren s starostno stopnjo otrok, kot to razlaga večina avtorjev 

(Lowenfeld, Pibernik, Čudina - Obradović), vendar pa poudarja tudi pomen postopnega  razvoja 

zavesti o likovnem prostoru in kompoziciji. Zavest o likovnem prostoru in kompoziciji nista 

nekaj vrojenega, pač pa se postopoma razvijata od otroka do odraslega individuuma. Človek v 

svojem dojemanju likovnega prostora in kompozicije naredi izjemen preskok in preide več faz, 

ki se večinoma ujemajo z uveljavljenimi fazami v razvoju otroške risbe.  

Prehajanje med starostnimi fazami je okviren, saj je pogojen z mnogimi dejavniki (npr. likovno 

aktiven otrok hitreje prehaja faze in znotraj njih dosega več fines kot manj aktiven). Ob tem 

nista ključnega pomena starostni razpon in hitrost prehajanja med fazami, pač pa korenit prehod 

skozi vse faze razvoja ter kompleksnost, ki jo otrok doseže znotraj določene faze. Likovno 

nadarjen otrok je navadno bolj motiviran, aktiven in delaven, zato se pogosteje likovno izraža 

in odkriva likovne zakonitosti. Posledično hitreje usvaja razvojne faze in kompleksnejšo 

artikulacijo v določeni fazi razvoja. Tako pride do odstopanj med starostno stopnjo otroka in 

fazo razvoja, ki ni nujno v skladu s starostjo otroka, pač pa prehiteva sovrstnike v razvoju 

zavesti in odnosu do likovnega prostora in kompozicij. 

Na ravni likovnega prostora in likovne kompozicije se razvijata dva tipa odnosov – odnos med 

deli in odnos med deli in celoto. Razvoj teh dveh tipov odnosov se kaže v razvoju otroške risbe. 

Razvoj otroške risbe: 

1. Faza čečkanja (1-2 leti) – nevezana kompozicija 
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Likovno delovanje v tej fazi imenujemo čečkanje. Čačke so naključne ali pa odraz 

fiziološke rutine (mehanično ponavljanje potez). Tudi prekrivanje je naključno in ni 

zavestno, saj zavest o formatu in odnosih  še ni razvita, zato lahko poteza pade kamorkoli, 

tudi izven formata. Otrok se v tej fazi izživlja v materiji. Kognitivni procesi in pojmovanja 

še niso na stopnji, da bi otrok lahko ustvarjal diferenciacijo med oblikami, še manj pa med 

oblikami in formatom. 

 

      Slika 1: deklica, 1,8 let; "brez naslova" 

 

                                                                         Slika 2: deklica, 1,5 let; "brez naslova" 
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      Slika 3: deček, 1,8 let; "brez naslova" 

 

2. Faza izločitve barvne lise (2-4 leta) – nevezana kompozicija 2. faza 

Čačke se začenjajo zgoščevati v okrogle barvne lise. Členijo se navznoter (npr. oči, roke ...) 

in navzven, ko se barvne lise začnejo množiti in stopati v interakcijo ena z drugo. Ker še ni 

zavesti o formatu, se oblike množijo po prostoru prosto, vzpostavi se centralna oblika, okoli 

nje pa ostale oblike. Pojavi se odnos med oblikami, ne pa tudi odnos do formata. Pojavi se 

jasno razločevanje med figurami in ozadjem. Otrok ima potrebo po jasni reprezentaciji 

oblike od druge oblike. Naključnega prekrivanja ni več, otrok oblike jasno loči med seboj 

in si ne želi prekrivanja. 

 

Slika 4: deček, 3,8 let; "brez naslova" 
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Slika 5: deček, 3,5 let; "brez naslova" 
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Slika 6: deček, 4 leta; "brez naslova" 

 

 

 

Slika 7: deček, 4, 2 leti; "Drevo" 
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3. Faza talne ploskve (5-7 let) – pasovno vezana kompozicija 

V tej fazi se začnejo  kazati prve težnje po organizaciji odnosov med oblikami in celoto, to 

je zavest o formatu. List papirja ni več neskončna površina, zgornji in spodnji rob papirja 

se vzpostavi kot zgoraj in spodaj. Format postane slikovna ravnina. Vzpostavitev odnosa 

zgoraj – spodaj ter absolutna potreba po jasnosti oblik omogočata le eno prostorsko 

razporeditev, to je pasovno linearno razporeditev oblik po talni ravnini. Pri tem ne prihaja 

do prekrivanja ali pa stopnjevanja, saj zavest še ni na stopnji poznavanja zaznavnih 

konstanc, zato otrok želi jasnost oblik. Za posledico pa imamo nizanje oblik po talni ploskvi 

– pasovno vezano kompozicijo. Talnica nima globine, zato je črta in ne ravnina, oblike so 

lahko le ena poleg druge. Globina se členi na način zgoraj – spodaj. To obdobje je obdobje 

intenzivnih sprememb v otroškem likovnem razvoju. Ugotovitve in spoznanja iz zunanjega 

sveta s tem ko jih nariše, tudi ponotranji. Otrok v tem obdobju uporablja vse bolj zapletene 

oblike z veliko podrobnostmi. V delo se vse bolj vnaša sistem, risba je vse bolj podrejena 

ideji. Vsak posameznik si ustvari neko shemo, ki jo po določenem obdobju ponavljanja 

spremeni. Spreminjanje shematskega upodabljanja je sorazmerno z otrokovimi spoznanji 

oz. razvojem. Večina otrok si začne shemo ustvarjati okoli 7. leta starosti. Pri tej starosti je 

človeška figura prepoznavna z vsemi elementi – telo, roke, prsti, vrat – čeprav jih pogosto 

niza ločeno. Otrokov koncept risanja je kombinacija mišljenja, občutij in razvoja zaznavne 

senzibilnosti. Pomembne stvari ali dogodke otrok postavi na spodnjo linijo, na zgornjo pa 

tisto, kar  se je zgodilo kasneje in bolj daleč stran od njega – s tem pokaže razvoj časovnih 

dogodkov v prostoru in poveže prostor z okoljem. V tem obdobju se pojavi tudi rentgenska 

oz. transparentna slika. Ta se kaže tako, da na risbi vidimo npr. kaj je v zaprti omari, avtu 

…Večja sposobnost analitičnega mišljenja otroku omogoči prikazovanje čedalje bolj 

zapletenih kompozicij. Dogodke prikaže tako, da nariše več sekvenc gibanja hkrati. Ne 

zmore še stvarno prikazati motiva, ki ga opazuje. Rad upodablja tisto, čemur je naklonjen. 

Pojavi se obrisna risba – obliko nariše, potem pa zapolni notranji prostor. Pri 7. letu že 

razmišlja o razgibani figuri, vendar tega še ne zna kompleksno upodobiti. Še vedno pa je 

prisotno čustveno razmerje, kar pomeni, da podrobnosti in velikostne odnose podreja 

čustvom. Upodabljanje človeške figure postane čedalje bolj razgibano, začne se pojavljati 

profil. Tudi uporaba barv je bogata, med seboj jih meša, uporablja pa jih še vedno 

individualno, po svojem okusu in razpoloženju. Je popolnoma individualno in refleksija 

razvoja posameznika.  
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Slika 8: deklica, 5,8 let; "Moja družina" 

 

 

Slika 9: deklica, 6,5 let; "Moja soba" 

 

 

Slika 10: deček, 6 let; "brez naslova" 
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Slika 11: deček, 6,5 let; "brez naslova" 

 

4. Na temelju ortogonalnega formata vezana kompozicija (8 let →) 

V tem obdobju se pojavi realističen pogled na svet. Krepi se realnejše opazovanje sveta, 

figur in objektov. Otrok želi pokazati čim bolj resnično podobo sveta, kar je posledica 

opazovanja okolja in samega sebe. Likovno ustvarjanje je še vedno spontano, vendar pa 

opazimo več detajlov, prikaže površine, materiale. Upošteva proporce in se trudi ponazoriti 

gibanje in dogajanje. Barve meša zavestno. Pojavijo se prvine prostora. Prostor nakazuje s 

prekrivanjem, z različnimi velikostmi in detajli. Talnice ni več, oblike so bolj zgoraj ali pa 

bolj spodaj.  

Vezana kompozicija je zadnja faza v razvoju otroške risbe v smislu likovne sintakse. 

Razvoj zavesti o likovnem prostoru in kompoziciji, ki se zaključi v puberteti, vodi v 

oblikovanje jasnih pojmov o vizualni naravi prostora. Otrokova zavest je razvita do te 

mere, da omogoča razumevanje zaznavnih konstanc (stopnjevanje, prekrivanje, zvračanje). 

Zadnja stopnja v razvoju pa je spoznanje o perspektivi. Da otrok pride do teh spoznanj, 

mora preiti vse faze razvoja. Prostorsko definicijo zgoraj – spodaj zamenjajo odnosi 

prekrivanja, zvračanja in stopnjevanja oblik. S tem se odpre format v globino prostora. 

Zavest o formatu, ki je zaprt v vse smeri in se odpre v globino, omogoči otroku neskončno 

izraznih možnosti (Lowenfeld, 1982, str. 138-180); (Pibernik, 2006, str. 355-365); (Čudina 

Obradović, 1990, str. 128-129); (Selan, J., zasebna komunikacija, 2015). 
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       Slika 12: deček, 8 let; "France Prešeren" 

 

 

Slika 13: deček, 9 let; "Pri igri" 

 

 

Slika 14: deklica, 9 let; "Pri igri" 
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                                                     Slika 15: deklica, 10 let; "Sončnica" 

 

 

Slika 16: deklica, 13 let; "Drevo" 

                                                         

 

Slika 17: deklica, 13 let, "brez naslova" 
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   Slika 18: deklica, 13 let; "brez naslova"                  Slika 19:  deček, 13 let; "brez naslova"                       

V tem poglavju je večina priloženih likovnih del  nastala v letih likovnega razvoja mojih dveh 

otrok Lare in Leona. Nekaj izdelkov pa je nastalo pri pouku likovne umetnosti in so delo 

učencev OŠ Vodmat.  

2.2.5 Problemi odkrivanja likovno nadarjenih učencev 

Jurman (2004) je do konceptov nadarjenosti kritičen in poudarja, da nobenemu od njih do sedaj 

še ni uspelo v celoti pojasniti načina izbiranja in dela z nadarjenimi. Podpira biologistični 

koncept, ker poudarja dednostne lastnosti, zanemarja pa vpliv okolja. Behavioristični v 

nasprotju z njim zmanjša vpliv dednosti in poveličuje vpliv vzgoje in izobraževanja. Vse 

posameznike razglaša za potencialno nadarjene, čemur pa praksa v celoti oporeka. Sociološki 

koncept priznava vpliv družbe in razvijanje sposobnosti ter drugih lastnosti pri posameznikih, 

vendar prav tako ne spoštuje dednostnih lastnosti. Jurman zato predlaga koncept, ki naj bi 

najbolj ustrezal izbiranju nadarjenih in je presek vseh treh konceptov: 

 Nadarjenost je prirojena človekova značilnost in je podedovana le toliko, kolikor so se 

geni staršev v otroku  združili v ugodno strukturo. 

 Družbeni mehanizmi omogočajo , da le ene vrste nadarjeni razvijejo to strukturo, ker 

sledijo tem potrebam, drugim so te možnosti odvzete. 

 V pedagoškem pogledu lahko razvijamo le tiste posameznike, ki imajo potenciale 

nadarjenosti, ne pa vseh (Jurman, 2004, str. 166). 

Jurman prvo predpostavko dokazuje z življenjem nadarjenih umetnikov. Večina od njih ni 

imela potomcev, če pa so jih meli, niso bili nadarjeni. Drugo predpostavko utemeljuje z 

razmerami v bivši Sovjetski zvezi. Tu so se razvili umetniki in znanstveniki ne pa družboslovci 

in kritiki družbenih razmer. Tu se lepo odražajo potrebe družbe. Kaže se njihova selektivna 

propustnost. Za tretjo predpostavko pa Jurman navaja, da se odraža v vsakdanjem življenju. Na 

vsakem koraku srečamo t. i. profesionalce na vseh področjih, od umetnosti do znanosti. To so 

ljudje, ki jim manjka potencial nadarjenosti in so s pridnostjo, trudom in ugodnimi pogoji 
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dosegli določen zahteven poklic, ne morejo pa mu zadostiti na pričakovani ravni, kar se kaže v 

odsotnosti vrhunskih uspehov (prav tam). 

Jurman razvrsti lastnosti visoko inteligentnih in nadarjenih v dve skupini: 

 

Tabela 2: Model osebnostnih lastnosti nadarjenih in visoko inteligentnih učencev (po Jurmanu, 2004, 

str. 197)   

OSEBNOSTNE LASTNOSTI 

 

PRI VISOKO INTELIGENTNIH 

 

 PRI NADARJENIH 

analitično mišljenje sintetično mišljenje 

prevladuje logika prevladuje intuicija 

prevladuje razum prevladujejo emocije 

abstraktnost konkretnost 

usmerjenost na dele usmerjenost k celoti 

hladen razum fantazija 

zapletene rešitve enostavne rešitve 

prevladujoče načrtovanje prevladuje izdelovanje 

usmerjenost na problem usmerjenost na rešitev 

konformizem nekonformizem 

moralna fluidnost moralna čvrstost 

ideološka usmerjenost antropološka usmerjenost 

čustvena neprizadetost čustvena prizadetost 

prilagodljivost neprilagodljivost 

popustljivost nepopustljivost 

kopičenje znanja razsipanje znanja 

vera v obstoječe sum v obstoječe 

odklonilni odnos do fizičnega dela potreba po fizičnem delu 

 

Lastnosti nadarjenih so tako zelo pomembne zato, ker dajejo možnost, da ta pojav odkrivamo 

že pri mlajših učencih. Če nadarjene odkrivamo kasneje, v njihovi zreli dobi, jih ocenjujemo 

po njihovih produktih, kjer pa učitelji, starši  in drugi strokovnjaki nimajo več nikakršnega 

vpliva. Testov za nadarjene še nimamo, zato opredeljujemo lastnosti nadarjenih s pomočjo ocen 
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staršev, učiteljev, sošolcev in psihologov. Zaradi tega je zaenkrat odkrivanje nadarjenih precej 

tvegano in nezanesljivo. Ves problem tiči v opredelitvi pojma nadarjenost. Razne umetniške in 

znanstvene smeri pojem še vedno proučujejo, namesto da bi ga jasno opredelile  (Jurman, 2004, 

str. 164). 

Učitelj ima pri odkrivanju nadarjenih učencev pomembno vlogo, zato mora dobro poznati 

značilnosti, potrebe in probleme nadarjenih. Sama možnost opazovanja, ki jo imajo učitelji, ne 

zadošča. Učitelj mora biti ustrezno usposobljen za odkrivanje nadarjenih otrok, med študijem 

pa bi se moral tudi ustrezno izobraziti za delo z nadarjenimi učenci. Pri odkrivanju nadarjenih  

igrajo pomembno vlogo tudi učiteljeve subjektivne teorije o nadarjenosti in njegova percepcija 

učenčevih lastnosti in vedenj, na osnovi katerih ocenjuje nadarjenost ( Rupnik, 2003, str. 434-

443).  

2.2.6 Likovni jezik 

V povezavi z likovnim razvojem otroka se vsakemu pedagogu pojavlja bistveno vprašanje, 

kako opazovati, razumeti in na osnovi tega usmerjati učenca v njegovem likovnem odraščanju, 

da bi mu zagotovili optimalen razvoj in mu omogočili izražanje njegovih spoznanj in 

ustvarjalnosti na izviren način. 

Likovni razvoj otroka poteka v likovnem jeziku. Evidentiranje likovno nadarjenih učencev se 

zato lahko nasloni na sistematiko in razumevanje likovnega jezika. Temelj likovnega izražanja 

je likovni jezik, s konceptualizacijo in sistematizacijo likovnega jezika pa se ukvarja likovna 

teorija. Likovna teorija skuša razložiti, kaj nekdo zna, ko se likovno izrazi. Da nekdo zna likovni 

jezik, pomeni, da je gramatiko jezika usvojil in ponotranjil, saj je drugače ne bi znal uporabiti, 

pa čeprav jo uporablja intuitivno in se pravil ne zaveda (Selan, 2013, str. 42). 

2.2.6.1 Verbalni in likovni jezik 

Jezik zavzema posebno mesto v človeškem izražanju. Je edinstven način sporočanja in 

komuniciranja z okolico. Verbalni jezik, pa čeprav najpomembnejši, ni edina oblika 

jezikovnosti. Drugih oblik jezikovnega izražanja, ki razvijajo drugačne kognitivne sposobnosti,  

zato v razvoju otroka ne smemo zanemariti in jih je potrebno v izobraževalni sistem tudi 

vključevati. Selan (2014, str. 373), tako kot tudi drugi likovni teoretiki, poudarja pomen 

likovnega jezika. Likovni jezik je temelj likovne pismenosti, kajti likovno izražanje poteka v 

likovnem jeziku. Čeprav so mu lingvisti dolgo časa odrekali status jezika, besedno zvezo 

likovni jezik pa jemali le metaforično, se je izkazalo, da likovni jezik dejansko zadostuje 

strogim lingvističnim kriterijem jezika. Ta namreč zahteva, da je v nekem jezikovnem pojavu 
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možno prepoznati jezikovne nivoje, pri čemer lingvisti poudarjajo dvojno členitev v sintaktično 

in fonološko jezikovno ravnino (Selan, 2012, str. 55-66). Sintaktična raven v verbalnem jeziku 

določa, kako se posamezne enote s pomenom – besede tvorijo v kompleksnejše celote – stavke, 

fonološka pa, kako se enote s pomenom dešifrirajo v posamezne enote brez pomena. S 

kombinacijo posameznih enot, ki same po sebi nimajo smisla (v verbalnem smislu so to zvoki), 

tvorimo celote, ki nekaj pomenijo (v verbalnem smislu so to besede). Z različnimi 

kombinacijami teh celot  dobimo neko smiselno celoto, ki ji lahko pripišemo nek pomen (v 

verbalnem smislu so to stavki). 

2.2.6.2 Členitev likovnega jezika 

Spoznanje, da tudi likovni jezik zadosti kriterijem jezikovnosti, je prvi artikuliral likovni 

teoretik Milan Butina (1995), ki pravi, da je tako kot stavek, tudi likovno delo mogoče razčleniti 

na urejene in smiselne celote – likovne besede. Likovni stavki so sestavljeni iz likovnih besed, 

te pa so funkcionalno povezane v celoto likovnega stavka preko načel likovne kompozicije in 

likovnega prostora. Prav tako pa je vsako sliko, tako kot tudi stavek, moč razčleniti na temeljne 

enote brez pomena. V primeru  stavka so to zvočne enote (fonemi), v primeru slike pa svetlobne 

enote (fotemi), zato Butina to ravnino poimenuje fotološka. Fotemi sami po sebi nimajo 

nikakršnega pomena, imajo pa možnost povezovanja v oblikovne in sintaktične celote 

(morfološko-sintaktična raven), ki jih lahko semantično osmislimo (Butina, 1995, str. 220-224). 

Selan (2012, str. 55-66) med lingvistiko in likovnostjo potegne vzporednice. Tako kot členimo 

verbalni jezik na različne ravni, lahko storimo tudi z likovnim jezikom.  

Fotološko raven tvorijo najmanjše enote likovnega jezika (temeljne orisne likovne prvine), ki 

so brez pomena, vendar pa lahko orisujejo enote s pomenom (temeljne orisane likovne prvine). 

Morfološko raven tvorijo pravila, ki povedo, kako graditi likovne besede (oblike), ki pa imajo 

lahko različne lastnosti (likovne spremenljivke). 

Sintaktično raven tvorijo pravila, ki povedo, kako kombinirati oblike, da bomo dobili 

prepričljive likovne stavke. Za doseg tega pa moramo uskladiti likovni prostor in likovno 

kompozicijo (prostorski ključi in principi likovnega komponiranja). 

Semantična raven pa govori o pomenu likovnih besed in stavkov. Vse, kar se dogaja na 

predhodnih ravneh, osmisli in simbolom doda pomen. Semantična raven likovnega jezika je 

bolj odprta kot verbalni jezik, saj zahteva širši pogled in doživljanje likovno izraznih sredstev 

(Selan, 2012, str. 55-66). 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   32 
 

Tabela 3: Ravni likovnega jezika (povzeto po Selan, 2012) 

     

 

2.2.6.3 Likovna kompetenca 

Iz zgoraj zapisanega je jasno, da je likovni jezik sistem jezikovnih pravil, ki določajo, kako 

likovni jezik artikulirati in interpretirati. Likovna kompetenca tako omogoča, da zna nekdo, ki 

se v likovnem jeziku izraža in ga razume, tako generirati kot interpretirati likovni jezikovni 

izraz na vsakem izmed nivojev gramatike likovnega jezika (Selan, 2013, str. 45). V 

generativnem smislu to pomeni, da s pomočjo členitve in kombinacije materialnih enot, ki same 

po sebi nimajo pomena, tvorimo jezikovne celote s pomenom; v interpretativnem smislu pa, da 

znamo materialnim enotam brez pomena pripisati pomen. Tako kot verbalna kompetenca 

temelji na pojmovnem spoznavanju in besednem izražanju, tako likovna kompetenca temelji na 

poznavanju prostora in likovnega izražanja. Likovno izražanje, ki poteka v likovnem jeziku, je 

temelj, s katerim učenec razvije generativno gramatiko, kar mu omogoča spoznavanje, 

izražanje in razumevanje v jeziku. Šele z aktivacijo sposobnosti, da učenec likovno gramatiko  

razvije, mu zagotovimo, da svoja spoznanja razume, interpretira in generira v svojstven likovni 

izraz. Bistvo izobraževalnega procesa pri predmetu likovna umetnost v osnovni šoli je torej 

likovna kompetenca. Da bi učenec »znal« likovni jezik pa ni nujno, da se gramatike likovnega 

jezika zaveda, pač pa da jo ponotranji do te mere, da v likovnem jeziku spontano deluje. Takrat 

je učenec likovno kompetenten. Namen pouka likovne umetnosti je krepiti likovno jezikovno 

kompetenco, sposobnost likovnega izražanja in razumevanja v likovnem jeziku (Selan, 2014, 

str. 375-379).  

2.2.6.4 Likovna artikulacija  

Kot zapiše Selan (2014, str. 374-375), odnos med mišljenjem in jezikom poteka v artikulaciji. 

Misli se v artikulaciji šele resnično realizirajo, pred tem še niso v jasni obliki. Temeljna 

značilnost jezika je, da se členi, s tem pa omogoči misli, da se v njem artikulira oz. razčleni 
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(Butina, 1995, str. 205-207). S svojo artikulacijsko naravo jezik ustvarjalnost šele omogoča. 

Njegova čarobnost je v tem, da se lahko s popolnoma enakimi jezikovnimi sredstvi vsakič 

izrazimo na povsem drugačen, nov, univerzalen način. Artikulacija je značilna tudi za likovni 

jezik, saj spoznava odnose v prostoru. Pomemben segment spoznavnega in likovno 

ustvarjalnega procesa nastaja v artikulaciji. Otrok z izražanjem v likovnem jeziku spoznava 

svet, hkrati pa ustvarja nov, likovni svet. Po svoj naravi je likovnost vezana na prostor in 

prostorske odnose, zato je naloga likovnega jezika, da s spoznavanjem specifičnih zakonitosti 

prostora krepi prostorsko inteligenco. Da bi učenci prostorske odnose v resnici ozavestili 

(Butina, 1995, str. 9-41), pa ni dovolj le vsakdanje gledanje. Šele produktivno likovno mišljenje 

človeka prisili v artikulacijo, da prostorske odnose ozavesti.  

2.2.7 Vloga učitelja pri spodbujanju likovne nadarjenosti 

Če želimo likovno nadarjenost učencev razvijati, jih je potrebno naučiti likovno misliti in 

opismeniti za likovno izražanje. Likovno izražanje poteka v likovnem jeziku, ki se ga učenci 

pri pouku likovne umetnosti naučijo. Če je bistvena naloga likovne umetnosti kot predmeta, da 

uči likovnega jezika in razvija likovno kompetenco, nadarjenim pa omogoči razvijanje 

njihovega potenciala, potem je jasno, da mora biti tudi učitelj, ki takšen predmet poučuje, 

likovno kompetenten. 

Ob poudarjanju, da je naloga učitelja biti primerno likovno opismenjen, pa je pomemben tudi 

vidik »izkušnje«. Kadar  likovno delujemo, se soočamo s procesom, kjer smo postavljeni pred 

mnogo likovnih izzivov, vprašanj in odločitev. Brez te izkušnje težko razumemo učenca, ki se 

s tem procesom sooča. S tega stališča je za učitelja nujno, da je tudi sam likovno dejaven. 

Likovno delovanje pa pomeni likovno misliti, razumeti, znati usmerjati in učiti druge. Ob 

poznavanju likovne teorije in lastnem likovnem delovanju je učitelj v delu učenca sposoben 

prepoznati moč njegove izraznosti ter kvaliteto njegovega dela. Šele takrat ima orodje za 

odkrivanje, usmerjanje in spodbujanje likovno nadarjenih učencev, pri svojem delu pa je 

suveren ter je sposoben svojo odločitev tudi utemeljiti. 

Pa vendar, likovna umetnost s svojo čarobnostjo in poetičnim jezikom, kot ga imenuje v svojih 

razpravah Selan (2012, 2013, 2014), ni eksaktna veda. Čeprav je v neumetnostnih vedah vse 

izmerljivo in dokazljivo, umetnost s svojo individualnostjo in enkratnostjo premore dimenzijo, 

ki je znanosti tuja. Ravno zaradi svoje duhovne dimenzije je umetnost kljub likovni govorici, 

ki je jasna in nedvoumna, težko razložiti in utemeljiti, saj se zdi pogosto le čustvena in 

nagonska. Poznavanje likovne govorice pa je vendarle ključ, s katerim podpremo in odpremo 
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vrata, da se lahko duhovna in materialna dimenzija medsebojno prežameta v likovni izraz. S 

pomočjo likovne teorije z gotovostjo zaznamo in  prepoznamo dobro likovno delo in likovno 

nadarjenega učenca ter ne prepuščamo odločitve le lastnim estetskim normam in intuiciji 

(Butina, 1995). 

Učiteljeva naloga je, da prepozna likovno delo, ki je nadpovprečno in nakazuje na potencial 

likovne nadarjenosti, učencu pa je v oporo in pomoč pri razvijanju le te. Učencu mora pomagati, 

da razvije likovno kompetenco. To pa lahko stori le, če sam te procese dobro razume. 

Predstavljam nekaj izdelkov učencev, na podlagi katerih so učitelji  prepoznali potencial za 

likovno nadarjenost in so primer učiteljevega kvalitetnega odkrivanja likovne nadarjenosti 

učencev:  

 

 

Slika 20: učenec, 6-7 let; "Drevo" 
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Slika 21: učenec, 6-7 let; "Kavni mlinček" 

 

 

Slika 22: učenec, 6-7 let; "Rad bi bil..." 

 

 

Slika 23: učenec, 6-7 let; "France Prešeren" 
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Slika 24: učenka, 6-7 let; "Moja družina" 

 

 

 

Slika 25: učenec, 7-8 let; "Sova" 

 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   37 
 

 

Slika 26: učenka, 7-8 let; "Muca Copatarica" 

                    

 

Slika 27: učenka, 7-8 let; "V gozdu" 

 

      

 

Slika 28: učenec, 8-9 let; "Zebra" 
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Slika 29: učenka, 8-9 let; "Rože v vazi"                        Slika 30: učenec, 8-9 let; "Rože v vazi" 

                                   

 

Slika 31: učenka, 9-10 let; "Veverica" 
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Slika 32: učenka, 9-10 let; "Gozd pozimi" 

 

     

Slika 33: učenec, 9-10 let; "Gozd jeseni" 

   

 

Slika 34: učenka, 10-11 let; "Bratovščina sinjega galeba" 
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Zgoraj predstavljeni likovni izdelki so primeri izbora učiteljev, sodelujočih v raziskavi. Gre za 

likovne izdelke učencev, pri katerih so učitelji zaznali potencial za likovno nadarjenost. 

Predstavljam jih kot primer kakovostnega dela učiteljev in njihove strokovne presoje likovne 

nadarjenosti, ki se kaže v delih učencev. Izdelke sem presojala tudi sama glede na Likovno – 

jezikovne kriterije za ugotavljanje kompleksnosti likovnih del, ki jih v nadaljevanju tudi 

predstavljam. Zgoraj predstavljena so dela, ki so se glede na sestavljene Kriterije, izkazala kot 

bolj kompleksna. 

2.2.7.1 Zgodnje odkrivanje nadarjenih učencev 

O nadarjenem otroku težko govorimo, posebno v predšolski dobi, ko so te sposobnosti še malo 

razvite. Pri mlajših otrocih zato raje govorimo o dispoziciji –  zmožnosti, da se nek talent 

razvije. Da se iz naravnih dispozicij oblikuje neka sposobnost, sta potrebna spodbudno okolje 

ter aktivnost posameznika. Tiste otroke, ki kažejo posebne dispozicije, lahko prepoznamo kot 

potencialno nadarjene za likovno umetnost. Za njihov razvoj je pomembno zgodnje 

prepoznavanje, kajti najuspešnejši vpliv na razvoj dispozicij je v zgodnjem šolskem obdobju  

(Duh, Vrlič, 2003, str. 550-555). 

Ferbežar (1998, str. 33-67) govori o pomembnosti zgodnjega prepoznavanja nadarjenih otrok 

tedaj, ko so v zgodnjem otroštvu opazne specifične diferencirane sposobnosti. Po njegovem 

mnenju v takšnem primeru ni dovolj starševsko odzivanje na signale o nadarjenosti v smeri 

večje emocionalne podpore, kreativnosti in splošnega znanja. Za takšne otroke je potrebno 

zgodnje usmerjanje v specifična znanja in sposobnosti. Učitelj ima pomembno vlogo pri 

odkrivanju in identifikaciji nadarjenih ter pri spodbujanju njihovega celovitega razvoja. Kljub 

poudarjanju potrebe po čim zgodnejšem odkrivanju nadarjenih učencev, so v zgodnjem 

odkrivanju tudi nevarnosti, ki se jih moramo zavedati. Mnogim napakam in težavam bi se 

izognili, če bi imeli več informacij o interesu posameznika in njegovi osebni motivirani 

aktivnosti in rezultatu te aktivnosti ter ne le o njegovih kognitivnih lastnostih. Pogosto se zgodi, 

da učitelji in starši enačijo šolsko uspešnost z inteligentnostjo; slabo razlikujejo med 

inteligentnostjo in specifičnimi sposobnostmi; težko prepoznavajo likovno nadarjene učence s 

težavami ali posebnimi motnjami (npr. disleksija, socialne težave, emocionalne težave, 

diskalkulija …), za šolo nemotivirane nadarjene učence, učence iz nestimulativnega domačega 

okolja in učence s slabimi učnimi navadami.  

Kot ugotavlja Jurman (2004, str. 162) se pojavlja mnogo problemov v zvezi z zgodnjim 

odkrivanjem nadarjenih. Meni, da mnogi nadarjeni svoje sposobnosti pokažejo šele kasneje in 
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mnogi med njimi v zgodnji dobi odraščanja ne kažejo izjemnih rezultatov in pričakovanega 

vedenja. Po drugi strani tudi tisti posamezniki, ki kažejo nadarjenost že zelo zgodaj, ne kažejo 

svojih sposobnosti v skladu z neko zakonitostjo in ob predvidenih situacijah. Tretja dimenzija 

problema je v raziskovalcih oziroma tistih, ki naj bi odkrivali nadarjene. Po Jurmanovem 

mnenju v večini iščejo znake visoke inteligentnosti ali celo genialnosti. Nekateri nadarjeni te 

lastnosti resnično pokažejo, vendar pa so to izjemni otroci, ki jih uvrščamo med čudežne. Le 

teh pa ni potrebno odkrivati, kajti njihov talent je tako izjemen, da jim skupnost zelo hitro prizna 

položaj nadarjenih. Ogromna večina nadarjenih pa si ta položaj pribori šele kasneje v življenju. 

Vogrinc (2003, str. 543-549) v svoji raziskavi ugotavlja, da tako bodoči pedagoški delavci, kot 

tudi tisti, ki že imajo s poučevanjem izkušnje, niso dovolj strokovno usposobljeni, kar je 

največja ovira pri delu z nadarjenimi. Učitelj mora dobro obvladovati vedno nova vsebinska 

področja, znati mora upoštevati različne potrebe učencev, hkrati pa preseči številne ovire 

(preveliko število učencev, pomanjkanje dodatnih sredstev …), ki se pojavljajo pri njihovem 

delu. Vogrinc (prav tam) meni, da se morajo učitelji zato nujno stalno strokovno izpopolnjevati 

in pridobivati znanja s širšega pedagoškega in psihološkega področja, da bodo poznali 

značilnosti posameznih otrok in da jih bodo znali poučevati na njim najbolj ustrezen način. 

Predvsem pa morajo negovati raziskovalno delo, ki jim bo omogočilo trajen osebnostni in 

strokovni razvoj. 

2.2.7.2 Zmote  in stereotipi o  likovni nadarjenosti 

O likovni nadarjenosti obstaja kar nekaj zablod in stereotipov in le-ti so v dobršni meri 

onemogočili razvoj znanosti za likovno nadarjene posameznike. Učitelji bi se jih pri odkrivanju 

nadarjenih morali zavedati, saj bi  s tem zagotovili bolj objektivno presojo likovne nadarjenosti 

učencev. 

Čudina (1990, str. 122) navaja nekaj takšnih zmot: 

1. Likovno nadarjeni ne potrebujejo posebne likovne izobrazbe. Danes prepričanje, da 

likovno nadarjeni učenci ne potrebujejo posebnega izobraževanja, ne velja več. 

Nasprotno, splošno priznano stališče je, da likovno talentirani posamezniki nujno 

potrebujejo čim zgodnejšo izobrazbo.  

2. Identifikacija likovno nadarjenih je enostavna, saj je njihov talent očiten. Pogosto se 

zgodi, da likovno nadarjenih v šolah ne opazimo, saj kažejo svoj talent izključno izven 

šole, prikrivajo svojo nadarjenost, da ne bi bili drugačni, ali pa njihova likovna 

aktivnost ni v skladu z učiteljevimi pričakovanji. 
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3. Vsi učenci so likovno nadarjeni. V preteklosti je veljalo prepričanje, da se bo talent pri 

učencu razvil, če mu bomo dali dovolj svobode, časa in materiala. Danes vemo, da je 

za to potrebno razvijati programe, ki bodo primerni za likovno nadarjene učence. 

4. Izjemno majhno število učencev je likovno nadarjenih. Ob takem razmišljanju se nam z 

lahkoto zgodi, da zanemarimo oz. spregledamo likovno nadarjenega učenca. 

5. Umetniki so socialno neprilagojeni, izolirani in v sporu z okolico. Negativni stereotip 

lahko pripelje do zanemarjanja talenta iz strahu pred izolacijo. Stereotip so ovrgli 

mnogi znanstveniki, ki trdijo, da so likovno nadarjeni dobro prilagojeni. 

6. Za likovno nadarjenost ni potrebna visoka splošna inteligenca. Danes vemo, da 

inteligentni učenci nimajo nujno likovnega talenta, da pa so likovno nadarjeni 

nadpovprečno inteligentni.* 

*Ko govorimo o nadarjenih učencih, pogosto naletimo na termin inteligentnost in vprašanje razlik 

med inteligentnostjo in nadarjenostjo. Jurman (2004) opiše inteligentnost kot kognitivni človekov 

potencial, ki se troši le toliko, kolikor  zahteva prilagoditev posameznika na okolje. Inteligentnost 

je naravnana povsem analitično, saj je kognitivna energija prešibka, da bi omogočila sintezo, je pa 

dovolj močna za analizo. Inteligentno odzivanje je tisto, kjer posameznik potroši najmanj energije 

in napora, da doseže cilj. Pri nadarjenosti je ravno obratno. Posameznik ima toliko energije, da mu 

poti do cilja ni treba izbirati, pogosto teh poti sploh ne more izbirati, ker pri proučevanju obstoječega 

niso poznane. Nadarjenost ima značaj prebojne energije, saj se ovire pod njenim udarcem zdrobijo 

in popustijo. Značilna je sinteza (Jurman, 2004, str.152). 

2.2.7.3 Napake pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev 

Postopek odkrivanja ni enak v vseh treh obdobjih osnovne šole. Ob koncu prve triade se izvede  

evidentiranje učencev, ki bi lahko bili likovno  nadarjeni. Evidentiranje učencev poteka na 

podlagi omenjenih kriterijev (poglavje 2.1.2), brez testiranj in uporabe posebnih ocenjevalnih 

pripomočkov. Ne le pri delu z nadarjenimi, že v samem postopku odkrivanja nadarjenih otrok 

lahko nastopijo težave, kajti mnenja o tem, kako zgodaj začeti prepoznavati nadarjene otroke, 

so različna. Če začnemo s postopkom prezgodaj, potem tvegamo večjo možnost napake zaradi 

hitrega in nepredvidljivega razvoja pri mlajših otrocih. Če pa odkrivanje nadarjenih preložimo 

na kasnejši čas, pa tvegamo, da bomo s tem ogrozili njihov optimalni razvoj (Berceljnik, 2003, 

str. 82-91). Razlog za mnoge napake pri odkrivanju nadarjenih učencev je v tem, da učitelji 

nimajo dovolj pedagoško - psiholoških znanj o nadarjenosti. Na učiteljevo odkrivanje 

nadarjenosti vplivajo tudi predsodki, stališča in vrednote. Pogosto se zgodi, da učitelji neradi 

nagrajujejo zlahka pridobljene dosežke, zato pri učencu, ki z vztrajnostjo in naporom dosega 

odlične rezultate, prej odkrijejo visoke sposobnosti kot pri nadarjenih, ki zlahka dosegajo 
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odlične rezultate. Ker v 1. in 2. triletju, kjer poteka evidentiranje likovno nadarjenih učencev, 

poučujejo razredni učitelji, je njihova naloga toliko težja, saj se kljub dobri volji in želji po 

pravičnem evidentiranju likovno nadarjenih učencev znajdejo pred zelo težavno nalogo, ki ji 

pogosto niso kos. Razredni učitelji poučujejo likovni pouk v najbolj ranljivi in turbulentni fazi 

likovnega razvoja, zato morajo imeti dovolj strokovnega znanja. Vzroki za probleme pri 

evidentiranju so lahko tudi pomanjkanje izkušenj, precenjevanje pridnih, osebnostna obrambna 

naravnanost učitelja do nadarjenih učencev, enodimenzionalno ocenjevanje učenčeve 

nadarjenosti (npr. samo dosežke pri matematiki), spolna pristranskost … Da učitelju uspe 

stimulirati nadarjenost, je odvisno tudi od njegove osebnosti – njegove lastne kreativnosti, 

stopnje sensitivnosti, fleksibilnosti, empatije in razumevanja ter prepoznavanja potreb tistih, ki 

jih uči. Kar je za nekoga sprejemljivo in navdušujoče, je lahko za koga drugega nezaslišano. 

Ne samo da so med učitelji individualne razlike v dojemanju likovne umetnosti, razlike v 

dojemanju so tudi v nekem časovnem obdobju (Lowenfeld, 1982, str. 381-391). Poleg 

nevarnosti, da nadarjenih sploh ne odkrijemo, obstaja nevarnost, da jih odkrijemo prepozno. 

Težje prepoznamo nadarjenost, ko v učenčevem obnašanju že prevladujejo vzorci, ki 

onemogočajo razvoj talenta. Pravočasno odkritje nadarjenosti je zato pomembno zaradi 

družbenega in subjektivnega pomena uresničitve sposobnosti potencialov ter zaradi pravočasne 

usmerjenosti motivacije in interesov (Rupnik, 2003, str. 434-443). 

2.2.8 Pomen pouka likovne umetnosti in evidentiranja likovno nadarjenih 

učencev 

Likovnost ima vitalno vlogo pri razvoju in izobraževanju otrok. V procesih risanja, slikanja in 

oblikovanja posameznik elemente iz okolja spremeni in interpretira v novo smiselno celoto. 

Nastane slika ali skulptura, v katero otrok vloži del sebe. Pokaže nam, kako razmišlja, čuti, vidi. 

Za otroka je to dinamičen in neponovljiv proces. 

Vse več ljudi spoznava, da proces učenja ne vključuje le intelektualne kapacitete, temveč tudi 

socialni, emocionalni, zaznavni, fizični in psihični faktor. Vse naštete dimenzije govorijo o tem, 

da je učenje zelo kompleksen proces, ki zahteva različne metode in pristope ter celoten spekter 

znanj, kar vključuje tudi umetniške predmete. Sposobnost postavljati vprašanja in iskati 

odgovore nanje, iskati obliko in strukturo, rekonstruirati in znova sestaviti so kvalitete, ki se 

danes s poudarjanjem inteligence v šolstvu ne spodbujajo dovolj (Lowenfeld, 1982, str. 1-6).  

Pa vendar so otroci sposobni kreirati in biti kreativni  z znanjem, ki ga nosijo v sebi. Povedano 

drugače, kreativni so lahko vedno in v vsakem trenutku, saj črpajo iz sebe (kar vonjajo, doživijo, 
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primejo, opazijo …), iz neposrednih izkušenj in osebnega angažmaja in ne iz intelektualnega 

vedenja. Najpomembnejša sestavina kreativnega razvoja je odnos med otrokom in okoljem. Uči 

se skozi čutila. Likovno se izrazi tako (Frelih, 2014, str. 96), da zadovolji potrebo po gibanju, 

opazovanju, puščanju sledi, koordinaciji giba in vida, izražanju mnenja in čustev, ugodju, 

osvajanju prostora, spoznavanju materialov … Ne samo da je današnji čas podvržen vplivu 

tehnologije (Lowenfeld, 1982, str. 381-391) in omogoča otrokom dostop do informacij brez 

osebne izkušnje in emocionalne vpletenosti, tudi šolski sistem je naravnan v to smer. Prevlada 

leve možganske hemisfere in zanemarjanje desne pa vpliva na celoten proces učenja. Z izjemo 

umetnosti, ki  zagotovi nujno potrebno ravnovesje med intelektualnim in emocionalnim, je v 

šolskem sistemu le malo predmetov, ki bi k temu pripomogli. Umetnost, ki jo otrok spozna 

skozi čutila v zgodnjem otroštvu, doprinese k razvoju fleksibilne in kreativne osebnosti. Le ta  

se  izrazi tudi na drugih t. i. intelektualnih področjih. Usmerjenost k izključno intelektualnemu 

učenju pa tega procesa ne zagotavlja. Učitelj, ki je likovno kompetenten in se zaveda pomena 

in smisla likovne umetnosti,  lahko vsaj delno pripomore k drugačnemu nivoju pomena likovne 

umetnosti, kot ga ima le ta danes v slovenskih osnovnih šolah. 

 

2.3 PREDLOGI IN SMERNICE ZA EVIDENTIRANJE LIKOVNO 

NADARJENIH UČENCEV 
Postopek evidentiranja likovno nadarjenih učencev v OŠ zaenkrat še nima zadovoljujočih 

smernic in okvirjev, ki bi pomagali učiteljem razredne stopnje odkriti  likovno nadarjene 

učence. Ob razmišljanju, kako izboljšati dano situacijo, se je v odnosu do sistematike likovnega 

jezika porodila misel na sestavo likovno -  jezikovnih kriterijev za ugotavljanje kompleksnosti 

likovnih izdelkov, ki bi jih učitelji uporabljali kot izhodišče pri evidentiranju likovno nadarjenih 

učencev. Evidentirati pomeni biti pozoren, opaziti in odkriti dispozicijo za likovno nadarjenost 

učenca. S tega stališča je to proces, ki zahteva učiteljevo pozornost skozi vse šolsko leto ter 

širši vpogled v likovnost, ki presega evidentiranje na podlagi izpolnjevanja obrazca. Čeprav 

menim, da bodo kriteriji za evidentiranje delo olajšali in izboljšal kakovost postopka, se hkrati 

zavedam tudi pasti, ki jih s tem prinaša. 

Pomisleki  

Obrazec z likovno jezikovnimi kriteriji za ugotavljanje likovno nadarjenih učencev bo dosegel 

svoj namen izključno ob sistematični spremembi pristopa k temu vprašanju. Ker evidentiranje 

poteka v prvi triadi, likovno umetnost pa poučujejo učitelji razrednega pouka in ne likovni 

pedagog, se pojavlja pomislek, kako kakovostno rešitev dobimo z evidentiranjem na podlagi 
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obrazca. Tvegamo namreč, da učitelj, ki učenca pozna celostno, zlahka zapade pod vpliv 

siceršnjega vtisa učenčeve splošne učne uspešnosti. Drugi pomislek se nanaša na učiteljevo 

strokovno kompetenco in s tem razumevanje vprašanj, ki se nanašajo na poznavanje likovne 

teorije. Ob nezadostnem poznavanju le-te pa zlahka dobimo zmotne in neverodostojne 

rezultate. 

Misel, da bi likovno umetnost v 1. triadi poučeval likovni pedagog, se v tem trenutku zdi 

utopična, kot se neizvedljiva zdi tudi misel na oblikovanje umetniških oddelkov (po zgledu 

športnih oddelkov), v katerih bi v 1. triadi poučeval likovni pedagog. Brez večjih posegov v 

sistem dela 1. triade pa je izvedljivo oblikovanje TIM-a,  ki bi zajemal razrednega učitelja, 

likovnega pedagoga in pedagoškega delavca, ki bi s strokovno izmenjavo mnenj in celostno 

strategijo postopka lažje in učinkoviteje prišli do zadovoljivih rezultatov, izognili pa bi se tudi 

zgoraj omenjenim pastem. . Ob tem predlogu pa so potrebna tudi strokovna izobraževanja na 

temo likovnega jezika in podajanja likovno teoretskih smernic za učitelje razredne stopnje. 

Dobrodošlo bi bilo vnesti tudi več likovno teoretskih vsebin v program za učitelje razredne 

stopnje že v času študija.  

Likovno jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev temeljijo 

na strukturi likovnega jezika. Zajemajo vse ravni likovnega jezika od fotološke, morfološke, 

sintaktične do semantične in tehnološke. Tako razmejeni kriteriji, dajo učitelju večplasten 

vpogled v celotno otroško likovno delo. V pomoč so lahko učiteljem pri evidentiranju likovno 

nadarjenih  učencev, kot so lahko tudi pripomoček pri vrednotenju učenčevih likovnih izdelkov. 

Smiselnost uporabe likovno-jezikovnih kriterijev 

- Presojanje na podlagi kompleksnosti likovnega izdelka 

Kriteriji za presojanje kompleksnosti so v prvi vrsti pripomoček za vrednotenje posameznih 

izdelkov. Bistvena pri tem je presoja kompleksnosti, ki jo učenec v svojem likovnem delu 

izkazuje. Le-ta lahko kaže na likovno nadarjenost učenca. Šele ob celoviti presoji 

kompleksnosti posameznih likovnih izdelkov, ki poteka skozi celotno šolsko leto, si učitelj 

lahko ustvari mnenje o likovni nadarjenosti učenca.  

V kolikor učitelj presodi, da so izdelki učencev v večini višje kompleksni, je to lahko indikator 

za likovno nadarjenost učenca. S kriteriji presojamo posamezno likovno delo, nadarjenost pa 

presodimo glede na celovit proces otrokovega likovnega ustvarjanja. 
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Učitelj s pomočjo kriterijev presoja vsako likovno delo učenca. Ob tem uporabi kategorije, ki 

so smiselne. Npr. pri risarskem izdelku ne moremo presojati barv, lahko pa presojamo prvine, 

kot so točka, linija, svetlo -  temno … Kriteriji niso sestavljeni na način točkovanja, zato 

posamezna kategorija lahko funkcionira kot celota in ni odvisna od drugih kategorij. 

Uporabljamo jih selektivno, glede na naravo likovnega izdelka.  

- Strokovna kompetenca 

Presojanje in prepoznavanje kompleksnosti  sta odvisni od učiteljevega strokovnega znanja. 

Likovno jezikovni kriteriji zahtevajo znanje o likovnem razvoju otrok. Kompleksnost namreč 

lahko iščemo znotraj določene faze v likovnem razvoju otroka, oz. presojamo, ali učenec 

določeno fazo prehiteva ali v njej zaostaja. 

Za presojanje kompleksnosti likovne nadarjenosti je nujno potrebno tudi znanje o tem, kaj je v 

določenem likovnem delu kvaliteta in kaj pomanjkljivost. Ne samo da mora znati učitelj 

presoditi kompleksnost določene kategorije, presoditi mora znati tudi, v kolikšni meri je ta v 

konkretnem likovnem delu  potrebna. Kompleksnost je treba presojati torej vedno celovito in v 

kontekstu in ne na ravni ene kategorije. Ni nujno, da je manj kompleksno na ravni ene kategorije 

vedno tudi slabše na ravni celote (npr. ni nujno, da je artikulacija raznolikih linij glede na 

debelino, jakost, smer … vedno boljša, čeprav je bolj kompleksna). Celo več, manj kompleksno 

kaže lahko na dobro likovno odločitev učenca pri svojem delu. 

Namen in uporaba 

Likovno jezikovni kriteriji niso dokončni. Dopuščam možnost, da se z uporabo izkaže, da so za 

učitelje razredne stopnje neuporabni, nerazumljeni, preveč strokovni, prezahtevni, premalo 

precizirani, nefunkcionalni …, zato jih bo s časom potrebno dopolnjevati in spreminjati. Moj 

namen pri sestavi le teh je bil dvigniti kvaliteto evidentiranja likovno nadarjenih učencev kot 

tudi vrednotenja likovnih izdelkov v 1. triadi. Zavedam se, da je ob sedanjem stanju, ko se od 

učiteljev razrednega pouka zahteva, da opravijo delo, za katerega jih niso primerno opremili v 

času študija, preobrat, ki terja svoj čas. Narava likovnih del je kompleksna, kako zahtevno pa 

je merjene likovnih del,  ve vsakdo, ki je bil postavljen pred to nalogo.  

Menim, da le dovolj strokovno usposobljen kader lahko ustrezno vrednoti likovnost. Z likovno-

jezikovnimi kriteriji za ugotavljaje kompleksnosti izdelkov učencev si bodo učitelji lahko 

pomagali k bolj sistematičnemu in temeljitejšemu delu. Strokovno sodelovanje in izmenjava 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   47 
 

mnenj v TIM-u učiteljev, opora likovnega pedagoga ter njegovo občasno opazovanje učencev 

pri delu  in skupno reševanje obrazca so smernice, ki bi nadgradile obstoječe stanje. 

Ne samo da bi s takšnim pristopom pridobili bolj verodostojne rezultate, pojavljalo bi se tudi 

manj napak pri evidentiranju v smislu prezrtosti nadarjenega učenca ali pa obratno, v 

evidentiranju prekomernega števila učencev. Posledično bi učitelji kakovostneje delali z 

resnično nadarjenimi učenci, saj v poplavi le teh zgubljajo fokus, energijo in čas.  

2.3.1 Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti izdelkov 

učencev 
Likovno-jezikovne kriterije za presojanje kompleksnosti  (kriteriji so nastali s strokovno 

pomočjo prof. Selana, skozi zasebno komunikacijo, 2014 -2016; določeni pa so povzeti tudi po 

prof. Č. Frelihu, 2014) izdelkov učencev (priloga 1) in s tem dispozicije za likovno nadarjenost 

sem na konkretnih primerih obravnavala kot izhodišče pri delu z nadarjnimi učenci. S tem sem 

želela ponazoriti, kako si lahko z njimi pomagamo pri evidentiranju likovno nadarjenih 

učencev. Pri vsaki prvini sem izbrala dva likovna izdelka, ki sem ju umestila kot primer nižje 

ali pa višje kompleksnosti likovnega ustvarjanja. Likovni izdelki, ki služijo kot primeri, so dela 

učencev, ki so jih učitelji posredovali kot primere, ki kažejo na likovno nadarjenost učencev. V 

šolskem letu 2013/14 je prispelo 29 izdelkov učencev od 1.-4. razreda, v šolskem letu 2014/15 

pa 25 likovnih del učencev od 1.-4. razreda, po eden izdelek  posameznega učenca. 

 

1.Fotološka raven 

a. Točka in linija             

 

       

primer 1                                                                  primer 2 
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Slika 35: učenec, 7-8 let; "Pust"                                 Slika 36: učenec, 7-8 let; "Pust" 

                                                

Kategorija Stopnja kompleksnosti            Ponazoritev 

višja                   nižja  

kompleksnost   kompleksnost 

Točkovne modalitete: 

odprte in zaprte točke 

(sečišča linij, samostojne 

točke, konci linij ipd.) 

Uporablja raznolike 

točkovne modalitete, 

posamično in v kombinaciji 

primer 1 

primer 2 

Točkovne gramatike: 

ploskovita in prostorska 

raba točke 

S točkami na izviren in 

prepričljiv način artikulira 

ploskev in/ali prostor 

 primer 1   

                           

 primer 2          

Točka kot sredstvo za 

artikulacijo svetlostnih 

razlik 

S stopnjevanjem velikosti 

in zgoščanjem točk 

prepričljivo ustvarja 

svetlostne razlike 

 primer 1 

                             primer 2 

Točka in likovne 

spremenljivke 

Artikulira raznolike točke 

različnih barv, oddaljenosti, 

položajev, velikosti ipd. 

 

primer 1               

primer 2 
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Modalitete linij: pasivne, 

aktivne, medialne 

Uporablja raznolike 

modalitete linij, posamično 

ali v kombinaciji 

primer 1 

primer 2             

 

Artikulacija linij: 

spontanost, tekočnost, 

odsekanost 

Linije artikulira spontano, 

tekoče, jasno 

primer 1 

primer 2 

Linija in likovne 

spremenljivke (lastnosti 

linij glede na jakost, 

debelino, dolžino, smer in 

usmerjenost, zgoščenost 

ipd.) 

Linije artikulira raznoliko 

glede na jakost, debelino, 

dolžino, smer in 

usmerjenost, zgoščenost 

ipd. 

 

primer 1                

primer 2 

 

Vloga točk in linij pri 

ponazarjanju in tvorjenju 

tekstur 

S točkami in/ali linijami 

prepričljivo ponazori 

teksturo oblike 

primer 1 

                           primer 2 

 

Linearne gramatike: 

ploskovna in/ prostorska 

narava linij 

Z linijami prepričljivo 

artikulira ploskev in prostor 

(prekrivanje, perspektiva 

ipd.) 

                         

primer 1            

primer 2                    

Sporočilnost točk in/ali linij Točke in/ali linije sporočajo 

gledalcu veliko informacij 

(detajli, zanimiva opažanja, 

bogastvo idej) 

primer 1 

primer 2 

Kombinacija točk in linij Pri artikulaciji prostora, 

tekstur in svetlostnih razlik 

prepričljivo kombinira 

točke in linije 

                          

primer 1           

primer 2 

 

 

 

b. Barva 
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      primer 3                                                               primer 4 

                      

             Slika 37: učenka, 8-9 let; "Rože v vazi"                   Slika 38: učenka, 8-9 let; "Rože v vazi" 

 

 

             Kategorija     Stopnja kompleksnosti              Ponazoritev 

višja                      nižja 

kompleksnost         kompleksnost 

Barvno mešanje (primarne, 

sekundarne, terciarne 

barve) 

Primarne barve spretno 

meša v sekundarne in 

terciarne;  

 

primer 3                 

primer 4 

Prekrivanje in plastenje 

barvnih nanosov 

Barve prepričljivo plasti in 

spretno uporablja lazurne in 

pastozne nanose barv 

 

primer 3                   primer 4 

Barvno ravnovesje Uporablja raznolike 

kombinacije primarnih, 

sekundarnih in terciarnih 

barv za dosego ravnovesja 

v likovnem delu 

 

primer 3                  primer 4 
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Barvne gramatike: 

ploskovne in prostorske 

(modulacija in toplo-hladni 

ekrani) 

 

Za artikulacijo prostora 

prepričljivo uporablja 

toplo-hladni barvni odnos v 

modulaciji in toplo-hladnih 

ekranih 

 

primer 3                  primer 4 

Barvni kontrasti Barvne kontraste artikulira 

na subtilne in presenetljive 

načine (različne stopnje 

med kontrastnimi barvami) 

 

primer 3                  primer 4 

Oblika in barva  Barve iz okolja prepričljivo 

reproducira v likovnem 

delu (predmetne barve); v 

artikulaciji oblik in barv 

vzpostavlja izvirne in 

presenetljive odnose med 

barvami in oblikami 

 

primer 3                  primer 4 

 

c. Svetlo-temno 

primer 5                                                                 primer 6 

              

       Slika 39: učenec, 7-8 let; "Sova"                      Slika 40: učenec, 7-8 let; "Krava" 
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             Kategorija    Stopnja kompleksnosti           Ponazoritev 

višja                      nižja 

kompleksnost      kompleksnost 

Razpon svetlostne lestvice Uporablja večstopenjske 

razlike med svetlimi in 

temnimi predeli 

 

primer 5              primer 6 

Svetlo-temne gramatike: 

modelacija in svetlo–temni 

ekrani 

Prepričljivo uporablja 

modelacijo za artikulacijo 

prostorskih oblik in svetlo–

temne ekrane za tvorjenje 

iluzije prostora 

 

primer 5              primer 6 

Svetlostni prehodi V artikulaciji svetlo-temnih 

gramatik (modelacija in 

svetlo-temni ekrani) spretno 

uporablja kontinuirane in 

diskontinuirane svetlostne 

prehode. 

 

primer 5               primer 6     

Likovni prostor kompozicijsko ravnovesje 

svetlo temnih površin 

primer 5 

primer 6               

Svetlostni ključi (visoki – 

nizki, durovski – molovski) 

in vsebinska raba svetlo–

temnega 

Uporablja svetlo-temne 

ključe skladno z izrazom 

vsebine likovnega dela  

primer 5      

primer 6          

 

 

 

 

2. Morfološka raven 

 

a. Oblika in likovne spremenljivke 
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                                          primer 7 

 

Slika 41: učenka; 6-7 let; "Drevo" 

                                       primer 8 

 

Slika 42: učenec, 6-7 let; "Drevo" 

 

      Kategorija Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni vidik 

kot možni 

indikator 

nadarjenosti 

   Ponazoritev 

višja                     nižja 

kompleksnost      kompleksnost 

Enostavne in kompleksne 

oblike 

Oblike so 

kompleksne, 

vežejo se v nove 

oblike, posveti se 

detajlom 

  

primer 7             primer 8 

Organske in geometrijske 

oblike 

Organske in 

geometrijske 

oblike artikulira na 

raznolike načine 

  

                           primer 7 

                           primer 8 
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Ploskovite in prostorske 

oblike 

Oblike so izražene 

prostorsko in/ali 

ploskovito 

  

primer 7             primer 8 

Ikonične in abstraktne 

oblike 

Ikonične oblike 

reprezentira na živ 

in nešablonski 

način 

  

primer 7             primer 8 

Poudarjanje oblik z 

likovnimi 

spremenljivkami 

Oblike poudarja z 

barvo, s številom, 

položajem, z 

velikostjo, gostoto, 

teksturo 

  

primer 7             primer 8 

Kompleksnost detajlov Pozornost in 

izrisovanje detajlov 

za dosego 

kompleksnejšega 

izražanja 

  

primer 7             primer 8 

Velikost Velikosti oblik so 

primerne glede na 

format in 

medsebojne oblike 

Prostorski 

pomen velikosti 

zgodaj zamenja 

simbolnega 

 

primer 7              primer 8 

Položaj Oblike razporeja 

po celotnem 

formatu in med 

njimi vzpostavlja 

hierarhijo 

Zgodaj se 

zaveda meja 

formata in tega, 

da se oblike 

lahko 

nadaljujejo 

preko formata 

 

primer 7             primer 8 

Gibanje in smer Uporablja nagnjene 

osi teles za 

ponazoritev 

gibanja 

  

primer 7             primer 8 
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Velikost in teža Razlike v teži in 

velikosti porajajo 

dinamične 

napetosti med 

oblikami 

  

primer 7             primer 8 

Gostota S spreminjanjem 

gostote  dinamizira 

energijsko in 

tonsko vrednost 

površin 

  

primer 7               

primer 8 

Teksture Dobro zaznava 

teksture iz okolja 

in jih prepričljivo 

ponazarja 

  

                              primer 7 

                              primer 8 

 

 

3.  Sintaktična raven 

a. Sintaksa likovnega prostora 

 

                                              

                                               primer 9 

 

               Slika 43: učenec, 7-8 let; "Čist in umazan svet" 
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                                              primer 10 

                  

Slika 44: učenec, 7-8 let; " V naravi" 

 

  Kategorija Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni vidik 

kot možni 

indikator 

nadarjenosti 

  Ponazoritev 

višja                       nižja 

kompleksnost       kompleksnost 

Stopnjevanje (npr. 

velikosti, intenzivnosti 

barv, ostrine in jasnosti 

detajlov, razločnosti 

tekstur ipd.) 

Prepričljivo 

uporablja 

stopnjevanje za 

gradnjo iluzije 

prostora 

Zgodnja uporaba 

stopnjevanja 

velikosti za 

gradnjo iluzije 

prostora 

 

                             primer 9 

                             primer 10                      

Prekrivanje Prepričljivo 

uporablja 

prekrivanje za 

gradnjo iluzije 

prostora 

Zgodnja uporaba 

prekrivanja za 

gradnjo iluzije 

prostora 

 

primer 9 

            

primer 10 

Zvračanje in perspektiva Prepričljivo 

uporablja 

zvračanje in 

perspektivo za 

Zgodnja uporaba 

zvračanja in 

perspektive za 

gradnjo iluzije 

prostora 

 

                             primer 9      

                             primer 10                                     
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gradnjo iluzije 

prostora 

Kadriranje Uporablja 

nenavadne poglede 

v prostor 

                              primer 9 

                             primer 10 

 

 

 

b. Sintaksa likovne kompozicije 

 

 

primer 11                                                                   primer 12 

                 

Slika 45: učenec, 6-7 let; "Mlinček"                             Slika 46: učenec, 6-7 let; "Mlinček" 

 

 

 

        Kategorija    Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni vidik 

kot možni 

indikator 

nadarjenosti 

       Ponazoritev 

višja                   nižja 

kompleksnost   komleksnost 

Proporci Pravilna in 

prepričljiva 

uporaba sorazmerij 

pri risanju glave in 

telesa 

Zgodnja uporaba 

pravilnih 

sorazmerij pri 

risanju glave in 

telesa 
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Ravnovesje (statično in 

dinamično) 

Izkazuje občutek za 

dinamično 

ravnovesje na sliki 

  

primer 11           primer 12 

Sorazmerja Uporablja 

kompleksna 

sorazmerja v 

kompoziciji  

  

primer 11           primer 12 

Format Oblike razporeja po 

celotnem formatu 

in med njimi 

vzpostavlja 

hierarhijo 

Zgodaj se zaveda 

meja formata in 

tega, da se oblike 

lahko nadaljujejo 

preko formata 

 

 

 

Kompozicijske in 

prostorske odločitve 

Uporablja 

nenavadne 

kompozicijske in 

prostorske 

odločitve 

(nenavadni pogledi 

v prostor, 

nenavadni rezi v 

kompoziciji)  

  

primer 11         primer 12   

 

 

4. Semantična in materialno-tehnična raven 

 

                          primer 13 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   59 
 

 

Slika 47: učenec, 8-9 let; "Zebra" 

 

                                    primer 14 

 

Slika 48: učenka, 8-9 let; "Mačka" 

 
        Kategorija Stopnja kompleksnosti         Ponazoritev 

višja                     nižja 

 kompleksnost    kompleksnost 

Izražanje vsebine Izumljanje izvirnih znakov 

(vsebin) za izražanje vsebin 

 

primer 13       primer 14 

 

Osebni zorni kot Izbira osebnega, 

neobičajnega zornega kota 

 

                       primer 13        

primer 14 
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Likovne odločitve Izbiranje jasnih likovnih 

odločitev (manjše število 

likovno jezikovnih 

kompromisov, 

nedoslednosti) 

 

primer 13        primer 14 

Estetska kvaliteta Splošni interes za estetsko 

kvaliteto likovnih del 

(kompozicija, barva, 

tehnika …) 

 

primer 13       primer 14 

Likovni izraz Skrb za čistočo in red je 

podrejena likovnemu izrazu 

 

primer 13 

primer 14 

Vrednotenje dosežkov Zanesljivo vrednotenje 

lastnih dosežkov 

 

 

Tehnike in orodja Izrazit občutek za izrazne 

potenciale likovnih tehnik 

in orodij 

 

primer 13        primer 14 

Materiali Inovativna in suverena 

uporaba materialov 

primer 13        primer 14 

Likovna področja Izrazit interes za usvajanje 

različnih likovnih tehnik in 

področij; izrazito zanimanje 

za določeno tehniko oz, 

področje  

 

Eksperimentiranje Izumljanje lastnih 

tehnoloških pristopov 

 

Motorična spretnost Visoka raven motorične 

spretnosti; nadomeščanje 

morebitne motorične 

nespretnosti z izvirnostjo 

 

primer 13         primer 14 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. POTEK RAZISKAVE 

3.1.1 Opis zbiranja podatkov 

Že nekaj let v svoji pedagoški praksi zaznavam problem evidentiranja likovno nadarjenih 

učencev. Z njim se soočajo učiteljice razrednega pouka, zato sem se odločila, da v raziskavi 

zajamem 12 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo učence od 1.-5. razreda. Skozi celotno 

šolsko leto so izvajali različne likovne naloge, na podlagi izdelkov pa evidentirali likovno 

nadarjenost učencev. Raziskava je potekala pri rednem pouku likovne umetnosti. V vsakem od 

oddelkov sem bila pri izvedbi ene likovne naloge prisotna tudi sama. Opazovala sem potek ure 

in učence pri delu. Na konkretnih izdelkih, ki so jih ustvarili učenci,  so učitelji izbrali tiste, za 

katere so menili, da kažejo znake likovne nadarjenosti glede na kriterije, ki jih uporabljajo do 

sedaj. Izdelke sem tudi sama analizirala z metodo formalne likovne analize v odnosu do 

likovno-teoretskih in likovno-didaktičnih kriterijev, ugotovljenih v teoretičnem delu raziskave, 

in rezultate primerjala med seboj. V namen raziskave sem z učitelji sodelujočimi v raziskavi 

izvedla tudi anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik sem izvedla osebno, nanj se je odzvalo vseh 

12 nagovorjenih učiteljev.  

3.1.2 Vzorec 

Uporabila sem namenski vzorec, ki je predstavljal 12 učiteljev razrednega pouka. Učitelji, 

sodelujoči v raziskavi, so zbirali in posredovali likovna dela učencev, ki so jih evidentirali kot 

likovno nadarjene. Zbiranje otroških likovnih del je potekalo v šolskem letu 2013/14 in 

2014/2015. Ustvarjali so jih učenci od 1.– 4. razreda OŠ Vodmat. Skupno število sodelujočih 

učencev je bilo 220. 

3.1.3 Metoda 

V empiričnem delu raziskave sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo. Kot 

raziskovalni pristop sem uporabila kvantitativno raziskavo in kvalitativno analizo. 

3.1.4 Merski instrumentarij 

Kot merski instrumentarij sem uporabila anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil narejen za namen 

raziskave. Vsebuje vprašanja zaprtega tipa  in odprtega tipa (priloga 2). 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   62 
 

3.1.5 Pričakovani rezultati 

Problem evidentiranja likovno nadarjenih učencev je v slovenskem prostoru dokaj neraziskan 

in odpira vrsto vprašanj. Zaenkrat so smernice za evidentiranje likovne nadarjenosti ohlapne, 

učitelji pa se po njih težko orientirajo. Ker je tovrstnih raziskav malo, učitelji pa se dnevno 

srečujejo z likovno nadarjenimi učenci, menim, da bodo rezultati raziskave v pomoč učiteljem 

pri odkrivanju likovno nadarjenih učencev. S svojo raziskavo želim prispevati drobec k lažjemu 

in kakovostnejšemu delu učiteljev na področju likovno nadarjenih učencev.  

 

3.2 OBDELAVA PODATKOV 

V raziskavi je sodelovalo 12 učiteljev (11 žensk in en moški) razrednega pouka, starih med 30 

in 54 let. Vsi učitelji so visoko izobraženi, njihove delovne izkušnje v pedagoškem poklicu pa 

so v razponu od 5 pa do 27 let. Poučujejo učence od 1. do 5. razreda osnovne šole. Učitelji so 

skozi celotno šolsko leto 2013/14 zbirali in posredovali likovna dela učencev, za katera so bili 

mnenja, da kažejo na likovno nadarjenost učencev. Na podlagi let teh so tudi evidentirali 

likovno nadarjene učence. Naslednje šolsko leto (2014/15) pa so isti učitelji ob moji prisotnosti 

izvedli z učenci po eno likovno nalogo. Med likovnimi izdelki so izbrali v vsakem razredu tiste 

likovne izdelke, za katere so bili mnenja, da kažejo znake likovne nadarjenosti po kriterijih, ki 

so jih uporabljali do sedaj. Likone izdelke sem nato analizirala še sama in naredila primerjavo 

med svojimi ugotovitvami in ugotovitvami učiteljev z metodo formalne likovne analize v 

odnosu do likovno-teoretskih in likovno-didaktičnih kriterijev, ugotovljenih v teoretičnem delu 

raziskave, in rezultate primerjala med seboj. Učitelji, sodelujoči v raziskavi so izpolnjevali tudi 

anketni vprašalnik, kjer sem proučevala, ali so učitelji razrednega pouka dovolj poučeni o 

likovno-teoretskih smernicah za evidentiranje likovne nadarjenosti učencev in ali menijo, da so 

dovolj usposobljeni, da njihovo nadarjenost prepoznajo. Zanimalo me je tudi, ali so učenci, ki 

jih učitelji evidentirajo kot likovno nadarjene, upravičeno opredeljeni kot nadarjeni tudi glede 

na sistematizirana likovno-teoretska izhodišča, ki sem jih podala v teoretičnem delu. Podatke 

sem nato analizirala z računalniškim programom za statistično obdelavo podatkov. 

3.2.1 Ugotavljanje, kdo v osnovni šoli evidentira likovno nadarjene učence  

Najprej sem učiteljem zastavila vprašanje, kdo izmed strokovnih delavcev evidentira likovno 

nadarjene učence v osnovni šoli. Zanimalo me je, ali to delo opravljajo učitelji razrednega 

pouka, likovni pedagogi ali pa  šolska svetovalna služba. 
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Tabela 4: Izvajalci evidentiranja v OŠ 

 

Na vprašanje je odgovorilo vseh 12 učiteljev (100 %). Kar v 83 % učitelji razrednega pouka 

evidentirajo likovno nadarjene učence sami, le 17 % učiteljev razrednega pouka sodeluje z 

likovnim pedagogom. Šolski pedagog v tem postopku ni vključen, prav tako ne sodelujejo v 

postopku evidentiranja skupaj učitelji razrednega pouka, likovni pedagog in šolski pedagog. 

3.2.2 Ugotavljanje ustreznosti trenutno veljavnega postopka za 

evidentiranje likovne nadarjenosti učencev 

Učitelji so odgovarjali na vprašanje, ali so s postopkom evidentiranja likovno nadarjenih 

učencev, ki je trenutno v veljavi, zadovoljni in katerih sprememb v postopku si želijo.  

Tabela 5:Ustreznost trenutno veljavnega postopka evidentiranja v OŠ 

 

10; 83%

2; 17%

0; 0% 0; 0%

Kdo evidentira likovno nadarjenost učencev v OŠ ?

učitelji RP učitelji RP in LP šolski pedagog učitelj RP, LP in šolski pedagog

1; 8%

4; 34%

7; 58%

Zadovoljstvo razrednih učiteljev s postopkom 
evidentiranja

sem zadovoljen nisem zadovoljen sem delno zadovoljen
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Le 8 % od vseh vprašanih učiteljev je s postopkom evidentiranja, ki je trenutno v veljavi, 

zadovoljnih. 34 % učiteljev s postopkom evidentiranja ni zadovoljnih, zato menijo, da so 

spremembe nujne. Večina razrednih učiteljev – 58 % je delno zadovoljnih, z nekaj 

spremembami pa bi zadovoljili njihova pričakovanja. 

Na vprašanje, katere spremembe v postopku bi bile po njihovem mnenju potrebne, so učitelji 

navajali naslednje predloge in želje:    

- izobraževanje učiteljev v obliki delavnic;  

- konkretna priporočila na konkretnih primerih 

(delavnice); 

- usmeritve strokovnjakov; 

- smernice in podrobni, kritični kriteriji, saj je preveč 

nadarjenih učencev; 

- jasna merila za določanje nadarjenosti; 

- izvedba testa nadarjenosti, podobno kot pri 

sprejemnih izpitih na fakulteto; 

- TIM strokovnjakov in njihova priporočila. 

Glede na vsebino odgovorov lahko strnem predloge v tri kategorije: jasna merila, izobraževanje 

in sprejemni izpiti. 

 

Tabela 6:Predlagane spremembe v postopku evidentiranja v OŠ 

 

5; 42%

1; 8%1; 8%

5; 42%

Predlagane spremembe v postopku evidentiranja s strani 
razrednih učiteljev

jasna merila in priporočila strokovnjkov izobraževanje za učitelje

izpit za nadarjene ni bilo predloga
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Kar 42 % vseh vprašanih učiteljev si želi jasnih meril in kriterijev za evidentiranje likovno 

nadarjenih učencev, 14 % učiteljev je predlagalo izobraževanja za učitelje, v enakem odstotku 

so predlagali izpit za nadarjene učence. Drugih predlogov ni bilo. 

3.2.3 Ugotavljanje meril, s katerimi učitelji trenutno evidentirajo likovno 

nadarjene učence 

Zanimalo me je, kakšna merila učitelji uporabljajo in na kaj se opirajo pri evidentiranju likovno 

nadarjenih učencev. 

 Tabela 7: Merila za evidentiranje likovno nadarjenih učencev 

 

Učitelji v 44 % od celote evidentirajo likovno nadarjene učence na podlagi lastnega občutka in 

intuicije, na katera se najbolj zanesejo. Na poznavanje likovnega izražanja in jezika, ki so ga 

učitelji pridobili tekom študija, se opira 26 % učiteljev, z dodatnimi izobraževanji, seminarji, 

študijem si pomaga ravno tako 26 % vprašanih učiteljev, le 4 % učiteljev pa pri evidentiranju 

uporablja kakovosten priročnik za učitelje.  

3.2.3.1 Ugotavljanje mnenja učiteljev o težavah pri evidentiranju likovno nadarjenih 

učencev 

Na vprašanje učiteljem, ali jim evidentiranje likovno nadarjenih učencev povzroča težave, so 

kar v 92 %  odgovorili, da so pri tem delu večkrat v zadregi in ne vedo, na kaj v likovnem 

izražanju naj se oprejo. Le  8 %  učiteljev meni, da s tem nima težav, saj dobro razume likovno 

izražanje in jezik. Nihče pa ni mnenja, da se pri tem delu sploh ne znajde, saj likovnega 

izražanja ne razume dovolj. 

10; 44%

6; 26%

6; 26%

1; 4%

Merila za evidentiranje likovno nadarjenih učencev

lasten občutek in intuicija poznavanje likovnega izražanja in jezika

merila na podlagi dodatnih izobraževanj priročnik za učitelje
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Tabela 8: Težave pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev 

 

3.2.3.2 Ugotavljanje, kako reševati morebitne težave, ki se pojavljajo ob evidentiranju 

likovno nadarjenih učencev 

Zanimalo me je, kaj predlagajo učitelji kot opcijo za reševanje težav pri evidentiranju likovno 

nadarjenih učencev oz. kje vidijo rešitev. 

Tabela 9: Reševanje težav pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev 

 

11; 92%

1; 8%

0; 0%

Mnenje  učiteljev o težavah pri evidentiranju likovno 
nadarjenih učencev

večkrat imam težave nimam težav imam težave

2; 11%

0; 0%

6; 33%10; 56%

Reševanje težav pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev

več znanja o likovnem izražanju in jeziku več znanja o nadarjenih nasploh

več znanja o lastnostih nadarjenih konkretna priporočila srtokovnjakov
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Po večinskem mnenju učiteljev – 56 %, bi težave najlaže reševali s konkretnimi priporočili 

strokovnjakov z likovnega področja. 33 % učiteljev meni, da bi uspešno reševali težave, ki se 

pojavljajo pri evidentiranju z več znanja o lastnostih likovno nadarjenih učencev. Le 11 % 

učiteljev meni, da bi si uspešno pomagalo z več znanja o likovnem izražanju in jeziku, nihče 

pa ne meni, da bi uspešno reševal težave z več znanja o nadarjenih učencih nasploh. 

3.2.3.3 Ugotavljanje , kdo naj izvaja po mnenju učiteljev evidentiranje likovno nadarjenih 

učencev glede na trenutno veljavna merila 

 

Tabela 10: Izvajalci evidentiranja likovno nadarjenih učencev v OŠ kot alternativa obstoječemu stanju 

 

Učitelji so v 67 % mnenja, da naj bi tudi v bodoče evidentirali likovno nadarjene učence učitelji 

razrednega pouka ob priporočilih strokovnjakov za likovno področje. TIM, ki bi poleg 

razrednika vključeval še likovnega pedagoga in šolsko svetovalno službo, si želi  27 %  vseh 

učiteljev,  6 % učiteljev meni, da bi evidentiranje moralo potekati  kasneje, v 3. triadi, in bi ga 

opravil likovni pedagog, nihče pa si ne želi, da bi to delo opravil izključno šolski pedagog. 

3.2.4 Ugotavljanje, ali se čutijo učitelji dovolj strokovno usposobljeni za 

evidentiranje likovne nadarjenosti učencev 

Zanimalo me je tudi, ali se učitelji čutijo dovolj usposobljene za evidentiranje likovno 

nadarjenih učencev in ali ob tem naletijo na težave ter kako jih rešujejo. 

Najprej sem preverjala teoretična izhodišča, s katerimi učitelji pristopijo k reševanju problema 

evidentiranja likovne nadarjenosti. Zanimalo me je, katere lastnosti učitelji pripisujejo likovno 

10; 67%

4; 27%

1; 6% 0; 0%

Kdo naj v OŠ izvaja evidentiranje likovno nadarjenih 
učencev?

učitelji razrednega pouka ob priporočilu strokovnjakov

šolski TIM

likovni pedagog v 3.triadi

šolski pedagog
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nadarjenim učencem in kakšne so njihove značilnosti pri delu. Zanimalo me je tudi, kaj menijo 

o teoretičnih izhodiščih za delo z likovno nadarjenimi učenci – o tem, katera znanja so za 

učitelja pri tem pomembna, kaj menijo o poznavanju likovnega izražanja in likovnem jeziku in 

koliko so dejansko strokovno usposobljeni za to delo. 

3.2.4.1 Ugotavljanje prepoznavanja likovno nadarjenih učencev po njihovih lastnostih 

 

Tabela 11: Odkrivanje likovne nadarjenosti učencev po lastnostih 

 

 

35 % učiteljev meni, da likovno nadarjene učence prepoznamo po ustvarjalnosti. Ravno takšen 

procent učiteljev meni, da je pri tem pomembno učenčevo likovno izražanje, 10 % jih meni, da 

so za prepoznavanje ključne sposobnosti, motiviranost ter prehitevanje učenca v likovnem 

razvoju. Za nikogar niso ključnega pomena osebnostne in vedenjske lastnosti nadarjenih. 

3.2.4.2 Ugotavljanje odnosa likovno nadarjenih učencev do dela po mnenju učiteljev 

Največ učiteljev – 26 % je prepričanih, da so likovno nadarjeni učenci pri delu samostojni, 23 

% jih meni, da so motivirani in pri delu čustveno angažirani. 15 % učiteljev meni, da likovno 

nadarjeni učenci kažejo zavzetost pri delu, 12 % učiteljev pa je mnenja, da so likovno nadarjeni 

učencu pri delu vztrajni. Nihče od učiteljev ni mnenja, da so učenci pri delu površni, neubogljivi 

ali pa težavni. 

 

3; 
10% 3; 

10%

11; 35%

0; 0%
3; 10%

11; 35%

0; 0%

Lastnosti likovno nadarjenih učencev

motiviranost sposobnosti ustvarjalnost vedenjske lastnosti

likovni razvoj likovno izražanje osebnostne lastnosti
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Tabela 12: Odnos likovno nadarjenih učencev do dela 

 

 

Zanimalo me je tudi, ali se učitelji čutijo dovolj usposobljene za evidentiranje likovno 

nadarjenih učencev in ali ob tem naletijo na težave ter kako jih rešujejo. 

3.2.4.3 Ugotavljanje dejanskega stanja strokovnosti učiteljev o likovnem jeziku 

Glede na prejšnje vprašanje me je zanimalo, ali dejansko učitelji poznajo likovni jezik in s tem 

povezane pojme. Izkazalo se je, da najbolj razumejo pojem likovna kompozicija (9), nato 

likovni prostor (8), sledi mu pojem likovne prvine (7), ki ga še vedno razume večina učiteljev. 

Pojem likovne spremenljivke pa razumeta le dva učitelja, delno ga razume večina učiteljev (9). 

Delno - 5 učiteljev razume pojem likovne prvine, likovni prostor 4 učitelji in 3 učitelji pojem 

likovna kompozicija. En učitelj ne razume pojma likovne spremenljivke, vsi ostali pa razumejo 

ali pa delno razumejo vse ostale pojme. 

Pojem likovna kompozicija razume 9 učiteljev, delno ga razumejo 3 učitelji. Pojem likovni 

prostor razume 8 učiteljev, delno ga razumejo 4 učitelji. Pojem likovne prvine razume 7 

učiteljev, delno ga razume 5 učiteljev. Pojem likovne spremenljivke razumeta le 2 učitelja, 9 jih 

pojem razume delno. Eden učitelj pojma ne razume. 

 

9; 26%

8; 23%

0; 0%

23%

5; 15%

4; 12%

0; 0% 0; 0%
0; 0%

Odnos likovno nadarjenih učencev do dela po mnenju 
učiteljev

samostojen motiviran nezainteresiran

čustveno angažiran zavzet vztranjen

površen neubogljiv težaven
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Tabela 13: Razumevanje pojmov likovnega jezika 

 

 

3.2.4.4 Ugotavljanje, ali se zdi poznavanje likovnih pojmov učiteljem pomembno za 

presojanje likovne nadarjenosti 

Učitelji so ocenjevali pomembnost poznavanja pojmov likovnega jezika pri presojanju likovne 

nadarjenosti na lestvici od 1 (nepomembno) -5 (zelo pomembno).  

Tabela 14: Pomembnost pojmov likovnega jezika 

 

likovne
spremenljivke

likovna kompozicija likovni prostor likovne prvine

razumem 2 9 8 7

delno razumem 9 3 4 5

ne razumem 1 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razumevanje pojmov likovnega jezika

likovne prvine
likovne

spremenljivke
likovna

kompozicija
likovni prostor

zelo pomembno 6 3 9 9

pomembno 4 6 3 3

srednje pomembno 2 2 0 0

malo pomembno 0 0 0 0

nepomembno 0 0 0 0

6

3

9 9

4

6

3 3
2 2

0 00 0 0 00 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

št
ev

ilo
 u

či
te

lje
vi

Pomembnost poznavanja pojmov likovnega jezika po 
mnenju učiteljev

zelo pomembno pomembno srednje pomembno malo pomembno nepomembno



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   71 
 

Po mnenju učiteljev si delita zelo pomembno vlogo pojma likovni prostor in likovna 

kompozicija. Sledi mu pojem likovne prvine in nato likovne spremenljivke, ki pa je po mnenju 

učiteljev še vedno pomemben pojem likovnega jezika. Nihče ne  meni, da je poznavanje 

likovnih pojmov malo pomembno ali pa nepomembno za evidentiranje likovno nadarjenih 

učencev. En učitelj pojma likovne spremenljivke ne razume, zato ga ni razvrstil nikamor. 

Glede na ugotovitev iz prejšnjega vprašanja se je v tem vprašanju pokazala korelacija med 

razumevanjem in pomembnostjo likovnih pojmov pri učiteljih. Učitelji najbolj razumejo pojem 

likovna kompozicija in se jim zdi tudi najpomembnejši za evidentiranje likovno nadarjenih 

učencev. Zelo pomemben se jim zdi tudi pojem likovni prostor in ga tudi zelo dobro razumejo. 

Likovne prvine se zdi učiteljem manj razumljen pojem in ga le polovica učiteljev ocenjuje kot 

zelo pomembnega za evidentiranje likovno nadarjenih učencev. Pojem likovne spremenljivke 

pa učitelji v večini le delno razumejo in se jim ne zdi zelo pomemben za prepoznavanje likovne 

nadarjenosti učencev. 

3.2.4.5 Ugotavljanje prioritet učiteljev pri presojanju nadarjenosti v likovnem delu učenca 

Učitelje sem povprašala, na katere parametre se v likovnem delu učenca osredotočijo pri 

presojanju likovne nadarjenosti. Ponudila sem jim odgovore: kompozicija elementov, tehnična 

izvedba, pripovedna vsebina, barve, oblike, prostorske rešitve, detajli, izvirne rešitve, vse od 

naštetega. 

Tabela 15: Prioritete pri presojanju likovne nadarjenosti 

 

8; 19%

3; 7%

4; 10%

4; 
10%

2; 5%

7; 17%

2; 5%

8; 20%

3; 7%

Prioritete učiteljev pri presojanju nadarjenosti v likovnem 
delu učenca

kompozicija elementov barve detajli

tehnična izvedba oblike izvirne rešitve

pripovedna vsebina prostorske rešitve vse od naštetega
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8 učiteljev od dvanajstih največ pozornosti v likovnem delu učencev namenja prostorskim 

rešitvam in kompoziciji, 7 učiteljev ima za pomembne izvirne rešitve, 4 učitelji  menijo, da so 

pomembni v likovnem delu učencev detajli in tehnična izvedba, trije učitelji se osredotočijo na 

barve, dva učitelja pa na pripovedno vsebino in oblike. Trem učiteljem se zdi vse našteto 

pomembno, zato se v likovnem delu učencev osredotočijo na vse naštete parametre. 

3.2.4.6 Ugotavljanje, ali so učitelji strokovno podkovani o lastnostih likovnih prvin v 

likovnem jeziku 

V zadnjem vprašanju me je zanimalo, ali učitelji konkretno poznajo likovni jezik oz. lastnosti 

likovnih prvin. Vprašala sem jih, na katere lastnosti prvin (oblik, linij, barv, svetlo-temnih 

površin, prostora, kompozicije) so pozorni pri presojanju likovne nadarjenosti  Zato sem 

vprašanje zastavila tako, da so lastnosti prvin navajali sami. Izkazalo se je, da so imeli pri tem 

vprašanju kar nekaj težav, saj niso vprašanja razumeli, ob dodatni razlagi, kaj vprašanje hoče, 

pa se je izkazalo, da ne znajo vsebinsko odgovoriti.  

Njihovi odgovori so se glasili: »ne znam odgovoriti« (2 učitelja) 

                                                 »delam intuitivno, ne znam se strokovno izraziti« (1 učitelj) 

                                                 »ne vem« (1 učitelj) 

                                                 »ne vem, kaj naj napišem« (1 učitelj) 

Ostali učitelji (7) so brez komentarja nalogo pustili prazno.  

3.2.5 Ugotavljanje, v kolikšni meri se ugotovitve učiteljev ujemajo z likovno 

teoretskimi in likovno didaktičnimi izhodišči za presojanje likovne 

nadarjenosti učencev 

Učitelji so pri eni likovni nalogi, ki so jo izvajali z učenci pri pouku likovna umetnost, na mojo 

prošnjo izbrali tiste likovne izdelke, ki po njihovem mnenju nakazujejo likovno nadarjenost 

učenca. V vsakem oddelku od 1.–5. razreda  sem bila prisotna tudi sama. Opazovala sem proces 

dela in navodila učiteljev. Zanimalo me je, ali bodo učitelji pri učencih prepoznali nadarjenost, 

ki se nakazuje skozi izdelek in ali se bo to izkazalo tudi kasneje, pri evalvaciji izdelka s pomočjo 

likovno-teoretskih in likovno-didaktičnih kriterijev za presojanje kompleksnosti likovnih 

izdelkov, ki sem jih sestavila v namen te raziskave. 

Predstavljam izdelke, ki so nastali pri pouku likovna umetnost in so jih učitelji izbrali kot 

primere, ki kažejo na potencialno nadarjenost učencev. 
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1.a  Učenci so ustvarjali domišljijski izdelek po pravljici o leteči hišici. Likovna naloga je bila 

slikanje s svetlimi in temnimi barvami. Izbranih je bilo 8 otroških likovnih del, ki po 

učiteljevem mnenju nakazujejo likovno nadarjenost učencev. Dva učenca v tem oddelku sta po 

mnenju učiteljev (dva učitelja v 1. razredu) splošno likovno nadarjena ne glede na konkretno 

likovno nalogo. 

 

                 

Slika 49: 1.a                                  Slika 50: 1.a                                  Slika 51: 1.a 

 

                

Slika 52: 1.a                                   Slika 53: 1.a                                  Slika 54: 1.a 

 

                              

                   Slika 55: 1.a                                          Slika 56: 1.a 
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1.b Učenci so ustvarjali po spominu cvetoče drevo. Likovna naloga je bila bogatenje slikarske 

ploskve z mešanjem barv. Učitelja sta izbrala 7 otroških del, ki po njunem mnenju nakazujejo 

likovno nadarjenost učencev. Pet izmed teh po mnenju obeh učiteljev tudi v splošnem kaže 

dispozicijo za likovno nadarjenost.                               

                            

                                  

        Slika 57: 1.b                               Slika 58: 1.b                            Slika 59: 1.b 

                                                               

Slika 60: 1.b                                       Slika 61: 1.b                             Slika 62: 1.b 

                                                                                 

                                                           Slika 63: 1.a      
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2.a   Učenci so slikali po vsebini pravljice Slonček Elmer. Likovna naloga ni bila podana, pač 

pa je bil poudarek na vsebini pravljice in motivu. Učitelj je izbral pri tej likovni nalogi 7 otroških 

likovnih del, za katere je mnenja, da kažejo na likovno nadarjenost učencev. V splošnem je po 

mnenju učitelja v oddelku 7 učencev, ki izkazujejo likovno nadarjenost in jih prepoznava kot 

nadarjene. 

 

                                      

                Slika 64: 2.a                                            Slika 65: 2.a 

                 

Slika 66: 2.a                                    Slika 67: 2.a                                     Slika 68: 2.a 

                                  

                        Slika 69: 2.a                                            Slika 70: 2.a 
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2.b  Učenci so slikali prizor po pravljici Maček Muri. Likovna naloga je bila mešanje barv. 

Učitelj se je tudi dlje časa zadržal pri uporabi slikarske tehnike, predvsem gostote barv. Izbral 

je 6 likovnih izdelkov, ki kažejo na likovno nadarjene učence, v splošnem pa prepoznava iz 

oddelka 7 učencev kot likovno nadarjene. 

                               

  Slika 71: 2.b                                                       Slika 72: 2.b                                    

 

                    

Slika 73: 2.b                                                                 Slika 74: 2.b                                       

 

                           

Slika 75: 2.b                                                          Slika 76: 2.b 

 

3.a   Učenci so po domišljiji upodabljali zmaje. Likovna naloga ni bila podana, poudarek pa je 

bil na motivu in velikosti motiva. Učitelj je izbral 6 likovnih del, ki po njegovem mnenju 
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nakazujejo likovno nadarjene učence. V splošnem pa je iz oddelka evidentiral dva učenca kot 

likovno nadarjena. 

 

Slika 77: 3.a 

 

Slika 78: 3.a 

 

Slika 79: 3.a 
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Slika 80: 3.a 

 

Slika 81: 3.a 

 

 

Slika 82: 3.a 
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3.b  Učenci so slikali vazo s cvetjem po spominu. Likovna naloga je bila pravilna uporaba 

materialov in tehnike. Učitelj je izbral dva primera, ki kažeta na likovno nadarjenost učencev, 

v splošnem pa je mnenja, da nihče v razredu ne odstopa od povprečja in nikogar ne prepoznava 

kot likovno nadarjenega. Sama sem umestila še en primer, za katerega menim, da ga je učitelj 

spregledal in kaže na potencial nadarjenosti (zadnja slika). 

 

                                                              

Slika 83: 3.b                                                                                     Slika 84: 3.b                                        

 

                                                      Slika 85: 3.b 

 

 

4.a  Učenci so slikali po vsebini pravljice. Njihova naloga je bila upodobiti šepavo lisico, ki je 

lik iz pravljice, likovna naloga pa ni bila izpostavljena. Učitelj je izbral 4 otroška likovna dela, 
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ki po njegovem mnenju kažejo na likovno nadarjnost, v splošnem pa je mnenja, da sta v oddelku 

dva učenca, ki presegata povprečje in ju evidentiral kot likovno nadarjena. 

                 

   Slika 86: 4.a                                                        Slika 87: 4.a 

           

                  

  Slika 88: 4.a                                                         Slika 89: 4.a 

            

4. b  Učenci so ustvarjali na temo gozd v vseh letnih časih. Likovna naloga je bila sorodne 

barve in barvni kontrast. Učitelj je združil dve likovni nalogi v eno. Od celote je izbral 4 likovna 

dela, ki po njegovem mnenju kažejo na likovno nadarjenost učencev, v splošnem pa meni, da v 

razredu ni nikogar, ki kaže potencial likovne nadarjenosti. 

                

   Slika 90: 4.b                                                       Slika 91: 4.b          
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     Slika 92: 4.b                                                                         Slika 93: 4.b 

   

5.a  Učenci so ustvarjali glede na pripoved Bratovščina sinjega galeba. Likovna naloga je bila 

raznolikost črt na slikarski površini. Učitelj je od celote izbral štiri likovna dela, ki kažejo na 

likovno nadarjenost učencev. V splošnem je mnenja, da je v oddelku en učenec, ki je 

potencialno likovno nadarjen. 

 

              

    Slika 94: 5.a                                                       Slika 95: 5.a 

 

             

   Slika 96: 5.a                                                       Slika 97: 5.a 
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5.b  Učenci so ustvarjali na poljuben motiv, likovna naloga pa je bila svetlo-temni kontrast. Po 

mnenju učitelja v oddelku ni bilo nobenega otroškega likovnega dela, ki bi kazalo na likovno 

nadarjenega učenca, učitelj tudi v splošnem ni evidentiral nikogar. 

 

Pri izvajanju pouka likovne umetnosti, kjer sem bila prisotna v vsakem oddelku po dve šolski 

uri, učenci pa so naredili en likovni izdelek, so učitelji izmed nastalih izdelkov izbrali likovna 

dela, za katera so bili mnenja, da presegajo povprečje in kažejo na likovno nadarjenost učenca. 

Izkazalo se je, da so učitelji od celote - 220 likovnih del, izbrali 49 otroških likovnih del, ki 

nakazujejo na potencial likovne nadarjenosti pri učencih, kar zajema kar 22 % od celote.  

Tabela 16: Razmerje med potencialno likovno nadarjenimi in ostalimi učenci 

 

Razred   število izdelkov 

1.a 8 

1.b 7 

2.a 7 

2.b 6 

3.a 6 

3.b 3 

4.a 4 

4.b 4 

5.a 4 

5.b 0 

49; 22%

171; 78%

Razmerje med potencialno likovno nadarjenimi učenci 
in ostalimi učenci glede na njihove likovne izdelke

število izdelkov, ki kažejo na potencial likovne nadarjenosti učencev ostali učenci
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3.2.5.1 Ujemanje presoje likovne nadarjenosti učencev glede na izbrane likovne izdelke ter 

moje presoje nadarjenosti glede na izbrane likovne izdelke učencev z uporabo Likovno- 

jezikovnih kriterijev za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov 

Otroška likovna dela, ki so jih zbrali učitelji, sem nato presojala še sama glede na novo 

sestavljene Kriterije za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. Vsako 

posamezno delo sem presodila tako, da sem likovno delo umestila v Likovno-jezikovne kriterije 

za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov. Zanimalo me je, ali so učitelji strokovno 

dovolj kritični in usposobljeni za presojanje kompleksnosti likovnih del učencev. Od 49 

otroških likovnih del, ki so jih presodili učitelji kot potencialno nadarjene, se je izkazalo, da je 

glede na sestavljene kriterije 11 likovnih del, ki z vidika Likovno–jezikovnih kriterijev za 

ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev kaže na likovno nadarjenost učenca.  

Predstavljam likovna dela učencev, ki so po moji presoji zadostila Likovno-jezikovnim 

kriterijem za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov:  

1.a razred 

Učiteljeva presoja glede na trenutne kriterije: 8 likovnih del 

A                                        B                                    C                                      D 

                      

E                                      F                                     G                                      H 

                  

Likovna dela učencev 1.a razreda sem presojala glede na naslednje likovne prvine: barva, 

svetlo–temno, oblika in likovne spremenljivke, likovni prostor in likovna kompozicija. Likovno 

nadarjenost sem ugotavljala tako, da sem pri vsaki kategoriji, ki je glede na likovni izdelek 

smiselna, označila, ali gre za višjo ali nižjo kompleksnost. Kot merilo za ugotavljanje celovite 

kompleksnosti likovnih izdelkov sem postavila 80 % odgovorov od celote, ki so 

okarakterizirani kot višje kompleksni. 
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Moja ugotovitev glede na obrazec: nobeno likovno delo ne zadostuje Kriterijem. 

 

višja kompleksnost - izdelek A 19 x  (od 31možnih)                         izdelek E 10 x 

                                   izdelek B 4 x                                                     izdelek F 9 x 

                                   izdelek C 5 x                                                     izdelek G 20 x 

                                   izdelek D 19 x                                                   izdelek H 12 x 

1.b razred 

Učiteljeva presoja glede na trenutne kriterije: 7 likovnih del 

A                              B                        C                               D                            

                   

E                                  F                                            G 

             

Moja ugotovitev glede na obrazec: 3 likovna dela zadostujejo Kriterijem (likovna dela B, C, D)  
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Likovna dela sem presojala glede na naslednje likovne prvine: točka in linija, barva, svetlo-

temno, oblika in likovne spremenljivke, likovni prostor, likovna kompozicija. Od 42 oz. 31 

postavk so likovna dela B (34 x), C (27 x) in D (36 x) dosegla višjo kompleksnost. 

Višja kompleksnost – izdelek A 28 x  (od skupaj 42 možnih)      izdelek C 27 x (od skupaj 31)             

                                    izdelek B 34 x                                            izdelek E 20 x 

                                    izdelek D 36 x                                            izdelek G 29 x (od skupaj 38)  

                                    izdelek F 22 x 

2.a razred 

Učiteljeva presoja glede na trenutne kriterije: 7 likovnih del 

A                                   B                                    C                                 D 

                               
 

E                                   F                                     G 

               

Glede na obrazec sem ugotavljala kompleksnost likovnih del s pomočjo naslednjih likovnih 

prvin: točka in linija, barva, svetlo–temno, oblika in likovne spremenljivke, likovni prostor in 

likovna kompozicija. Od 41 postavk je likovno delo B doseglo višjo kompleksnost  (33 x). 

Višja kompleksnost – izdelek A 27 x (od skupno 41 možnih)                    izdelek E 17 x 

                                   izdelek B 33 x                                                           izdelek F 7 x 

                                   izdelek C 11 x (od skupaj 37 možnih)                     izdelek G 27 x 



Pedagoška fakulteta | Nataša Pibernik 
 

   86 
 

                                   izdelek D 26 x 

Moja ugotovitev glede na obrazec: eno likovno delo je zadostilo Kriterijem (likovno delo B). 

 

2.b razred                                   

Učiteljeva presoja glede na trenutne kriterije: 6 likovnih del 

  A                                    B                                C 

                 

D                                    E                                F 

                

Likovna dela sem presojala glede na naslednje likovne prvine: linija, barva, svetlo–temno, 

oblika in likovne spremenljivke, likovni prostor, likovna kompozicija. Od 38 postavk so tri 

likovna dela učencev dosegla višjo kompleksnost. Likovno delo C (31 x), D (30 x), E (32 x). 

Višja kompleksnost  - izdelek A 5 x (od skupno 38 možnih)                     izdelek D 30 x 

                                    izdelek B 15 x                                                           izdelek E 16 x 

                                    Izdelek C 31 x                                                           izdelek F 32 x 

Moja ugotovitev glede na obrazec: 3 likovna dela zadostujejo Kriterijem (likovna dela C, D, 

F). 
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3.a razred 

A                                B                            C                                   D 

                  

   E                                  F 

       

Učiteljeva presoja glede na trenutne kriterije: 6 likovnih del 

Likovna dela sem presojala glede na linijo, barvo, svetlo–temno, likovne spremenljivke, 

likovno kompozicijo in likovni prostor. Od 38 oz. 36 postavk ni nobeno likovno delo doseglo 

višje kompleksnosti glede na Likovno-jezikovne kriterije za ugotavljanje kompleksnosti likovni 

del. 
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Višja kompleksnost – A 18 x  (od skupaj možnih 38)                      D 11 x (od skupaj 36) 

                                   B 23 x                                                              E 9 x 

                                   C 25 x                                                              F 24 x 

Moja presoja glede na obrazec: nobeno likovno delo ni zadovoljilo Likovno-jezikovnim 

kriterijem za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov. 

    

3.b razred 

Učiteljeva presoja na podlagi trenutnih kriterijev: 3 likovna dela 

  A                          B                     C 

             

Moja presoja glede na obrazec: dve likovni deli zadostujeta Kriterijem (likovna izdelka A in 

B). 
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Likovna dela sem presojala glede na naslednje likovne prvine: točka in linija, barva, svetlo–

temno, oblika in likovne spremenljivke, likovni prostor, likovna kompozicija. Od 31 postavk 

sta višjo kompleksnost dosegli likovni deli A (25 x) in B (27 x). 

Višja kompleksnost - A 25 x (od skupaj 31 možnih) 

                                   B 27 x 

                                   C 23 x 

 

4.a razred 

Učiteljeva presoja na podlagi trenutnih kriterijev: 4 likovna dela učencev 

  A                                      B                                   C                                    D 

                            

Moja presoja glede na obrazec: nobeno likovno delo ni zadostilo Kriterijem. 

Kompleksnost likovnih del sem ugotavljala glede na barvo, svetlo–temno, obliko in likovne 

spremenljivke, likovni prostor in likovna kompozicijo. Kot višje kompleksno nisem presodila 

nobeno likovno delo, kot nižje kompleksno pa dela A, B, C in D. 

Višja kompleksnost  - A 15 x (od skupaj 31 možnih) 

                                     B 15 x 

                                     C 12 x 

                                     D 13 x 

 

 

4.b razred 

Učiteljeva presoja na podlagi trenutnih kriterijev: 4 likovna dela učencev 
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A                                        B                                    C                                     D 

                

Moja presoja glede na obrazec: 1 likovno delo (likovni izdelek C)    

 

Likovne prvine, ki sem jih s pomočjo Kriterijev presojala, so: oblika in likovne spremenljivke, 

likovni prostor, likovna kompozicija. Od dvajsetih postavk je višjo kompleksnost doseglo 

likovno delo C (17 x), likovna dela A (8 x), B (5 x), D (11 x) pa sem presodila kot nižje 

kompleksna. 

Višja kompleksnost – A 8 x (od skupaj 20 možnih) 

                                    B 5 x 

                                    C 17 x 

                                    D 11 x 

5.a razred 

Učiteljeva presoja: 4 likovna dela učencev 

  A                               B                             C                                    D 

                

 Moja presoja glede na obrazec: 1 likovno delo učenca (likovni izdelek C) 
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Likovne prvine, ki sem jih s pomočjo kriterijev presojala, so: linija, barva, svetlo–temno, oblika 

in likovna spremenljivka, likovni prostor, likovna kompozicija. Od 31 postavk je likovno delo 

C (24 x) doseglo višjo kompleksnost, likovna dela A (11 x), B (7 x) in D (9 x) pa sem presodila 

kot manj kompleksna. 

Višja kompleksnost – A 11 x (od skupaj 31 možnih)                                      C 24 x 

                                    B 7 x                                                                              D 9 x 

5.b razred – v tem razredu učitelj ni izbral likovnih izdelkov, ki bi nakazovali na likovno 

nadarjenost učencev. 

 

 

Primer ugotavljanja kompleksnosti likovnih izdelkov učencev s pomočjo novo nastalega 

obrazca: 

ker likovno nadarjene učence evidentirajo večinoma konec 1. triade, sem se odločila, da 

priložim primer ugotavljanja likovnih del učencev 4.b razreda s pomočjo Likovno-jezikovnih 

kriterijev za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev: 

A                                        B                                    C                                     D 

                         

Oblika in likovne spremenljivke 

 

      Kategorija Stopnja kompleksnosti Razvojni vidik 

kot možni 

   Ponazoritev 

višja                     nižja 
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indikator 

nadarjenosti 

kompleksnost      kompleksnost 

Enostavne in kompleksne 

oblike 

Oblike so kompleksne, 

vežejo se v nove oblike, 

posveti se detajlom 

 A                                        B 

C                                        D 

 

Organske in geometrijske 

oblike 

Organske in 

geometrijske oblike 

artikulira na raznolike 

načine 

 A                                       B 

C                                       D 

                            

 

Ploskovite in prostorske 

oblike 

Oblike so izražene 

prostorsko in/ali 

ploskovito 

 A                                      B 

C                                      D 

 

Ikonične in abstraktne oblike Ikonične oblike 

reprezentira na živ in 

nešablonski način 

 A                                      B 

C 

D 

 

Poudarjanje oblik z likovnimi 

spremenljivkami 

Oblike poudarja z 

barvo, s številom, 

položajem, z velikostjo, 

gostoto, s teksturo 

 A                                     B 

C 

D 

 

Kompleksnost detajlov Pozornost in izrisovanje 

detajlov za dosego 

kompleksnejšega 

izražanja 

 A                                     B 

C 

C 

 

Velikost Velikosti oblik so 

primerne glede na 

format in medsebojne 

oblike 

Prostorski pomen 

velikosti zgodaj 

zamenja 

simbolnega 

A 

B 

C 

D 

 

Položaj Oblike razporeja po 

celotnem formatu in 

Zgodaj se zaveda 

meja formata in 

tega, da se oblike 

B                                   A 

D                                   C 
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med njimi vzpostavlja 

hierarhijo 

lahko nadaljujejo 

preko formata 

Gibanje in smer Uporablja nagnjene osi 

teles za ponazoritev 

gibanja 

 C                                             A 

D                                             B 

 

Velikost in teža Razlike v teži in velikosti 

porajajo dinamične 

napetosti med oblikami 

 C                                             A 

B 

D 

 

 

Gostota S spreminjanjem gostote  

dinamizira energijsko in 

tonsko vrednost površin 

 A                                          B 

                                             C 

                                             D 

Teksture Dobro zaznava teksture iz 

okolja in jih prepričljivo 

ponazarja 

 A                                           B 

C 

D 

 

 

 

Sintaksa likovnega prostora 

 

  Kategorija Stopnja kompleksnosti Razvojni vidik 

kot možni 

indikator 

nadarjenosti 

  Ponazoritev 

višja                      nižja 

kompleksnost       kompleksnost 

Stopnjevanje (npr. 

velikosti, intenzivnosti 

barv, ostrine in jasnosti 

detajlov, razločnosti tekstur 

ipd.) 

Prepričljivo uporablja 

stopnjevanje za gradnjo 

iluzije prostora 

Zgodnja uporaba 

stopnjevanja 

velikosti za 

gradnjo iluzije 

prostora 

C                                A 

                                   B 

                                   D 

 

Prekrivanje Prepričljivo uporablja 

prekrivanje za gradnjo 

iluzije prostora 

Zgodnja uporaba 

prekrivanja za 

gradnjo iluzije 

prostora 

A                                B 

C                                D 

 

Zvračanje in perspektiva Prepričljivo uporablja 

zvračanje in perspektivo 

za gradnjo iluzije prostora 

Zgodnja uporaba 

zvračanja in 

perspektive za 

C                                A 

                                   B 

                                   D 
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gradnjo iluzije 

prostora 

  

Kadriranje Uporablja nenavadne 

poglede v prostor 

                                   A 

                                  B 

                                  C 

                                  D 

 

 

Sintaksa likovne kompozicije 

 

        Kategorija    Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni vidik 

kot možni 

indikator 

nadarjenosti 

       Ponazoritev 

višja                  nižja 

kompleksnost   komleksnost 

Proporci Pravilna in prepričljiva 

uporaba sorazmerij pri 

risanju glave in telesa 

Zgodnja uporaba 

pravilnih 

sorazmerij pri 

risanju glave in 

telesa 

 

Ravnovesje (statično in 

dinamično) 

Izkazuje občutek za 

dinamično ravnovesje na 

sliki 

 C                               A 

B 

D 

 

Sorazmerja Uporablja kompleksna 

sorazmerja v kompoziciji  

 C                               A 

D                               B 

 

Format Oblike razporeja po 

celotnem formatu in med 

njimi vzpostavlja 

hierarhijo 

Zgodaj se zaveda 

meja formata in 

tega, da se oblike 

lahko nadaljujejo 

preko formata 

B                                A 

C 

D 

 

 

Kompozicijske in prostorske 

odločitve 

Uporablja nenavadne 

kompozicijske in 

prostorske odločitve 

(nenavadni pogledi v 

prostor, nenavadni rezi v 

kompoziciji)  

 C                                A 

                                   B 

                                   D 
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Tabela 17: Razmerje med presojo učiteljev in mojo presojo likovne nadarjenosti učencev 

 

 

Ugotovitve učiteljev se bistveno razlikujejo od mojih ugotovitev o potencialni nadarjenosti 

učencev glede na likovni izdelek, ki je nastal ob moji prisotnosti. Samo v enem primeru  učitelj 

ni prepoznal potenciala izdelka in ga ni umestil med kompleksnejša, zato sem ga v analizo 

dodala sama, medtem ko so učitelji skupno izbrali 49 likovnih izdelkov, ki nakazujejo likovno 

nadarjenost učencev, sama pa sem ob analizi z uporabo Kriterijev izbrala 11 likovnih izdelkov 

učencev, ki so kompleksnejša in lahko indicirajo likovno nadarjenost učencev. Ob tem 

poudarjam, da vsak posamezni izdelek učenca lahko kaže znake kompleksnejšega likovnega 

izražanja in s tem na likovno nadarjenost, vendar pa je ugotavljanje likovne nadarjenosti glede 

na en likovni izdelek učenca preuranjeno. Menim, da je ugotavljanje likovne nadarjenosti 

proces, skozi katerega je potrebno učenca spremljati, glede na celovitost pa presojati njegovo 

likovno nadarjenost. 

Odzivi in mnenja učiteljev na Likovno-jezikovne kriterije za ugotavljanje kompleksnosti  

likovnih izdelkov učencev 

Učitelji so likovne izdelke, za katere so bili mnenja, da kažejo na likovno nadarjenost učenca, 

še enkrat presojali, tokrat s pomočjo Likovno-jezikovnih kriterijev za ugotavljanje 

kompleksnosti likovnih izdelkov . Vsak učitelj je ugotavljal kompleksnost dveh izdelkov.  

Glede na to, da so učitelji v raziskavi v večini izrazili željo po strokovnih kriterijih in smernicah 

za delo pri evidentiranju likovne nadarjenosti učencev, sem jim ponudila novo sestavljene 

Likovno-jezikovne kriterije za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. Odzivi 

49; 82%

11; 18%

Razmerje med presojo učiteljev razrednega pouka in 
mojo presojo likovne nadarjenosti glede na Likovno-

jezikovne kriterije za presojanje kompleksnosti likovnih 
del

izdelki, glede na presojo učiteljev presojanje izdelkov glede na likovno jezikovne kriterije
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na obrazec so bili med razrednimi učitelji zelo podobni. Najbolj jih je skrbelo, da Kriterijev ne 

bodo razumeli, kar se je kasneje izkazalo za utemeljeno skrb. Učitelji so imeli največ problemov 

s strokovno terminologijo posameznih postavk, kot npr.  artikulacija, modaliteta linij, svetlostni 

ključi, lazurne in pastozne barve, svetlo-temni ekrani, zvračanje, kadriranje … S tem razlogom 

so bili obrazci nepopolno rešeni, posamezne postavke pa so ostale prazne. Tudi sicer so imeli 

učitelji težave z razumevanjem posameznih postavk, kjer ni bila vprašljiva strokovna 

terminologija, temveč splošen nivo zahtevane vsebine. Vprašanja so se jim zdela prezahtevna 

in v svojo strokovno presojo niso bili prepričani ali pa na vprašanje sploh niso odgovarjali. Tudi 

sicer so bili nekateri učitelji mnenja, da tako obširen obrazec zahteva preveč poglobljenega dela 

v posamezno likovno delo in terja od učitelja preveč časa. V splošnem pa so se jim zdeli 

ponujeni Kriteriji dobrodošel doprinos k njihovem delu. 

Učitelji so s pomočjo Kriterijev ugotavljali kompleksnost šestnajstih likovnih del učencev (vsak 

učitelj dve likovni deli). Trije učitelji so obrazec rešili  le v manjšem obsegu, ostalih osem 

učiteljev pa je imelo na obrazec nekaj že zgoraj omenjenih pripomb, vendar so ga skoraj v celoti 

rešili. Zanimiva je ugotovitev, da so skoraj vsa likovna dela pri ponovni presoji s pomočjo 

Kriterijev tudi po mnenju učiteljev manj kompleksna. Od 16 likovnih izdelkov so učitelji v treh 

primerih presodili likovna dela kot višje kompleksna, vsa ostala dela pa kot manj kompleksna.  

Izkazalo se je, da so trenutno sestavljeni Kriteriji za uporabo razrednih učiteljev prezahtevni, z 

uporabo le teh pa so se učitelji mnogo bolj približali strokovni presoji likovnih del učencev.  

3.3 SKLEP 

V empiričnem delu svojega magistrskega dela sem ugotovila, da evidentiranje likovno 

nadarjenih učencev učiteljem razrednega pouka povzroča nemalo težav. Učitelji razrednega 

pouka največkrat sami evidentirajo likovno nadarjene učence (83 %) brez pomoči likovnega 

pedagoga ali pa šolske svetovalne službe.  

S trenutnim postopkom evidentiranja je večina v raziskavi sodelujočih učiteljev delno 

zadovoljnih (58 %), z nekaj spremembami pa bi bila njihova pričakovanja zadovoljena, 

nezadovoljnih pa je kar 34 % vseh učiteljev. Spremembe, ki so jih učitelji predlagali v postopku 

evidentiranja, so predvsem jasna merila in konkretna priporočila strokovnjakov s likovnega 

področja (42 %), 14 % učiteljev je predlagalo izobraževanja za učitelje v obliki delavnic. 

Učitelji so večkrat v zadregi, saj ne vedo, na kaj naj se pri svojem delu oprejo, saj trenutno 

nimajo jasnih meril. Največkrat se zanesejo na lasten občutek in intuicijo in ne na strokovno 

znanje. Učitelji v 44 % evidentirajo likovno nadarjene učence na podlagi lastnega občutka in 
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intuicije. Na poznavanje likovnega izražanja in jezika, ki so ga učitelji pridobili tekom študija, 

se opira 26 % učiteljev, z dodatnimi izobraževanji, seminarji, študijem si pomaga ravno tako 

26 % vprašanih učiteljev, s kakovostnim priročnikom pa le 4 % vprašanih.  

Kar 92 % učiteljev ima z evidentiranjem likovno nadarjenih učencev strokovne težave. Težave 

bi učitelji po večinskem mnenju (56 %) najlaže reševali s konkretnimi priporočili strokovnjakov 

z likovnega področja. 33 % učiteljev meni, da bi uspešno reševali težave, ki se pojavljajo pri 

evidentiranju, z več znanja o lastnostih likovno nadarjenih učencev. Le 11 % učiteljev meni, da 

bi si uspešno pomagali z več znanja o likovnem izražanju in jeziku, nihče pa ne meni, da bi 

uspešno reševal težave z več znanja o nadarjenih učencih nasploh.  

Učitelji so v 67 % mnenja, da naj bi tudi v bodoče evidentirali likovno nadarjene učence učitelji 

razrednega pouka ob priporočilih strokovnjakov za likovno področje. TIM, ki bi poleg 

razrednika vključeval še likovnega pedagoga in šolsko svetovalno službo, si želi  27 %  od vseh 

učiteljev,  6 % učiteljev meni, da bi evidentiranje moralo potekati  kasneje, v 3. triadi, in bi ga 

opravil likovni pedagog, nihče pa si ne želi, da bi to delo opravil izključno šolski pedagog. 

Ugotavljala sem tudi strokovno podkovanost učiteljev o likovnem izražanju in likovnem jeziku. 

Zanimalo me je, kakšne so predstave učiteljev o likovno nadarjenih učencih. Ugotovila sem, da 

učitelji v večini  prepoznajo nadarjene učence po ustvarjalnosti in likovnem izražanju (35 %), 

pri delu pa so po mnenju učiteljev likovno nadarjeni učenci samostojni (26 %), motivirani (23 

%) in čustveno angažirani (23 %).  

Učitelji so glede strokovnega znanja in poznavanja likovnega jezika v večini mnenja (58 %), 

da je njihovo znanje o likovnem jeziku zadovoljivo, z njegovim še boljšim poznavanjem pa bi 

nadgradili svoje znanje in si delno olajšali delo. 34 % učiteljev je mnenja, da njihovo znanje 

likovnega jezika ni zadovoljivo in bi jim bilo boljše znanje v veliko pomoč pri evidentiranju 

likovne nadarjenosti.  

Učitelji prepoznajo likovno nadarjenost učencev v likovnem delu po prostorskih rešitvah in 

kompoziciji, manj učiteljev ima za pomembne izvirne rešitve, še manj pomembni v likovnem 

delu učencev so po mnenju učiteljev detajli in tehnična izvedba, nato barve, pripovedna vsebina 

in oblike. Na vse naštete likovne prvine pa se le trije učitelji enakovredno osredotočijo v 

likovnem delu učencev. Na vprašanje, koliko poznajo in razumejo pojme likovnega jezika, se 

je izkazalo, da najbolj razumejo pojem likovna kompozicija, nato likovni prostor, sledi mu 

pojem likovne prvine, pojem likovne spremenljivke pa učitelji razumejo najmanj. V enakem 

vrstne redu si sledi tudi pomembnost likovnih pojmov pri presojanju likovnih del. Pojem 
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likovna kompozicija se zdi učiteljem najpomembnejši, zelo pomemben se jim zdi tudi pojem 

likovni prostor. Pojem likovne prvine le polovica učiteljev ocenjuje kot zelo pomembnega, 

pojem likovne spremenljivke pa se učiteljem v večini ne zdi zelo pomemben za prepoznavanje 

likovne nadarjenosti učencev. Vprašanje, ki je zahtevalo navajanje lastnosti posameznih 

likovnih prvin, pa je bilo za učitelje razrednega pouka pretežko, saj kljub mojim dodatnim 

pojasnilom nanj nihče ni znal odgovoriti.  

Novo sestavljeni Kriteriji za presojanje kompleksnosti likovne nadarjenosti, oblikovani po 

principu likovne teorije in likovnih prvin, so v raziskavi služili za ugotavljanje, v kolikšni meri 

se ugotovitve učiteljev ujemajo z likovno-didaktičnimi in likovno-teoretskimi kriteriji za 

presojanje likovne nadarjenosti učencev glede na njihove izdelke. V raziskavi se je izkazalo, da 

le 18 % izdelkov od celote, ki so jih učitelji evidentirali kot potencialno nadarjene, zadovoljuje  

Kriterije za presojanje likovno-jezikovne kompleksnosti. Sklepam, da so učitelji pri 

evidentiranju likovno nadarjenih učencev upravičeno negotovi, saj jim primanjkuje likovno 

teoretskih znanj za presojanje likovne nadarjenosti. Z uporabo novo sestavljenih Kriterijev za 

ugotavljanje kompleksnosti likovne nadarjenosti bi učitelji presojali likovno delo učencev bolj 

sistematično na podlagi likovne teorije in likovnega izražanja ter bolj kakovostno opredeljevali 

likovno nadarjene učence. Svoje odločitve pa bi tudi lažje in strokovno utemeljevali.  

Ob tem sem mnenja, da bi se pri evidentiranju nadarjenih moral nujno vključiti tudi likovni 

pedagog, kot se je v raziskavi izkazalo, so takšnega mnenja tudi učitelji razrednega pouka. 

Kriteriji za presojanje kompleksnosti likovne nadarjenosti dobijo svoj smisel šele ob določeni 

meri znanja učiteljev o likovnosti, saj so lahko le tako pravilno razumljeni in strokovno 

uporabljeni.   
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4 ZAKLJUČEK 

Učitelji s svojo osebnostno držo, zavzetostjo, strokovnostjo in ljubeznijo do predmeta, ki ga 

poučujejo, na učence naredijo močan vtis. Nemalokrat je učitelj tisti, ki v učencu spodbudi željo 

in veselje do določenih znanj oz. predmeta. Nadarjeni učenci so tisti, ki nas na to dejstvo nehote 

opominjajo, saj zahtevajo in zmorejo več. Zatakne pa se že pri prvem koraku, ko mora učitelj 

evidentirati nadarjene učence. Če želi postaviti kakovostne temelje celotnemu postopku 

odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, potem se mora zavedati, da je ugotavljanje nadarjenosti  

učencev resno in odgovorno delo, ki zahteva znanje in poglobljen razmislek. 

V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na likovno nadarjen učence in evidentiranje le 

teh, saj menim, da že v začetni fazi potrebujemo jasna merila in smernice, predvsem pa 

strokoven pristop k postopku evidentiranja likovno nadarjenih učencev. V ta namen sem 

sestavila likovno-jezikovne in likovno-teoretske smernice za odkrivanje likovno nadarjenih 

učencev, ki temeljijo na likovni teoriji in likovnem jeziku. 

V raziskovalnem delu sem se spraševala, kakšno je dejansko stanje v slovenskih osnovnih šolah 

pri prvem koraku, ki ga učitelj naredi k likovno nadarjenim učencem, to je evidentiranje – 

odkrivanje le teh. Izsledki raziskave so pokazali, da evidentiranje, ki poteka praviloma v 1. 

triletju, v večini opravljajo učitelji razrednega pouka. Pri tem pa se soočajo z mnogimi 

težavami. Želijo si strokovnih meril, priporočil in smernic strokovnjakov z likovnega področja, 

s katerimi bi si pomagali pri presojanju likovne nadarjenosti, kot tudi sprememb v postopku 

evidentiranja, ki bi po njihovem večinskem mnenju moral vključevati tudi likovnega pedagoga. 

Izkazalo se je, da učitelji večinoma evidentirajo likovno nadarjene učence na podlagi lastnega 

občutka in intuicije in ne na podlagi strokovnih meril. Postopek evidentiranja po večinskem 

mnenju razrednih učiteljev ni ustrezen, še naprej pa so pripravljeni opravljati to delo ob pomoči 

likovnega pedagoga in s pomočjo strokovnih kriterijev. Večinsko mnenje razrednih učiteljev je 

tudi, da je njihovo znanje o likovnosti zadovoljivo, s še boljšim znanjem pa bi lahko nadgradili 

svoje delo.   

Dejansko stanje glede poznavanja likovnega jezika je pokazalo precej pomanjkljivosti v znanju 

učiteljev razrednega pouka. Učitelji se trenutno ne čutijo dovolj podkovane v likovnem jeziku 

in izražanju. To se je potrdilo tudi na konkretnih primerih vrednotenja likovnih del učencev. 

Najprej so jih učitelji razrednega pouka presojali sami, nato pa sem jih presodila še sama glede 

na Kriterije za presojanje kompleksnosti likovnih del učencev, ki sem jih sestavila v ta namen. 

Izkazalo se je, da izdelki, ki so jih učitelji presodili kot kompleksnejše in s tem potencialno 
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nadarjene, le v manjšini zadovoljijo kriterijem, ki temeljijo na likovnem jeziku in likovnih 

prvinah. 

Glede na to, da se je v raziskavi izkazalo, da večinoma učitelji evidentirajo likovno nadarjene 

učence po intuiciji in občutku, pri tem delu pa si želijo oporo s strani strokovnjakov likovnega 

področja v smislu jasnih kriterijev in konkretnih priporočil, se zdijo novo sestavljeni Kriteriji 

toliko bolj smiselni. Menim, da kljub miselnosti mnogih, da je likovno izražanje le nagonsko 

in čustveno, le to vendarle temelji na trdnih temeljih likovnega jezika in njegove notranje 

strukture. Zaradi narave likovnosti presojanje likovne nadarjenosti verjetno nikoli ne bo strogo 

racionalno, mnenja pa bodo vedno deljena. Kljub temu pa mora temeljiti na znanju, če želimo 

spodbujati kakovost, svoje odločitve pa kompetentno utemeljevati. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov 

učencev  

Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 
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Priloga 1 

Likovno-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov 

učencev 

1.Fotološka raven 

a. Točka in linija 

 

Kategorija Stopnja kompleksnosti            Ponazoritev 

višja                  nižja  

kompleksnost   kompleksnost 

Točkovne modalitete: 

odprte in zaprte točke 

(sečišča linij, samostojne 

točke, konci linij ipd.) 

Uporablja raznolike 

točkovne modalitete, 

posamično in v kombinaciji 

 

Točkovne gramatike: 

ploskovita in prostorska 

raba točke 

S točkami na izviren in 

prepričljiv način artikulira 

ploskev in/ali prostor 

  

Točka kot sredstvo za 

artikulacijo svetlostnih 

razlik 

S stopnjevanjem velikosti 

in zgoščanjem točk 

prepričljivo ustvarja 

svetlostne razlike 

 

Točka in likovne 

spremenljivke 

Artikulira raznolike točke 

različnih barv, oddaljenosti, 

položajev, velikosti ipd. 

 

 

Modalitete linij: pasivne, 

aktivne, medialne 

Uporablja raznolike 

modalitete linij, posamično 

ali v kombinaciji 

  

 

Artikulacija linij: 

spontanost, tekočnost, 

odsekanost 

Linije artikulira spontano, 

tekoče, jasno 

 

Linija in likovne 

spremenljivke (lastnosti 

Linije artikulira raznoliko 

glede na jakost, debelino, 
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linij glede na jakost, 

debelino, dolžino, smer in 

usmerjenost, zgoščenost 

ipd.) 

dolžino, smer in 

usmerjenost, zgoščenost 

ipd. 

Vloga točk in linij pri 

ponazarjanju in tvorjenju 

tekstur 

S točkami in/ali linijami 

prepričljivo ponazori 

teksturo oblike 

 

Linearne gramatike: 

ploskovna in/ prostorska 

narava linij 

Z linijami prepričljivo 

artikulira ploskev in prostor 

(prekrivanje, perspektiva 

ipd.) 

                         

 

Sporočilnost točk in/ali linij Točke in/ali linije sporočajo 

gledalcu veliko informacij 

(detajli, zanimiva opažanja, 

bogastvo idej) 

 

  

 

Kombinacija točk in linij Pri artikulaciji prostora, 

tekstur in svetlostnih razlik 

prepričljivo kombinira 

točke in linije 

                          

   

 

 

b. Barva 

 

             Kategorija     Stopnja kompleksnosti              Ponazoritev 

višja                        nižja 

kompleksnost         kompleksnost 

Barvno mešanje (primarne, 

sekundarne, terciarne 

barve) 

Primarne barve spretno 

meša v sekundarne in 

terciarne 

 

 

Prekrivanje in plastenje 

barvnih nanosov 

Barve prepričljivo plasti in 

spretno uporablja lazurne in 

pastozne nanose barv 
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Barvno ravnovesje Uporablja raznolike 

kombinacije primarnih, 

sekundarnih in terciarnih 

barv za dosego ravnovesja 

v likovnem delu 

 

 

Barvne gramatike: 

ploskovne in prostorske 

(modulacija in toplo-hladni 

ekrani) 

 

Za artikulacijo prostora 

prepričljivo uporablja 

toplo-hladni barvni odnos v 

modulaciji in toplo-hladnih 

ekranih 

 

 

Barvni kontrasti Barvne kontraste artikulira 

na subtilne in presenetljive 

načine (različne stopnje 

med kontrastnimi barvami) 

 

 

Oblika in barva  Barve iz okolja prepričljivo 

reproducira v likovnem 

delu (predmetne barve); v 

artikulaciji oblik in barv 

vzpostavlja izvirne in 

presenetljive odnose med 

barvami in oblikami 

 

 

 

 

c. Svetlo-temno 

 

             Kategorija    Stopnja kompleksnosti           Ponazoritev 

višja                      nižja 

kompleksnost      kompleksnost 

Razpon svetlostne lestvice Uporablja večstopenjske 

razlike med svetlimi in 

temnimi predeli 
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Svetlo-temne gramatike: 

modelacija in svetlo–temni 

ekrani 

Prepričljivo uporablja 

modelacijo za artikulacijo 

prostorskih oblik in svetlo–

temne ekrane za tvorjenje 

iluzije prostora 

 

 

Svetlostni prehodi V artikulaciji svetlo-temnih 

gramatik (modelacija in 

svetlo-temni ekrani) spretno 

uporablja kontinuirane in 

diskontinuirane svetlostne 

prehode. 

 

 

Likovni prostor kompozicijsko ravnovesje 

svetlo temnih površin 

 

Svetlostni ključi (visoki – 

nizki, durovski – molovski) 

in vsebinska raba svetlo–

temnega 

Uporablja svetlo-temne 

ključe skladno z izrazom 

vsebine likovnega dela  

 

 

2. Morfološka raven 

a. Oblika in likovne spremenljivke 

 

      Kategorija Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni 

vidik kot 

možni 

indikator 

nadarjenosti 

   Ponazoritev 

višja                     nižja 

kompleksnost      kompleksnost 

Enostavne in kompleksne 

oblike 

Oblike so 

kompleksne, vežejo 

se v nove oblike, 

posveti se detajlom 

  

 

Organske in geometrijske 

oblike 

Organske in 

geometrijske oblike 
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artikulira na 

raznolike načine 

Ploskovite in prostorske 

oblike 

Oblike so izražene 

prostorsko in/ali 

ploskovito 

  

 

Ikonične in abstraktne 

oblike 

Ikonične oblike 

reprezentira na živ in 

nešablonski način 

  

 

Poudarjanje oblik z 

likovnimi 

spremenljivkami 

Oblike poudarja z 

barvo, s številom, 

položajem, z 

velikostjo, gostoto, s 

teksturo 

  

 

Kompleksnost detajlov Pozornost in 

izrisovanje detajlov 

za dosego 

kompleksnejšega 

izražanja 

  

 

Velikost Velikosti oblik so 

primerne glede na 

format in 

medsebojne oblike 

Prostorski 

pomen 

velikosti 

zgodaj 

zamenja 

simbolnega 

 

 

Položaj Oblike razporeja po 

celotnem formatu in 

med njimi 

vzpostavlja 

hierarhijo 

Zgodaj se 

zaveda meja 

formata in 

tega, da se 

oblike lahko 

nadaljujejo 

preko formata 
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Gibanje in smer Uporablja nagnjene 

osi teles za 

ponazoritev gibanja 

  

 

Velikost in teža Razlike v teži in 

velikosti porajajo 

dinamične napetosti 

med oblikami 

  

 

Gostota S spreminjanjem 

gostote  dinamizira 

energijsko in tonsko 

vrednost površin 

  

 

Teksture Dobro zaznava 

teksture iz okolja in 

jih prepričljivo 

ponazarja 

  

 

 

3. Sintaktična raven 

a. Sintaksa likovnega prostora 

 

  Kategorija Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni 

vidik kot 

možni 

indikator 

nadarjenosti 

  Ponazoritev 

višja                      nižja 

kompleksnost       kompleksnost 

Stopnjevanje (npr. 

velikosti, intenzivnosti 

barv, ostrine in jasnosti 

detajlov, razločnosti 

tekstur ipd.) 

Prepričljivo uporablja 

stopnjevanje za 

gradnjo iluzije 

prostora 

Zgodnja 

uporaba 

stopnjevanja 

velikosti za 

gradnjo iluzije 

prostora 

 

 

Prekrivanje Prepričljivo uporablja 

prekrivanje za gradnjo 

iluzije prostora 

Zgodnja 

uporaba 

prekrivanja za 
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gradnjo iluzije 

prostora 

Zvračanje in 

perspektiva 

Prepričljivo uporablja 

zvračanje in 

perspektivo za 

gradnjo iluzije 

prostora 

Zgodnja 

uporaba 

zvračanja in 

perspektive za 

gradnjo iluzije 

prostora 

 

  

Kadriranje Uporablja nenavadne 

poglede v prostor 

  

 

 

b. Sintaksa likovne kompozicije 

 

        Kategorija    Stopnja 

kompleksnosti 

Razvojni 

vidik kot 

možni 

indikator 

nadarjenosti 

       Ponazoritev 

višja                  nižja 

kompleksnost   komleksnost 

Proporci Pravilna in 

prepričljiva uporaba 

sorazmerij pri risanju 

glave in telesa 

Zgodnja 

uporaba 

pravilnih 

sorazmerij pri 

risanju glave in 

telesa 

 

Ravnovesje (statično in 

dinamično) 

Izkazuje občutek za 

dinamično 

ravnovesje na sliki 

  

 

Sorazmerja Uporablja 

kompleksna 

sorazmerja v 

kompoziciji  

  

 

Format Oblike razporeja po 

celotnem formatu in 

Zgodaj se 

zaveda meja 
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med njimi 

vzpostavlja 

hierarhijo 

formata in 

tega, da se 

oblike lahko 

nadaljujejo 

preko formata 

 

Kompozicijske in 

prostorske odločitve 

Uporablja nenavadne 

kompozicijske in 

prostorske odločitve 

(nenavadni pogledi v 

prostor, nenavadni 

rezi v kompoziciji)  

  

 

 

 

 

4. Semantična in materialno-tehnična raven 

 

        Kategorija Stopnja kompleksnosti         Ponazoritev 

višja                nižja 

kompleksnost   kompleksnost 

Izražanje vsebine Izumljanje izvirnih znakov 

(vsebin) za izražanje vsebin 

 

 

Osebni zorni kot Izbira osebnega, 

neobičajnega zornega kota 

 

 

Likovne odločitve Izbiranje jasnih likovnih 

odločitev (manjše število 

likovno jezikovnih 

kompromisov, 

nedoslednosti) 

 

 

Estetska kvaliteta Splošni interes za estetsko 

kvaliteto likovnih del 

(kompozicija, barva, 

tehnika …) 
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Likovni izraz Skrb za čistočo in red je 

podrejena likovnemu izrazu 

 

 

Vrednotenje dosežkov Zanesljivo vrednotenje 

lastnih dosežkov 

 

 

Tehnike in orodja Izrazit občutek za izrazne 

potenciale likovnih tehnik 

in orodij 

 

 

Materiali Inovativna in suverena 

uporaba materialov 

 

Likovna področja Izrazit interes za usvajanje 

različnih likovnih tehnik in 

področij; izrazito zanimanje 

za določeno tehniko oz, 

področje  

 

Eksperimentiranje Izumljanje lastnih 

tehnoloških pristopov 

 

Motorična spretnost Visoka raven motorične 

spretnosti; nadomeščanje 

morebitne motorične 

nespretnosti z izvirnostjo 
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Priloga 2 

Anketni vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni! 

Pred vami je Anketni vprašalnik o evidentiranju likovne nadarjenosti učencev. Vaša naloga 

je, da pozorno preberete vprašalnik in odgovorite na vprašanja. 

Hvala za vašo pomoč! 

 

 

Pri 1. in 2. nalogi obkrožite ali dopišite eno ali več besed, ki predstavljajo za vas točno trditev! 

1. Likovno nadarjenega učenca prepoznam po: 

motiviranosti              sposobnostih              ustvarjalnosti            njegovih vedenjskih lastnostih    

likovnem razvoju, ki prehiteva sovrstnike          likovnem izražanju          osebnostnih lastnostih 

upoštevam vse predhodno našteto        nič od predhodno naštetega           

 

2. Za likovno nadarjenega učenca je značilno, da je pri delu: 

samostojen                  motiviran                   nezainteresiran                   čustveno angažiran             

zavzet                       vztrajen                    površen                 neubogljiv                           težaven                

 

Pri nalogah 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 obkrožite črko pred eno ali več ustreznimi  trditvami! 

 

3. Evidentiranje likovno nadarjenih učencev poteka tako, da:  

A. Učitelj razrednega pouka evidentira učenca kot likovno nadarjenega. 

B. Učitelj razrednega pouka in likovni pedagog skupaj evidentirata likovno 

nadarjenega učenca. 

C. Evidentira likovno nadarjenega učenca šolski pedagog. 

D. Vsi trije skupaj (učitelj razrednega pouka, likovni pedagog in šolski 

pedagog) evidentirajo likovno nadarjenega učenca. 
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4. Pri evidentiranju likovno nadarjenih učencev uporabljam naslednja merila in se 

opiram na: 

A. Poznavanje likovnega izražanja in likovnega jezika, ki sem ga pridobil 

tekom študija. 

B. Kakovosten priročnik za učitelje. 

C. Lasten občutek in intuicija, na katera se najbolj zanesem. 

D. Znanje, ki sem ga pridobil z različnimi izobraževanji, dodatnim študijem, 

seminarji. 

 

5. Z evidentiranjem likovno nadarjenih učencev:  

A. Nimam težav, saj dobro razumem likovno izražanje in likovni jezik. 

B. Večkrat sem v zadregi in ne vem, na kaj v likovnem izražanju naj se oprem 

pri evidentiranju učencev. 

C. Imam težave in se ne znajdem, saj likovnega izražanja ne obvladam dovolj. 

 

6. Želim si, da bi evidentirali likovno nadarjene učence: 

A. Učitelji razrednega pouka ob priporočilih strokovnjakov iz likovnega 

področja. 

B. TIM, ki bi poleg razrednika vključeval likovnega pedagoga in šolskega 

pedagoga, na podlagi tega pa bi oblikovali skupno mnenje. 

C. Da bi evidentiranje potekalo kasneje, v 3. triadi in bi ga opravil likovni 

pedagog. 

D. Da bi to delo opravil šolski pedagog. 

 

7. S postopkom evidentiranja, ki je trenutno u veljavi  

A. sem zadovoljen, zato menim, da spremembe niso potrebne. 

B. nisem zadovoljen, zato menim da so spremembe nujne. 

C. sem delno zadovoljen, z nekaj spremembami pa bi zadovoljil moja 

pričakovanja. 

 

8. Katere spremembe v postopku evidentiranja mislite, da bi bile potrebne (navedite!): 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9.  Morebitne težave, ki se ob evidentiranju pojavijo, bi uspešno rešil z: 

A. Več znanja o likovnem izražanju in likovnem jeziku. 

B. Več znanja o nadarjenih učencih nasploh. 

C. Več znanja o lastnostih likovno nadarjenih. 

D. Konkretnimi priporočili strokovnjakov o evidentiranju likovne nadarjenosti 

učencev. 

E. Ne potrebujem nič od navedenega. 

 

10. Boljše poznavanje likovnega jezika 

A. bi mi bilo v veliko pomoč, saj bi s tem znanjem lažje evidentiral likovno 

nadarjenost učencev. 

B. mi ne bi bilo v pomoč, saj le to ni bistveno pri evidentiranju likovne 

nadarjenosti učencev. 

C. moje znanje je zadovoljivo, s še boljšim poznavanjem likovnega jezika pa bi 

nadgradil svoje znanje in si olajšal delo. 

 

Pri nalogi 11 obkrožite ali razumete navedene pojme! 

11. Poznam in razumem naslednje pojme likovnega jezika: 

likovne prvine    razumem  deloma razumem ne razumem 

likovne spremenljivke    razumem  deloma razumem ne razumem 

likovna kompozicija    razumem  deloma razumem ne razumem 

likovni prostor    razumem  deloma razumem ne razumem 

 

Pri nalogi 12 ocenite, koliko je za vas razumevanje naslednjih pojmov likovnega jezika 

pomembno pri presojanju likovne nadarjenosti (1 – nepomembno; 5 – zelo pomembno) 

12. naloga 

likovne prvine    1 2 3 4 5 

likovne spremenljivke    1 2 3 4 5 
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likovna kompozicija    1 2 3 4 5 

likovni prostor    1 2 3 4 5 

 

Pri nalogi 13 obkrožite ali dopišite eno ali več trditev! 

13. V likovnem delu učenca prepoznam njegovo nadarjenost po: 

kompoziciji elementov                   barvah                    detajlih                        tehnični izvedbi 

oblikah                  izvirnih rešitvah               pripovedni vsebini               prostorskih rešitvah 

vse od naštetega                             

 

Pri nalogi 14 navedite vaše razmišljanje! 

14. Pri presojanju likovne nadarjenosti sem v likovnem delu učenca pozoren na naslednje 

lastnosti  

 oblik:      

__________________________________________________________________ 

 linij: 

       _____________________________________________________________________ 

 barv: 

      

______________________________________________________________________ 

 svetlo temnih površin:  

      

______________________________________________________________________ 

 prostora: 

_____________________________________________________________________ 

 kompozicije: 

       _____________________________________________________________________ 


