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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala starše in vzgojno-izobraževalni proces likovne umetnosti. 

Zanimalo me je, na kakšen način starši spodbujajo svoje otroke pri likovnem ustvarjanju. 

 

Raziskavo sem naredila na 37 starših tretješolcev. Podatke sem pridobila preko anketnih 

vprašalnikov. 

 

Ugotovila sem, da starši podpirajo otroke pri likovnih dejavnostih izven pouka, pogosto jim 

omogočajo likovne pripomočke in materiale, nastale izdelke imajo razstavljene po stanovanju, 

včasih obiščejo galerije in razstave. Cilj, za katerega starši menijo, da se dosega med likovnim 

procesom, je razvoj ustvarjalnosti. 
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ABSTRACT 

In this Thesis I have researched the parents and the educational process of art education. I 

wondered how parents encourage their children in artistic creation. 

 

The research was based on 37 parents of 3rd graders. Required information was obtained via 

questionnaires. 

 

I have found that parents support children in artistic activities outside school hours, often 

providing them with art accessories and materials, with the resulting products being exhibited 

around their homes. Sometimes they also visit galleries and exhibitions together. Development 

of creativity is the objective which parents believe that is achieved during the artistic process. 

 

KEYWORDS: 

Art Education, parents, creativity, art materials and tools.  
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1. UVOD 

Z veseljem se spominjam otroštva. Večina mojega spomina temelji na ustvarjanju. Spomnim 

se, kako kmalu so moje roke »začutile« črte likov, ko sem barvala ob pobarvanke in kako sem 

občudovala razne slikanice. Strast se je stopnjevala, zato je bilo čisto naravno, da sem kmalu z 

barvicami risala pravljične junake, živali, cvetlice... Pri starih starših sem na blago šivala 

metulje, pri stari teti iz fimo modelirne mase izdelovala broške in tridimenzionalne figurice, 

doma pa večere preživljala ob slikanju na svilo. Dostikrat sem poslikala steno svoje sobe, 

kasneje celo steno hodnika. Ustvarjanje me je odpeljalo v svet, kjer mi je bilo udobno in 

prijetno. Zavedam se, da sem lahko vse to izkusila, ker so mi starši omogočili pogoje za 

ustvarjanje. 

 

Ker pa sem v sebi prepoznala tudi užitek v delu z otroki, me je izobrazbena pot peljala v 

pedagoški poklic. Ob združitvi teh dveh interesov sem v diplomskem delu želela ugotoviti, 

kakšen je odnos staršev do vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem najprej predstavila likovno ustvarjalnost, spodbude 

učiteljev in staršev za razvoj likovne ustvarjalnosti, nato proces likovne umetnosti in njeno 

zgodovino, na koncu sem raziskala še sodelovanje med šolo in domom, saj to prispeva k 

celotnemu razvoju osebnosti slehernega učenca. 

 

V empiričnem delu sem se osredotočila na starše otrok, ki obiskujejo tretji razred osnovne šole. 

Raziskovala sem, kako pogosto in na kakšen način spodbujajo svoje otroke k likovnemu 

ustvarjanju. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, sem interpretirala in 

ugotovila, kako pogosto obiskujejo galerije in razstave, ali podpirajo otroke pri likovnih 

dejavnostih izven pouka, ali jim omogočajo likovne materiale in pripomočke, kje shranjujejo 

nastale izdelke ter ali prepoznavajo cilje, ki se dosegajo med samim likovnim ustvarjalnim 

procesom. 

 

Ker skozi likovno umetnost otroci spoznavajo različna likovna področja, oblikujejo smisel za 

estetiko, spoznavajo materiale in podobno, ima ta pomembno vlogo pri oblikovanju 

celostnega razvoja posameznika.
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 LIKOVNA USTVARJALNOST 

2.1.1 LIKOVNA USTVARJALNOST IN OTROK 

Ustvarjalnost se sprošča kot posledica učenja, pri čemer nastajajo likovni izdelki. Kaže se v 

izvirnosti idej, ki predstavljajo nove smernice v likovni umetnosti (Tacol, T. in Tomšič Čerkez, 

B., 2005). 

Učenci se glede na starostne stopnje zelo razlikujejo glede zmožnosti mišljenja, opazovanja, 

domišljije, vseeno pa so do neke mere vsi tudi ustvarjalni. Bolj, kot so aktivni v učnem procesu, 

bolj so ustvarjalni. Ustvarjalni učenci so dojemljivi za nove ideje, radovedni, obožujejo 

raznolikost, občutljivi so do zunanjega sveta, privlači jih vse skrivnostno in težavno. Odprti so 

za nove rešitve, sproščeni in motivirani za likovno izražanje, izkazujejo tudi veliko domišljijo 

in zmožnost likovnega spomina (Tacol, T., 2003). 

Ko govorimo o likovni ustvarjalnosti otrok, se postavlja vprašanje, kakšna je razlika med 

otroško likovno ustvarjalnostjo, ki ima univerzalen značaj, in ustvarjalnostjo zrelega umetnika, 

ki jo razumemo kot posebno nadarjenost posameznika. Supek (1979, str. 332, v Duh, 2004) 

ugotavlja, da je: »Otroška ustvarjalnost izraz enega univerzalnega stila, medtem ko je 

umetnikova vedno nek zgodovinski ali osebni stil.« Ob jasno izraženih razlikah pa obstajajo 

tudi mnoge podobnosti, ki se kažejo v trditvah, da je umetnik nekakšen veliki otrok ali da je 

ohranil nekatere otroške zametke. Te trditve kažejo na to, da bi umetnik želel ohraniti ali 

ponovno oživeti tisto spontanost intenzivnega in neposrednega doživljanja, kot ga ima otrok. 

Pri otroku se to kaže kot povezanost motoričnih in ritmičnih spodbud s čutilnimi elementi 

(vidnim, slišnim, taktilnim). Pri tem se sočasno aktivirajo nagonske pobude in motorično-

ritmično-senzorno izražanje. Pri umetniku to imenujemo inspiracija, pri otrocih pa sposobnost 

(Duh, 2004). 

Razlika obstaja v tem, da je otroška ustvarjalnost nestabilna, trenutna in neorganizirana, pri 

umetniku pa je stabilnejša, organizirana dejavnost, ki je nastala kot posledica daljšega 

psihološkega razvoja. Prisotna je še ena pomembna razlika: otrok podleže predvsem notranjim 

mehanizmom izražanja, medtem ko poskuša umetnik s pomočjo izraza obvladati svet, želi 

prodreti v strukturo prostora, časa in stvari samih. Pri umetniku je zaradi tega umetniški izraz 
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delno posledica notranjih dispozicij (takrat je zelo podoben otroku), delno pa interakcija med 

notranjimi dispozicijami in strukturo sveta. To vodi v posebno oblikovanje izraza, ki ga 

imenujemo stil. Otroško ustvarjanje se navadno kaže kot igra, umetnikovo pa se odvija kot 

ustvarjanje, gre za sintezo dela in igre (Duh, 2004). 

Neupoštevanje razlik med otroško likovno ustvarjalnostjo in ustvarjalnostjo odraslih umetnikov 

lahko pelje institucionalno likovno umetnost na slepi tir. Likovni pedagog ali razredni učitelj 

mora te razlike poznati in jih pri svojem delu nujno upoštevati. Likovno vrednotenje, ki temelji 

na prepoznavanju in upoštevanju pristnosti otroškega likovnega izraza, bo tega tudi ohranilo in 

ga bogatilo z novimi oblikovnimi in ustvarjalnimi spodbudami (Duh, 2004). 

Otrokom je treba pustiti svobodo pri ustvarjanju, le takrat bodo spoznavali samega sebe, se vase 

poglobili in se prepustili toku izražanja. Prednost otroške ustvarjalnosti je, da je ta nestabilna, 

neorganizirana. Kasneje bodo po vsej verjetnosti ukleščeni v takšna in drugačna pravila, cela 

odraslost temelji na organiziranih situacijah, predvidenih smernicah, zato naj otroci 

neobremenjeno ustvarjajo, kar jim duša poželi. Mnogo od njih bo to prvinskost zatrlo in se 

redkeje ali celo nikoli kasneje lotilo česa podobnega. 

 

2.1.2 SPODBUDE ZA RAZVOJ LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI 

OTROCIH 

Pri iskanju uspešne in neuspešne motivacije posameznika in njegove ustvarjalnosti ali 

neustvarjalnosti v učnem procesu, pogosto zanemarimo zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 

otroka. To je vpliv domačega, družinskega okolja. Začetki vzbujanja interesa za likovne 

dejavnosti se pojavijo v družinskem okolju, kjer so predvsem starši tisti, ki imajo velik vpliv na 

otrokove dejavnosti, odnos do likovne vzgoje in otrokove aktivnosti (Tacol, T., in Tomšič 

Čerkez, B., 2006). 

Otroci bodo najbolj ustvarjalni, če jim je dana absolutna svoboda, da so tisto, kar v resnici tudi 

so, da gledajo in se likovno izražajo na svoj način ter da razmišljajo s svojo logiko. Otroci 

morajo imeti možnost za lastno likovno-ustvarjalno delo in za lasten, individualen način 

izražanja. Kadar opazuje otrok določeno obliko ali pojav, usmerja vanj vso svojo pozornost. Ta 

usmerjenost izzove višjo obliko splošnega zaznavanja, ki ga imenujemo ustvarjalna percepcija. 

Šele ko otrok to doseže, lahko napravi naslednji korak in likovno izrazi, kar je opazil in odkril. 
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»Obstaja nekaj načinov, da pri otrocih spodbudimo zanimanje za pojave v svetu in njihovo 

likovno izražanje oziroma oblikovanje,« ugotavlja Belmarićeva (1987, str. 256, v Duh, 2004), 

ki opisuje naslednje spodbude: 

 usmerjanje opazovanja na določene oblike ali pojave je najpreprostejši način 

spodbujanja otrok. Otroka je potrebno z vprašanji spodbujati, da opazuje in opisuje svet 

okoli sebe. Na takšen način je otrok aktiven in ne prevzema opisovanja odraslih; 

 aktiviranje spomina pri otroku spodbudimo s pogovorom o tem, kaj je otrok pred 

kratkim ali pred časom spontano videl in doživel. S tem se pri otrocih aktivira in utrjuje 

spomin ter ohranja bogastvo življenja in znanja; 

 domišljija pri likovnem izražanju otrok se najpogosteje kaže kot ustvarjanje novih in 

različnih podob na osnovi poznanih dogodkov in pojavov. Najpreprostejši primer je 

ilustriranje različnih zgodb, pesmi, zamišljenih dogodkov iz preteklosti ali prihodnosti. 

Spontano in svobodno vodenje otrok še dodatno spodbuja bogastvo in izvirnost otroške 

domišljije; 

 predstavljanje oz. imaginacija je višja oblika ustvarjanja, je sposobnost otrok, da pojme 

iz nevidne stvarnosti transportirajo v likovni izraz. Če so otroci navajeni na svobodno 

in neovirano likovno izražanje, bodo tudi takšne spodbude uspešne; 

 igre z likovnimi materiali in sredstvi pri otrocih vzbujajo občutek svobode in spodbujajo 

raziskovanje vsestranske uporabnosti teh sredstev. Na tak način se lahko otrok 

sproščeno likovno izraža, saj ni vezan na določeno temo oziroma motiv; 

 potrjevanje uspešnosti otrokovega likovnega dela, ki naj ne bo prisiljeno, daje otroku 

orientacijo in gotovost. Naraven in nevsiljiv interes za otrokove razlage lastnih del je 

oblika komunikacije, ki pripomore k boljšemu razumevanju njegovih videnj, sebe in 

okolja. Na takšen način se učenci potrudijo, ohrabrijo in usmerijo, zato ima v procesu 

likovne umetnosti faza vrednotenja izreden pomen. 

Za zgoraj naštete možnosti spodbujanja otrokovega likovno-ustvarjalnega razvoja lahko 

rečemo, da veljajo za vse otroke, vključene v institucionalno vzgojo. Raziskave kažejo, da je 

ustvarjalnost v vseh otrocih in ne le v privilegiranih posameznikih (Duh, 2004). 

  



6 

2.1.2.1 SPODBUDE UČITELJA LIKOVNE UMETNOSTI 

Učitelj mora učencem nuditi zadovoljstvo ob ustvarjanju, zato jim mora omogočiti čim bolj 

samostojno delo in jim pustiti, da so ustvarjalni inovatorji idej in rešitev. Dopustiti mora, da so 

aktivni subjekti v učnem procesu, na katerega se zgolj prenašajo teoretične informacije. Učitelj 

mora biti organizator in usmerjevalec likovne dejavnosti, ki zna v učencu vzbuditi željo po 

likovnem izražanju in zagotoviti sproščeno delovno ozračje. Celoten vzgojno-izobraževalni 

koncept mora temeljiti na ustvarjalnem učitelju, ki usmerja učence v opazovanje in doživljanje 

predmetov, pojavov, raziskovanje in sklepanje o likovnih delih, razvijanje likovno izraznih 

zmožnosti ter kritično vrednotenje lastnih del in del vrstnikov. Pomembno je, da pozornost 

namenja vsem učencem, tako likovno nadarjenim, manj nadarjenim in nenadarjenim, saj le tako 

dosega pozitivne vzgojne učinke (Tacol, T. in Tomšič Čerkez, B., 2006). 

Učitelj likovne umetnosti je pomemben pri vzpostavljanju odnosa do predmeta in umetnosti 

same. Otroka navduši za predmet, ga spozna z materiali, s pripomočki, z likovnimi tehnikami, 

ga skozi proces ustvarjanja vodi, usmerja, hkrati pa mu dopušča svobodo pri izražanju. 

Spodbuja razvoj kritičnosti in vrednotenja, ki ju bo potreboval na vseh področjih delovanja. Če 

bo otrok znal kritično oceniti svoj izdelek, bo lahko naslednjič zadevo izboljšal, nadgradil in 

napredoval. 

2.1.2.2 SPODBUDE OKOLJA 

Pomembno in zelo dobro je, da okolje, v katerem učenci živijo, nudi veliko možnosti za likovno 

ustvarjanje. Družina je medij, ki lahko pomaga razvijati otrokovo likovno ustvarjalnost in ga 

spodbuja, lahko pa je tista, ki ga odvrača od likovnih dejavnosti (Armstrong, 1999). 

Družinske razmere vplivajo na učenca, se v njem zrcalijo in se odražajo v njegovem delovanju 

pri likovni dejavnosti (Vigotski, 1996).  

Temeljni dejavnik, ki vpliva na odnos učenca do likovnih stvaritev in dejavnosti v šoli, je 

družina. Pozitivna stališča staršev do likovne dejavnosti močno vplivajo na motivacijo in 

aktivnosti tako nadarjenega kot manj nadarjenega učenca, saj mu s tem nudijo podporo ter 

izkazujejo navdušenje in zadovoljstvo (Klausmeier, 1985). 

Za pozitiven odnos do likovnih stvaritev in dejavnosti v šoli je treba v domačem, družinskem 

okolju ustvariti pozitivno vzdušje in zaupanje (Bloom, 1966). To lahko starši dosegajo tako, da 
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spodbujajo otroke tudi izven pouka likovne umetnosti, na primer k obiskovanju likovnih 

krožkov, likovnih delavnic, z nudenjem raznovrstnih likovnih materialov in pripomočkov za 

likovno izražanje doma, sodelovanjem in likovnim izražanjem z otrokom, seznanjanjem o 

likovno-kulturnih dejavnostih v domačem kraju, usmerjanjem v prebiranje likovne literature ali 

skupnim obiskovanjem občasnih in stalnih razstav v galerijah in muzejih (Tacol, T., in Tomšič 

Čerkez, B., 2006). 

Po Trstenjaku (1967), ugodni pogoji v okolju sami ne bodo vplivali na interes za likovno 

dejavnost, če hkrati ni samoaktivnosti učenca. Učenec mora sam dojeti smisel in pomen likovne 

dejavnosti, posledično pa tako vpliva tudi na odnos staršev in do likovnih stvaritev (Tacol, T. 

in Tomšič Čerkez, B., 2006). 

Starši so tisti, ki otroka spodbujajo za delovanje na nekem področju, ali pa ga pri tem zavirajo. 

Če se otroku že v predšolskem obdobju umetnost predstavi kot vrednota in če starši delujejo na 

kulturnem področju, to prav gotovo prebudi v otroku zanimanje. Če je okolje spodbudno, bo 

otrok razvijal svoje spretnosti. Tu pa stopijo v ospredje tisti starši, ki omogočijo otrokom 

likovne pripomočke in materiale za ustvarjanje. Na otroke ima pozitiven vpliv, če jih starši 

vodijo v muzeje in na razstave. Tako se lahko že v zgodnjem otroštvu otroci seznanijo z 

različnimi likovnimi tehnikami, si nabirajo znanje o materialih, skratka se izobražujejo znotraj 

družine. Ob vstopu v šolo jih lahko spodbujajo k obiskovanju likovnega krožka, skupaj lahko 

prebirajo likovno literaturo in se z njimi doma tudi likovno izražajo. Vse to pa je mogoče, če 

imajo starši sami pozitiven odnos do likovnega ustvarjanja in če imajo interes spodbujati otroke 

v tej smeri.  

Pogosto se zgodi, da so deklice usmerjene k ustvarjanju, k plesu in igranju instrumentov, dečki 

pa v športne dejavnosti. To se dogaja predvsem v krajih, kjer imajo močno razvito športno 

področje in so otroci že zgodaj spodbujeni k različnim športnim panogam. V takih primerih se 

pozornost preusmeri in se razvijajo druga področja, likovno oziroma umetnostno pa se nekoliko 

zanemari. 
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2.1.3 ZGODOVINA LIKOVNE VZGOJE NA SLOVENSKEM 

Začetki likovne vzgoje na Slovenskem segajo v obdobje Avstro-Ogrske monarhije. Leta 1869 

je bil sprejet tretji šolski zakon, ki je uvedel obvezno osemletno šolanje, za katerega so skrbeli 

okrajni in deželni šolski sveti (ne več Cerkev). Uvedli so predmet, ki se je imenoval risanje in 

nauk o geometričnih oblikah. Ta je predstavljal predhodnika današnje likovne umetnosti. Pri 

predmetu naj bi učenci spoznavali osnovne geometrične oblike, jih prerisovali s table in 

upodabljali preproste predmete iz vsakdanjega življenja. Delo je bilo precej dolgočasno in 

monotono, saj je zajemalo prerisovanje likov v tako imenovane risanke, ki so bile označene s 

pikami. Leta 1929 je z zakonom o narodnih šolah prišlo do delitve na osnovne in višje narodne 

šole. Vsaka je trajala po štiri leta, na področju risanja in nauka o geometričnih oblikah pa ni 

bilo sprememb. Pri novem učnem načrtu, ki je bil uveljavljen čez pet let, je prišlo do izboljšav 

pri pouku risanja. S tem je delo postalo svobodnejše, ustvarjalnejše, pojavilo se je risanje po 

spominu, spodbujali so ilustriranje zgodb in usmerjali k risanju predmetov iz okolice. Barvanje 

se je še redkeje pojavljalo, le pri oblikovanju geometričnih okraskov (Krajnc, Hojan in Demšar, 

1982). 

Leta 1957 je bil sprejet zakon, ki je popolnoma spremenil osnovnošolsko izobraževanje. 

Osnovna šola se ni več delila na nižjo in višjo, temveč je postala celota. Temu primerni so 

postali tudi učni načrti. Pouk risanja se je preimenoval v likovni pouk, katerega osnovna naloga 

je postalo razvijanje otrokove likovne ustvarjalnosti in sposobnosti ter spoštovanje likovnih 

vrednot. Učiteljeva naloga je bila, da učence vodi, sprejema vsakršne otrokove izrazne 

sposobnosti in jih usmerja, ko potrebujejo pomoč. Likovni pouk je obsegal področje risanja, 

slikanja, grafike, kiparstva in prostorskega oblikovanja. Do leta 1968 se je novo poimenovanje 

ohranilo, nato pa se je preimenovalo v likovno vzgojo. Poleg poimenovanja so vsa likovna 

področja postala med seboj enakovredna. Novost likovne vzgoje je bil uzakonjen problemski 

pouk. Leta 1975 so uvedli novo, tristopenjsko ocenjevanje (manj uspešno, uspešno in zelo 

uspešno), ki je nadomestilo petstopenjsko, številčno ocenjevanje (od 1 do 5). Do novih 

sprememb je prišlo leta 1980, saj je bila nakazana možnost medpredmetnega povezovanja, 

učenec pa je postal aktiven del učnega procesa, sooblikovalec pouka, ki svobodno ustvarja in 

išče rešitve za likovne probleme in naloge, ki so bile prilagojene starosti in razvojni stopnji 

(prav tam). 
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Leta 1996 sta bila sprejeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 

Zakon o osnovni šoli, ki sta postavila temelje devetletnemu šolanju (Tacol, T., 1999). 

Skozi vsa obdobja se kaže želja po kvalitetnem delu, medpredmetnem povezovanju in iskanju 

rešitev likovnih problemov in nalog. Zaradi težnje k izboljšanju kvalitete dela postaja predmet 

likovne vzgoje, danes preimenovan v likovna umetnost popolnoma enakopraven ostalim 

šolskim predmetom. 

 

2.1.4 LIKOVNA KULTURA 

Likovne umetnine so plod človekovega ustvarjanja, zato pomenijo družbeno vrednoto. Namen 

likovne umetnosti je vzgajanje likovnih ustvarjalcev pa tudi likovnega občinstva. Skupne 

vsebine, ki spremljajo likovno ustvarjanje in doživljanje umetniških del ter poučevanje o tem, 

imenujemo likovna kultura. Višja, kot je raven likovne kulture v družbi, bolje je ta vizualno 

organizirana, toliko kvalitetnejši so izdelki in uspešnejše vizualne komunikacije med ljudmi, 

prosti čas pa je vsebinsko bogatejši (Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991). 

V preteklosti je bila človekova likovna dejavnost integrirana v enotne človeške aktivnosti. Z 

delitvijo dela so se postopoma diferencirale aktivnosti dela in proizvodnje, komunikacije, 

socialne in etične vsebine, igre in umetnosti. Vseeno pa je likovna umetnost v največji meri 

obdržala mnoge človeške aktivnosti – spoznavanje, komunikacijo, delo, ustvarjanje, igro, 

uživanje, kompenzacijo, ideologijo oz. religijo,  dokumentarnost, vrednotenje idr. Zaradi tega 

pravimo, da je likovna kultura kompleksna in večdimenzionalna. Kompleksna zato, ker obsega 

veliko področij vizualne komunikacije, uporabne umetnosti in dizajna, arhitekture in 

oblikovanja prostora pa tudi tako imenovano čisto umetnost. Likovna kultura zajema tudi 

teoretska področja – teorijo likovne umetnosti, umetnostno zgodovino in likovno kritiko ter 

ljudsko umetnost, množično likovno kulturo in elemente povezovanja z drugimi umetnostnimi 

področji – z glasbo, dramatiko, filmsko umetnostjo, literaturo itd (Berce-Golob, H. in 

Karlavaris, 1991). 

Likovno kulturo je mogoče opredeliti tudi kot kvalitativno spreminjanje vsega, kar človek 

opazuje, ustvarja in uporablja. Tako lahko likovno kulturo razumemo kot eno od oblik 

kultiviranja človeka z likovnimi vrednotami, izboljševanja njegovega dela, proizvodnje, 

medčloveške komunikacije, urejanja okolja, kvalitete prostega časa in integralnega načina 

mišljenja (prav tam). 
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Ljudje smo vizualna bitja, stremimo k estetiki, k novostim in razvoju na vseh področij našega 

življenja. Tako se tudi likovna kultura pomika na višje, bolj organizirane ravni, postaja 

kompleksnejša in večdimenzionalna. Kaže se skozi mnoga umetnostna področja, zato se 

moramo zavedati njene veličine in že od malih nog do nje vzpostavljati spoštljiv odnos. Na nas 

samih je, da poskrbimo za prenos znanja in v mlajših generacijah vžgati iskro, ki jih bo skozi 

zanimanje vodila do novih znanj in kritičnosti. Tako se bo lahko likovna kultura razvijala 

naprej, se nadgrajevala in dosegala nove razsežnosti. 

 

2.1.5 PROCES LIKOVNE UMETNOSTI 

»Poučevanje/učenje pri likovni umetnosti je interakcija likovnih izkušenj, znanja in zorenja. Je 

likovno raziskovanje, odkrivanje in likovno izražanje, pri tem pa ima izraziti pomen 

ustvarjalnost vsakega posameznega učenca. In kdaj je ustvarjalnost in likovna občutljivost 

učencev izrazita? Takrat, ko je njihov interes za likovno dejavnost velik, se zavedajo smisla in 

vrednosti, ki jih opredeljuje predmet, in takrat je tudi njihova aktivnost za likovno dejavnost 

velika.« (Tacol, T. in Tomšič Čerkez, B., 2006). 

Likovno umetnost, katere primarni cilj je razvijanje ustvarjalnosti in likovnega vrednotenja, 

lahko opišemo z besedami Otta, ki pravi: »Likovna vzgoja v osnovnih šolah uči strukturiranje 

v okviru likovnih procesov in zato potrebuje produkcijo učencev, ki je odvisna od medijev za 

realizacijo. Hkrati likovna vzgoja v šoli uči komunikacijo z estetskimi objekti in zato potrebuje 

refleksijo učencev, ki je odvisna od medijev za prezentacijo.« (Otto, 1969, str. 215-216). 

Povzeto v Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991). 

Likovna vzgoja je, v primerjavi z ostalimi procesi učenja ali dela, dokaj specifična, saj temelji 

na ustvarjalnih procesih. Preden se nek proces sproži, obstaja določeno stanje, ki ga lahko 

poimenujemo predhodna situacija. V tem stanju nastaja motivacija, ki spodbudi določeno 

aktivnost z določenim ciljem (Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991).  

Pri motivaciji, ki je pri likovno-vzgojnem delu v šoli izrednega pomena, mora obstajati ustrezno 

razmerje med racionalnim in emocionalnim, med čutno-vizualnim in smiselnim. Muller (1974, 

v Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991) ugotavlja, da je odločilni faktor za likovno 

ustvarjalnostjo učencev motivacija, nanjo pa odločilno vpliva estetsko-umetniški nivo 
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likovnega pedagoga ali razrednega učitelja, ki mora biti usposobljen in sposoben, da učencem 

predaja znanja likovne umetnosti. 

Likovni pedagog ali razredni učitelj mora pri svojem delu v razredu upoštevati tudi predhodno 

situacijo, da bo lahko pozitivno vplival na procese v likovni vzgoji. V celostnem pomenu 

razumemo predhodno situacijo kot splošno kulturno klimo, doseženo likovno raven, pogoje 

dela ter optične in duhovne spodbude okolja. Pri likovno-vzgojnem delu v šoli razumemo to 

situacijo kot dosežen likovni nivo posameznega razreda ali posameznika v tem razredu. 

Rezultati in izkušnje že realizirane didaktične enote pri likovni vzgoji torej predstavljajo 

predhodno situacijo nove didaktične enote. Likovni pedagog ali razredni učitelj mora za 

uspešno delo poznati predhodno situacijo, da lahko na njenih osnovah določi vsebine in njihovo 

obdelavo, s čimer doseže postavljene cilje. Te cilje uresniči v postopku, ki ga imenujemo 

likovno-vzgojni proces. Ta temelji na značilnostih ustvarjalnih procesov in sledi posameznim 

fazam (priprava, inkubacija, iluminacija in verifikacija). Faze ustvarjalnega procesa so 

pomembne za razumevanje celotnega procesa likovne vzgoje, saj ta poteka v določenem ritmu, 

ki pripravlja, spodbuja in omogoča izvedbo likovne ustvarjalne ideje. Ob navedenih fazah 

ustvarjalnega procesa zasledimo v literaturi še drugačna poimenovanja teh faz. Otto (1969, v 

Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991) posamezne faze ustvarjalnega procesa poimenuje s 

sledečimi termini: iniciacija, eksploracija, objektivizacija in integracija. Svoj fazni model 

posameznih korakov v procesu likovne vzgoje je Otto (1969) skrčil na vsega tri faze in jih 

poimenoval faza motivacije, faza realizacije in faza refleksije. Tri faze je v svojem modelu, ki 

se nanašajo bolj na verbalni del, podal tudi Fisher (1966, v Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991) 

in jih poimenoval faza prezentacije, faza diskusije in faza resolucije.  

Poimenovanje faz ustvarjalnega procesa s pedagoškega vidika označujemo s termini, ki so v 

našem prostoru najbolj razširjeni. Faze ustvarjalnega procesa poimenujemo:  

 faza učenja; 

 faza igre; 

 faza ustvarjanja; 

 faza dela; 

 faza vrednotenja. 

Likovno izražanje torej temelji na kvantitativnih (učenje, delo, vrednotenje) in kvalitativnih 

dejavnikih (igra, ustvarjanje) ustvarjalnega procesa. Likovna dejavnost je precej zapletena, saj 

nanjo vplivajo sposobnosti kvantitativne (te ustvarjalnost omogočajo) in kvalitativne (te 
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ustvarjalnost spodbujajo) narave. Opisano zaporedje aktivnosti upošteva individualne razlike 

med ljudmi in različnost situacij. »Psihološko-fiziološka analiza bi pokazala, da se pri 

ustvarjalnosti aktivirajo vse človekove sposobnosti: opažanje (senzitivno živčevje), zbiranje 

podatkov (vizualni spomin) in zavestna obdelava le-teh (likovno, ustvarjalno mišljenje), 

čustveno ocenjevanje in oblikovanje s pomočjo domišljije, pa tudi motorično izražanje ideje in 

koncepcije po potrebi natančno ali občutljivo.« (Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991, str. 23). 

Pravilno zastavljena likovna naloga lahko na takšen način razvija vse plasti človeške zavesti in 

dejavnosti. 

Posamezne faze, glede na pedagoški vidik, po Berce-Golob, H. in Karlavaris (1991): 

 Faza učenja: za ustvarjanje je potrebno pridobiti potrebne podatke in dejstva, kar lahko 

dosežemo z učenjem, vendar se ta proces odvija kot spoznavanje problema, razvijanje 

občutljivosti za njegovo strukturo, kritično presojo odnosa problema in zbranih 

informacij ter podobno. Vsak posameznik išče individualno pot k reševanju problema, 

izbira metode oblikovanja, miselne operacije v slikah (likovno mišljenje), zanaša se na 

intuicijo … Ta faza je torej nujna za nadaljnje ustvarjalno delo, vendar je tudi zelo 

specifična, odvisna od značilnosti likovno-estetskega jezika. 

 Faza igre: preko učenja pridobljene informacije spodbujajo igro, improvizacijo, nove 

kombinacije in podobno. Igra je na nek način medfazna (nastopi po učenju in je priprava 

za ustvarjanje). V tem delu ustvarjalnega procesa se pridobljeno znanje svobodneje 

kombinira, osvobaja se okvirov, izvajata se torej spontana kombinacija in improvizacija. 

To so osnovni pogoji, ki lahko peljejo k originalnim povezavam in končnemu odkritju. 

Dolžina te faze je lahko različna. Učenci se igrajo z likovnimi elementi in iščejo 

najrazličnejše kombinacije, dokler ne najdejo prave ideje za rešitev likovnega problema. 

 Faza ustvarjanja: ta faza je kot uvid, trenutek rešitve. Po pripravljalnih fazah je v tej 

dosežen vrhunec ustvarjalnega procesa – odkritje, na osnovi katerega se likovna ideja 

uresniči in ovrednoti. V likovnem smislu je fazo ustvarjanja težje ločiti od faze 

realizacije, ker se tudi v tem procesu pojavljajo ustvarjalni trenutki, včasih tudi elementi 

zbiranja novih informacij in tudi same igre. Nekateri avtorji to fazo v teoretičnih 

razlagah prikazujejo ločeno od faze realizacije, ker je pri likovnem ustvarjanju 

realizacija relativno pomembna, saj jo izvaja sam ustvarjalec. 
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 Faza dela: pri realizaciji se izvajajo operacije, ki nimajo izrazito ustvarjalnega značaja 

in jih poimenujemo kot delo. Otroška aktivnost bi morala biti ustvarjalna tudi v tej fazi, 

v kateri se končuje kreativni akt. 

 Faza vrednotenja: izhaja iz preteklih faz in se nanaša na predhodno postavljene cilje. To 

je faza vpogleda, dojemanja, vrednotenja, v kateri se ustvarjalni proces sklene, pri čemer 

ne mislimo konca procesa, temveč na njegovo celovitost. V tej fazi učenci na racionalni 

in emocionalni ravni ozavestijo svoj odnos do likovnega izdelka, mu dajo vrednost, 

pomen in pomembnost. Specifičnost likovnega ustvarjanja zahteva tudi specifičen način 

vrednotenja, kjer se prepletajo objektivni kriteriji z likovno senzibilnostjo. 

Predstavljeni procesi se lahko realizirajo v eni učni celoti (didaktični enoti) ali v eni učni uri. V 

tem primeru se značaj posamezne ure označuje z učenčevo aktivnostjo, ki v tem delu 

prevladuje. Zato pri likovno-vzgojnem delu v šoli razlikujemo uro učenja, uro igre, uro 

ustvarjanja, uro dela in uro vrednotenja (Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991). 

Ob upoštevanju ustvarjalnega procesa vodi učitelj likovno-vzgojno delo tako, da pri učencih 

izmenično aktivira subjektivne likovne dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, in dejavnike, ki 

likovno ustvarjalnost spodbujajo. Obe vrsti likovnih dejavnikov se morata razvijati 

enakomerno. Impulze učitelja je treba razporediti v »ritmu menjavanja posameznih faz 

ustvarjalnega procesa. Tako se v fazi učenja prvenstveno razvijajo sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočajo, v fazi igre, spodbujevalne sposobnosti, ki bodo ob nadaljnjih spodbudah pripeljale 

do tretje, ustvarjalne faze, da se lahko v fazi dela ponovno razvijajo sposobnosti, ki ustvarjalnost 

omogočajo, enako kot v fazi vrednotenja« (Karlavaris, 1991b, str. 74). S tako koncipiranim 

delom učitelja, ki temelji na izmenjavanju impulzov, se enakomerno razvijajo spodbujevalne 

sposobnosti in sposobnosti, ki omogočajo ustvarjalnost. Kreativni akt se sproži v trenutku 

nekoliko močneje izraženih spodbujevalnih sposobnosti. Proces praktičnega likovnega dela naj 

torej temelji na spodbujanju likovnih sposobnosti in likovno-ustvarjalnih dejavnikov. Od 

posameznih faz kreativnega procesa pa je odvisno, v kakšnem zaporedju bodo aktivirani in 

kako se bodo razvijali (Berce-Golob, H. in Karlavaris, 1991). 

»Tako organizirano likovno-vzgojno delo v šoli ob upoštevanju faz ustvarjalnega procesa 

odpira vse možnosti za razvoj likovnih sposobnosti in likovne ustvarjalnosti.« (Duh, 2004) 
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2.1.6 LIKOVNA USTVARJALNOST IN LIKOVNA UMETNOST V 

OSNOVNI ŠOLI 

Sodobna zasnovanost pouka likovne umetnosti v osnovni šoli odpira mnogo možnosti za razvoj 

ustvarjalnosti učencev, saj ima razvoj likovno-ustvarjalnih sposobnosti neposreden vpliv na 

razvoj celotnega ustvarjalnega potenciala posameznika. Posebej je poudarjen razvoj 

ustvarjalnih aktivnosti učencev, saj je znano, da se ustvarjalnost najbolj razvija z lastno 

aktivnostjo. Likovno-vzgojno delo mora otrokom omogočiti spontanost ob upoštevanju 

njihovih naravnih dispozicij in možnosti. S pedagoškega stališča to pomeni, da je pri otrocih 

potrebno razviti veselje do ustvarjanja. Učitelji v šolah lahko s pomočjo posebnih vaj, 

ustvarjalnih nalog in didaktičnih programov likovno ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje tudi 

smotrno razvijajo (Duh, 2004). 

Vzgojno-izobraževalni smotri in naloge v osnovni šoli poudarjajo zlasti likovno ustvarjalnost 

in aktivnost učencev, kjer se kažeta teoretična in praktična povezava z drugimi umetnostnimi 

področji ter z drugimi predmeti. Likovna ustvarjalnost izhaja iz aktivne vloge učencev ob 

poudarjenem individualnem delu v obliki odkrivanja in reševanja problemov, presojanja in 

odločanja ter ustvarjalne uporabe znanja (Duh, 2004). 

Pri praktičnem delu učenci spoznavajo vsa glavna likovna področja: risanje, slikanje, grafiko, 

plastično oblikovanje oziroma kiparstvo in prostorsko oziroma arhitekturno oblikovanje. Vrstni 

red poglavij ni predpisan, torej je odvisen od učiteljeve razporeditve učne snovi. Učitelji 

ustvarjalno razvrščajo likovne naloge glede na različne pogoje, v katerih živijo in delajo. Med 

osnovna izhodišča za uspešno likovno-vzgojno delo v osnovni šoli lahko postavimo tudi 

zahtevo po ustvarjanju prijetnega in kreativnega vzdušja v razredu, vzdušja, v katerem bo otrok 

psihično in fizično kar se da najbolj sproščen. Le v takšnem vzdušju bo otrok »spontano in 

svobodno, s pomočjo besed, slik, glasbe, giba, geste, mimike, spregovoril za sebe in o sebi in o 

življenju nasploh. Otrok to želi in zmore, to mu je potrebno le omogočiti in ga pri tem neopazno 

voditi in usmerjati, da se bo njegova ustvarjalna energija bogatila na viru lastnega uspeha.« 

(Ferović, 1989, v Duh, 2004). »Ob takšnih izhodiščih bo likovno-vzgojno delo v naših šolah 

uspešno, kar velja tudi za vrednotenje, ki je zaključni korak ustvarjalnega procesa.« (Duh, 2004) 

Učitelj mora teoretično znanje posredovati na zanimiv način, da bo pritegnil učenčevo 

pozornost in v otroku prebudil željo po ustvarjanju. Mora biti usmerjevalec procesa, ki dopušča 
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aktivno ustvarjanje otrok, samostojno reševanje likovnih problemov in razvijanje likovnih 

spretnosti. 

 

2.2 DRUŽINA IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES 

2.2.1 SODELOVANJE MED ŠOLO IN DOMOM 

 

Rajgl, S. (2010) v magistrskem delu ob avtorjih navaja ključne pojme sodelovanja med šolo 

in domom. 

Avtorji, 

časovna 

opredelitev 

Ključni pojmi sodelovanja šola – dom 

Slomšek, 1842 1. priročnik za učitelje  

(Blaže in Nežica v nedeljski šoli). 

Kosi, 1889 1. priročnik za starše o sodelovanju med šolo in domom 

(Nekaj besedij o skupnem delovanju domače hiše in šole). 

Dewey, 1859 – 

1952 

Kurikul, usmerjen na otrokovo aktivno sodelovanje pri učenju, odražal je 

njegove interese, pomen življenjskih izkušenj kot priložnosti za učenje. 

Piaget in 

Vygotski, 20. 

stoletje 

Otroci oblikujejo znanje prek interakcije z različnimi materiali, dogodki in 

ljudmi. 

20. in 30. leta 

20. stoletja 

Pojav gibanja, ki je poudarjalo več odprtosti v izobraževanju in usmerjalo 

šole, naj bodo po meri otrokovih potreb, interesov in sposobnosti. 

Bloom, 1964 Pomembnost otrokovega domačega okolja in vloga staršev pri 

izobraževanju svojih otrok. 

Resman, 1992 V temelju je ideološko in šolsko politično determinirano. Velik vpliv 

staršev na izobrazbo svojih otrok – učitelj ni več edini izobraženi, nosilec 

in prenašalec znanj. 
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Zabukovec, 

1992 

Starši z višjo izobrazbo želijo večjo lastno aktivnost na nivoju šole, želijo 

spremembe v sodelovanju. Starši z nižjo izobrazbo delujejo bolj na nivoju 

razreda, želijo sodelovati na tradicionalni način. Z višjo starostjo otroka se 

sodelovanje začenja praviloma ožiti in rahljati (pomemben je učni uspeh). 

Intihar, D. in 

Kepec, M., 

2002 

Šola in dom se z vzgojno-izobraževalnim delom otrok ukvarjata najbolj 

kompleksno. 

Resman, 2002 Vloga šole v otrokovi socializaciji je glede na družino lahko bolj 

kompenzacijska, komplementarna in kooperativna. Sodelovanje zaradi 

skupne naloge – socializacije otrok. Izredno pomemben je otrokov razvoj. 

Wright, 

Stegelin, 2003 

Na starše in dom je treba gledati kot na kazalnike, kako bo otrok 

napredoval v življenju in izobraževanju. 

Welkavrh, 

2008 

Starši imajo pravico sami izbirati šolo za svojega otroka, imajo pravico do 

dobre informiranosti, možnosti soodločanja, participacije in komunikacije. 

Starši so dobrodošli partnerji. 

 

Kasneje so se s to tematiko ukvarjali: 

Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009) pravijo: 

»Učitelji smo bolj zadovoljni s sodelovanjem kot starši, oboji pa izpostavljamo pozitiven 

medsebojni odnos« (prav tam, 143) 

Jensen in Jensen (2011): » Pomemben je dialog s starši.« 

Čadež, S. (2014) pravi, da: »Sodelovanje med šolo in starši še vedno poteka na formalnih in 

neformalnih srečanjih z učitelji, vse bolj pa se v praksi uveljavlja uporaba sodobne 

informacijske tehnologije: telefoni, elektronska sporočila, spletne učilnice, videokonference, 

tematske spletne strani, klepetalnice, blogi …« 

Tematika o sodelovanju med šolo (učitelji) in domom (starši) se kaže skozi zgodovino šolstva. 

Šola in dom sta dve družbeni instituciji, ki se z vzgojno-izobraževalnim delom otrok in mladine 

najbolj kompleksno ukvarjata. To je primarni razlog njunega medsebojnega sodelovanja, ki 

temelji na skupni skrbi za celovit, kakovosten razvoj in napredek otroka ter mladostnika. Zaradi 

specifične pomembnosti je bila tematika sodelovanja med šolo in domom vedno času primerna. 
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Aktualna in nova bo tudi v prihodnje, ker se v procesu razvoja družbe vse spreminja, prav tako 

šola in dom, učenci, učitelji, starši in otroci (Peček, M., 1998). 

V besedilih pedagoških klasikov, učiteljev praktikov in sodobnih strokovnjakov najdemo 

ogromno smernic, kako naj bi učitelji in starši sodelovali, da bi bili uspešni vzgojitelji in učitelji. 

Disterwegova misel, »Najbolj naravna zveza, ki jo mora šola skleniti, je zveza s starši«, je prav 

gotovo brez popravkov in pripomb aktualna še danes. Potrjuje dejstvo, da lahko samo s 

skupnimi prizadevanji učitelji in starši sooblikujejo otrokov napredek in celovit razvoj. To je 

moralna in čustvena dolžnost staršev in učiteljev do otrok, to je profesionalna zaveza učiteljev 

do staršev (Peček, M., 1998). 

J. L. Epstein prepozna vključevanje staršev kot pomemben dejavnik kvalitetne vzgoje. 

Raziskuje, kako lahko učitelji vzpostavijo pozitivno in produktivno partnerstvo z družinami. 

Epsteinova (2001, str. 416–420) navaja pet korakov za razvoj učinkovitih vezi med šolo in 

družino:  

1. Vzpostavitev akcijskega tima (orodje šole) 

Avtorica priporoča, da tim vključuje tri učitelje iz različnih stopenj poučevanja, tri starše otrok 

različnih stopenj ter administratorja. Vodja tima naj bi bil nekdo s komunikacijskimi 

spretnostmi in empatijo, ki je strpen in spoštljiv. 

2. Zagotovitev sredstev in drugih virov podpore 

Vključenost različnih virov, da se podpre razvoj strokovnega osebja. 

3. Ugotavljanje začetnih točk 

Tim sistematizira in izboljša obstoječe prakse partnerstva. 

4. Zasnova dolgoročnega načrta dela in kratkoročnega akcijskega načrta 

Dolgoročni načrt služi kot programski dokument s strategijo vpeljevanja partnerstva. 

Kratkoročni, enoletni akcijski načrt pa predvideva konkretne aktivnosti, izboljšave, vloge in 

naloge članov, seznam vključenih, predvidene stroške ter kazalnike uspešnosti. 

 



18 

5. Nadaljnje načrtovanje in delo 

Akcijski tim mora načrtovati in zagotoviti letne predstavitve dosežkov tako, da vsi udeleženci 

na šoli in starši izvedo, kako se partnerstvo odvija. 

 

 

Načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši  

 

Sodelovanje strokovnih delavcev šole s starši učencev je nujno za optimalen razvoj učencev, 

zato je med njimi potrebno doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela.  

Doseči morajo dogovor, da učitelji preko govorilnih ur in roditeljskih sestankov informirajo 

starše o učenčevem znanju, napredku, vedenju, sodelovanju ipd. Starši učitelje obveščajo o 

ostalih dogodkih, ki bi lahko motili učenčevo delovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Za kvalitetno delo in optimalen razvoj otroka je podpora obojih nujen del celotnega procesa, 

hkrati pa je pri sodelovanju treba zagotoviti varovanje zasebnosti obojih in zaupanje v 

strokovne odločitve učitelja, na katere starši nimajo pravice vplivati (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

2.2.1.1 ZAMETKI PARTNERSTVA MED DOMOM IN ŠOLO ŽE V DRUGI POLOVICI 19. 

STOLETJA 

 

V drugi polovici 19. stoletja je v našem šolskem prostoru prišlo do poudarjanja zbliževanja šole 

in doma, saj lahko šola zazna pomanjkljivosti družinske vzgoje in prevzame njene naloge. Tako 

odigra pomembno kompenzacijsko vlogo, hkrati pa si prizadeva izobraževati družino, da bi 

ustrezno vzgajala svoje otroke, primerne družbeno zaželeni vzgoji. Jasno je, da država preko 

šole uravnava starševske dejavnosti. Učitelj dobi zahtevno nalogo, saj mora pridobiti družino 

za aktivno sodelovanje in ji pomagati pri vzgoji otrok. S tem naj bi se povečevalo število 

šolajočih otrok. Kljub mnogim poudarkom o pomembnosti sodelovanja šole in doma, je šola 

krivila in kritizirala starše, ker otrok niso redno pošiljali v šolo, očitala jim je, da s svojo domačo 

vzgojo uničujejo vse tisto, za kar si v šoli močno prizadevajo. Odziv na takšno stanje so bili 

mnogi članki, v katerih so avtorji spodbujali starše z nasveti, kako naj motivirajo in pripravijo 

otroke, da bodo z veseljem hodili v šolo. To so bili osnovni razlogi, da je šola začela družine 

vzgajati in izobraževati. Do staršev je pričela gojiti pozitivnejši in prijaznejši odnos. Takšen 

odnos pa je prispeval k večji naklonjenosti staršev šoli (Peček, M., 1998).  
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»Drugačno sodelovanje med šolo in domom je vplivalo na celostno podobo osnovnošolskega 

učitelja. Učitelj se je iz pedagoškega delavca prelevil tudi v vzgojnega svetovalca. Dopolnjeval, 

izboljševal je domačo vzgojo in odpravljal neustrezne načine vzgajanja. Sem segajo prvi 

zametki sodelovanja med šolo in domom (Peček, M., 1998, str. 181).« 

 

2.2.1.2 PRVA PRIROČNIKA ZA STARŠE (1889) IN UČITELJE (1842)  

Knjižico z napotki o sodelovanju staršev s šolo je leta 1889 v samozaložbi izdal učitelj Anton 

Kosi. Gre za prvi priročnik za starše, ki vsebuje napotke, kako naj sodelujejo s šolo. Knjižica 

nosi naslov: »Starši podpirajte šolo!«, podnaslov pa je: »Nekaj besedij o skupnem delovanj 

domače hiše in šole«. Kosi je zapisal: »Noben greh ni tako velik, kot je zanemarjanje otrok«. 

Knjižica je sestavljena iz šestih poglavij. V zadnjem, kjer so povzeti in še enkrat poudarjeni 

napotki staršem, piše: »Vzajemno delovanje domače hiše in šole je prvi in glavni pogoj dobre 

izreje otrok. Da pa se to doseže, je treba, da starši: 

1. svoje otroke kolikor mogoče dobro za šolo pripravijo in v njih zbudijo veselje 

do šole; 

2. da otroke pridno in redno v šolo pošiljajo; 

3. da govore v navzočnosti otrok in njenih organih vedno lepo in spoštljivo; 

4. da se zanimajo za to, kar se otroci v šoli uče; 

5. da povprašajo pri učiteljih večkrat o svojih otrocih.« 

Leta 1894 je bila izpod peresa slovenskega Pestalozzija A. M. Slomška ponatisnjena dragocena 

knjižica. Takole je zapisal njegove misli: »Svet se po samih šolah ne izboljša, ako starši doma 

pravega dna ne položijo, gospodarji in gospodinje učiteljem ne pripomorejo.« Skoraj petdeset 

let pred Kosijem pa je Slomšek napisal prvi priročnik za učitelje, zelo znano in odmevno 

knjižico »Blaže in Nežica v nedeljski šoli«. V tem priročniku usmerja učitelje z navodili o 

vzgoji in izobraževanju otrok, celotnemu procesu sodelovanja med šolo in domom pa pripisuje 

poseben pomen. Pravi: »Ves trud je zaman, ako ne postopajo starši z roko v roki z učiteljem. 

Učitelji sadijo izveličanske nauke otrokom v glavo in svete kreposti v srce, polivati in pleti pa 

jih morajo oskrbniki doma.« (Intihar, D. in Kepec, M., 2002) 
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2.2.1.3 SODELOVANJE MED ŠOLO IN DOMOM V SODOBNI DRUŽBI – SKRB ZA 

KAKOVOSTNO ŠOLO 

V današnjem času temelji sodelovanje med šolo in domom na razvoju demokratične, humane 

in kvalitetne šole (Vučak, 2000). V današnji družbi se razvija šola, ki zahteva aktivne oblike in 

metode dela ter stil po meri posameznika. Na takšen način se razvija šolsko učno okolje 

prilagojeno posameznikovemu razvoju in sposobnostim. Najpomembnejša značilnost šole je, 

da skrbi za dobre odnose, preko nje pa se ustvarja pozitivna klima, zaupanje, spoštovanje in 

empatija. 

Vzgojno-izobraževalno delo v kvalitetni šoli (Glasser, 1994) je usmerjeno v svet kvalitet, 

prepoznamo pa jo prek učencev. Glasserjev model pedagoškega dela sloni na kontrolni teoriji, 

ki pravi, da ljudje sami izbiramo in odločamo, kaj bomo s svojim življenjem naredili. S pomočjo 

kontrolne teorije bolj jasno razumemo, kako naj druge vodimo, poučujemo in jim svetujemo. 

Po kontrolni teoriji imamo vsi ljudje pet osnovnih potreb, in sicer potrebe po ljubezni, moči, 

svobodi, zabavi in preživetju. Te so vdelane v našo genetsko strukturo in od rojstva dalje naj bi 

bilo vse naše življenje usmerjeno v zadovoljevanje teh potreb. Potrebe učencev, staršev in 

učiteljev se po Glasserju realizirajo v kakovostnem šolskem delu. Kakovostno vzgojno-

izobraževalno delo je skupna naloga učiteljev in staršev, zato je potrebno tako tesno 

sodelovanje. 

Starši preko aktivnosti, urejanja šolskih prostorov in pridobivanja materialnih sredstev za pouk 

sodelujejo v kakovostni šoli. Življenje in delo v njej je v prvi vrsti odvisno od učiteljev, zato se 

ti nenehno izobražujejo, posodabljajo pouk, modernizirajo organizacijo, oblike in metode dela. 

Kakovostno šolo ohranjajo s humanimi odnosi, ki jih vzpostavljajo z učenci, starši in kolegi. 

Rezultat učiteljevega pedagoškega dela v razredu se kaže v povezanosti in sodelovanju z učenci, 

vodenju razreda, temeljitem poznavanju učencev in možnosti ustvarjanja zdravega 

spodbudnega ozračja, ki ugodno vpliva na motivacijo za ustvarjalno učenje. Po Glasserju (1994, 

str. 23) je kakovostna šola šola sprememb. Njena naloga je, da »učenci, učitelji, starši in okolica 

zaupajo, da to, kar se v šolah dogaja, povečuje kvaliteto njihovega življenja«. V takšnem 

ozračju je šola usmerjena »na razvoj učenca kot individuuma«. 

Slovenija sledi projektom posameznih evropskih držav, ki ugotavljajo in zagotavljajo kakovost 

v vzgoji in izobraževanju. Ti nudijo naši državi dragoceno priložnost za uporabo in ustvarjalno 

izkoriščanje konceptov, ki jih kot standarde za zagotavljanje kakovosti ponujajo projekti. 
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2.2.1.4 PARTNERSTVO MED ŠOLO IN DOMOM 

Partnerstvo je tisti odnos med učitelji in starši, v katerem: 

 si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti vezane na vzgojno-izobraževalno 

delo; 

 imajo oboji aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja; 

 so oboji odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh; 

 imajo oboji določene pravice in tudi dolžnosti (Maleš, 1994). 

Vsebine skupnih dejavnosti med domom in šolo so: kakovost otrokovega fizičnega in 

psihičnega okolja, občutljivost za otrokove in mladostnikove potrebe, nadzorovanje otrokovih 

akcij in »sovpletenost« v dejavnosti in življenje otrok.  

Skupne dejavnosti učiteljev in staršev na teh področjih prispevajo k boljšemu učno-vzgojnemu 

uspehu učencev. Med starši se budi zanimanje za vzgojo otrok in izobraževanje za vzgojno 

funkcijo, boljšo komunikacijo in interakcijo med starši in otroki. Na takšnih osnovah je boljše 

tudi razumevanje šolskega dela in večja povezanost šole in širše družbene skupnosti. Zato 

morajo plani učiteljev, ki so vezani na sodelovanje s starši, temeljiti na: 

 medsebojnem informiranju; 

 pedagoškem izobraževanju; 

 aktivnem vključevanju staršev v delo šole in 

 svetovalnem delu (Maleš, 1994). 

 

2.2.1.5 OVIRE IN PREDNOSTI, KI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO ZA PARTNERSKO 

SODELOVANJE MED ŠOLO IN DOMOM 

Učitelji pogosto iščejo poti, kako bi pridobili starše za plodnejše sodelovanje, jih motivirali in 

spodbujali za aktivnejše vključevanje v življenje in delo šole. Odgovor je v načinu sodelovanja, 

da se bodo zavedali svojega pedagoškega poslanstva in povezav s pedagoškim poslanstvom 

učiteljev in šole. 
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Starši bodo zadovoljni, ko bodo uvideli smisel medsebojnega sodelovanja in komunikacije 

oziroma ko bodo dobili občutek ter osebno izkustvo, da so prispevali velik in učinkovit delež k 

ciljem, ki vodijo k uspešnemu razvoju otroka. 

Zakaj je tako težko motivirati starše za učinkovito sodelovanje? Ker se interesi, želje in 

pričakovanja staršev zelo razlikujejo in tu je ravno učitelj tisti pomembni člen, ki ugotovi, katere 

so ustrezne motivacijske strategije, ki bodo pripravile starše do sodelovanja. 

Na motivacijo in način sodelovanja imata velik vpliv tradicija in lastne izkušnje staršev. Med 

najpogostejše načine vzpodbujanja staršev k sodelovanju sodijo učiteljev odnos do staršev ter 

subjektivna mnenja in globoko zakoreninjena stališča tako staršev kot učiteljev. Ta stališča je 

treba preseči, če želijo oboji vzpostaviti pristen in zaupljiv odnos. Obstajata dve skrajnosti h 

katerima se nagibajo starši. Prvi so prezaposleni z delom, preobremenjeni z drugimi rečmi, 

obremenjeni z brezposelnostjo, zato posvečajo manj časa otrokom in šoli. Druga skrajnost pa 

so preveč ambiciozni starši, ki se preko svojih neuresničenih želja in sanj, torej lastnih 

interesov, vključujejo v delo oddelka, učitelja in šole. Vse to lahko ima negativne posledice na 

ostale starše, pa tudi učitelje in učence. Starši otrok z nižjimi učnimi sposobnostmi so navadno 

manj motivirani za vključevanje v šolski proces, saj ta vpliva na nezaupanje v šolo in učitelje. 
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2.2.2 VLOGA IN POMEN DRUŽINE ZA OTROKOV CELOVIT RAZVOJ IN 

NAPREDEK, ZA UČNO-VZGOJNI USPEH V ŠOLI 

»V družini lahko človek doživi največja veselja in najbolj boleča razočaranja. Marsikomu je 

družina vir moči, nekoga drugega pa izčrpava bolj kot vsa druga področja življenja. V družini 

je človek deležen najbolj nežne skrbi in nege, a tudi najbolj trdih zahtev. Od nje dobi dragocena 

darila in v njej doživi najhujše izgube. Mnoge družina v življenju rešuje, a marsikoga tudi 

uniči.« (Tomori, M., 1994, str. 5) 

Otrokov celostni razvoj je zelo odvisen od vzgojnih vzorcev in vzgojnega stila družine. Zdrava 

vzgoja temelji na kakovostnih medosebnih odnosih, ljubezni, toplem čustvenem ozračju, 

spoštovanju in prilagajanju (Intihar, D. in Kepec, M., 2002). 

 

Raziskave kažejo, da se otroci, ki izhajajo iz urejenih družin, v katerih poteka uspešna 

socializacija, veliko bolje razvijajo na kognitivnem (spoznavnem), konativnem (vrednote, 

socialno, čustveno in voljno področje) in psihomotoričnem področju, kar prispeva k celostnemu 

razvoju osebnosti (Prav tam). 

 

2.2.3 DRUŽINSKO OKOLJE 

Sama učna uspešnost je povezana z različnimi posebnostmi družine kot tudi skupnosti. Celotna 

struktura družine je odvisna od socialno-ekonomskih pogojev, psiholoških značilnosti, pretekle 

vzgoje in značilnosti delovanja družine kot celotnega sistema. Preko poznavanja otrokovega 

družinskega okolja lahko v določeni meri pojasnimo in razumemo individualne razlike med 

učenci, ki se kažejo v motivaciji, sposobnostih, odnosu do šole in v vedenju (Puklek-Levpušček, 

M., in Zupančič, M., 2009).  

 

»Svetovanje učencem in staršem mora biti načrtovano tako, da bodo vsi starši, ne glede na 

izobrazbo, znali izkoristiti ponudbo šole in tako prispevali k zmanjševanju razlik med učenci, 

ki so povezane z njihovim socialno-kulturnim in jezikovnim okoljem.« (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 115) 

 



24 

  



25 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN 

Likovno izražanje in ustvarjanje sta v šolskih in izven šolskih dejavnostih zapostavljena. V šoli 

je veliko poudarka na ostalih predmetih, medtem ko so vzgojni predmeti velikokrat v ozadju. 

Če jim sploh lahko rečemo vzgojni, saj so vsem predmetom vzeli (še) poimenovanje. Izven šole 

so otroci najpogosteje usmerjeni v športne ali glasbene dejavnosti. Ker je prisotna tudi 

preobremenjenost staršev, si ti v natrpanih urnikih težko vzamejo čas za skupno preživljanje 

prostega časa, ko pa si ga že, sami likovni procesi ponovno niso v ospredju. Menimo, da je 

likovno izražanje čudovito sredstvo za poglabljanje v samega vase oziroma medosebnih 

odnosov, če gre za soustvarjalce (npr. starši in otroci). 

 

Ravno zaradi tega želimo v empiričnem delu raziskati, katere likovne dejavnosti starši 

spodbujajo pri tretješolcih. 

 

Ker je bilo dostikrat moč zaslediti, da sta odnos do umetnosti in izobrazbena stopnja v premo 

sorazmernem odnosu, nas je zanimal obstoj razlik glede na izobrazbo. 

Pričakujemo, da starši tretješolcev najpogosteje spodbujajo risanje in slikanje in da višje 

izobraženi dajejo več pozornosti na likovno ustvarjanje in izobraževanje. 

 

3.2 OPREDELITEV RAZISKAVE  

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. S tremi besedami ali besednimi zvezami naj opišejo sliko. 

1.1 Ali pri opisih slike obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo? 

 

2. Ali so jih starši v otroštvu spodbujali k likovnemu ustvarjanju? 

2.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na spodbude 

v otroštvu? 

 

3. S katerimi likovnimi področji so se sami najpogosteje izražali? 
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3.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na likovna 

področja s katerimi so se izražali? 

 

4. Ali obiskujejo likovne galerije in razstave? 

4.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na pogostost 

obiskovanja galerij in muzejev? 

 

5. Kateri cilji se po njihovem mnenju dosegajo pri likovnem prakticiranju? 

5.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri izbiri ciljev? 

 

6. Ali podpirajo svojega otroka pri likovnih dejavnostih izven pouka? 

6.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na podpiranje 

svojih otrok? 

 

7. Kako pogosto spodbujajo otroka pri obiskovanju likovnega krožka? 

7.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri pogostosti 

spodbujanja otrok k likovnemu krožku? 

 

8. Kako pogosto omogočijo otroku likovne materiale in pripomočke? 

8.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede pogostosti 

omogočanja likovnih materialov in pripomočkov? 

 

9. Kako pogosto skupaj z otrokom ustvarjajo in se likovno izražajo? 

9.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na pogostost 

skupnega likovnega izražanja? 

 

10. Kako pogosto doma prebirajo likovno literaturo? 

10.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri pogostosti 

prebiranja likovne literature? 

 

11. Kako pogosto obiskujejo galerije in razstave? 

11.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri pogostosti 

prebiranja likovne literature? 
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12. Kakšen odziv dajo svojim otrokom, ko jim otrok pokaže svoj izdelek? 

12.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na odziv? 

 

13. Kje hranijo izdelke svojih otrok? 

13.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri hranjenju 

izdelkov? 

 

 

3.2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Najpomembnejši cilj, ki ga starši pripišejo likovni umetnosti, je razvoj 

ustvarjalnosti. 

 

Hipoteza 2: Starši podpirajo otroke pri likovnih dejavnostih izven pouka. 

 

Hipoteza 3: Starši likovne materiale in pripomočke omogočijo pogosto. 

 

Hipoteza 4: Galerije in razstave obiskujejo občasno. 

 

Hipoteza 5: Izdelke imajo razstavljene po stanovanju. 
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3.2.3 SPREMENLJIVKE 

 

Neodvisna spremenljivka: 

1. Izobrazbena stopnja staršev. 

 

Odvisne spremenljivke:  

1. doseganje ciljev pri likovnem prakticiranju;  

2. podpiranje otrok pri likovnih dejavnostih; 

3. omogočanje likovnih materialov in pripomočkov; 

4. obiskovanje galerij in razstav; 

5. shranjevanje izdelkov. 

 

3.2.3.1 IZVORI PODATKOV ZA SPREMENLJIVKE 

 

Podatke za vse spremenljivke smo zbrali z anketnim vprašalnikom. 

 

3.2.3.2 PREIZKUŠANJE ODVISNIH ZVEZ MED SPREMENLJIVKAMI 

 

Preglednica 1: Odvisne zveze med spremenljivkami 

 

RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

NEODVISNE 

SPREMENLJIVKE 

ODVISNE 

SPREMENLJIVKE 

1.1 1 1 

2.1 1 2 

3.1 1 3 

4.1 1 4 

5.1 1 5 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno in ne eksperimentalne metode. 

 

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskovali smo na vzorcu 37 skrbnikov/staršev tretješolcev. Razdelili smo 50 anketnih 

vprašalnikov, vrnjenih je bilo 37. 

 

 

3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Uporabljena je bila kvantitativna tehnika zbiranja podatkov, in sicer anketni vprašalnik, 

sestavljen posebej za to raziskavo. 

 

3.3.3.1 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV 

Na izbrani osnovni šoli smo razdelili anketne vprašalnike za starše. Ker ni bilo napovedanih 

več nobenih roditeljskih sestankov, smo pristali na to, da so otroci čez vikend odnesli anketne 

vprašalnike domov. Anketni vprašalniki so bili anonimni. 

 

3.3.3.2 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INSTRUMENTOV 

 

a.) Vsebinsko-formalne značilnosti anketnega vprašalnika: 

Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja za starše otrok, ki obiskujejo tretji razred, o 

spodbudah, ki sojih bili sami deležni v otroštvu, dejavnostih, ki jih sedaj izvajajo za 
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spodbujanje likovne ustvarjalnosti svojih otrok, ciljih, ki se po njihovem dosegajo pri 

likovnem prakticiranju in lokaciji hrambe narejene izdelke. 

Anketni vprašalnik je vseboval 10 vprašanj. Devet vprašanj je bilo zaprtega tipa, eno 

vprašanje pa odprtega tipa.  

 

b.) Merske karakteristike anketnega vprašalnika: 

 Veljavnost smo kontrolirali tako, da smo anketni vprašalnik dala naši mentorici 

in ravnateljici, ki sta ga podrobno pregledali in potrdili ustreznost vprašanj. Sami 

pa smo opravila tudi pilotski preizkus. 

 Zanesljivost smo pri sestavljanju anketnih vprašalnikov kontrolirali tako, da smo 

vprašanja zastavili čim bolj preprosto in razločno, prav tako pa tudi odgovore 

zaprtega tipa. Zanesljivost smo kontrolirali tudi pri obdelavi podatkov, in sicer 

tako, da smo primerjali odgovore na vsebinsko sorodna vprašanja. 

 Objektivnost smo kontrolirali tako, da smo uporabili vprašanja zaprtega tipa, pri 

katerih ni mogoče s subjektivnim presojanjem spreminjati informacij. 

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Izpolnjene anketne vprašalnike smo pregledali, podatke pa statistično obdelali. Rezultate 

obdelave podatkov smo izrazili številčno in z odstotki. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

1. S tremi besedami ali besednimi zvezami naj opišejo sliko (Ivan Grohar, Sejalec, 1907, 

108,5 x 120 cm, Moderna galerija, Ljubljana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 1: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) besed ali besednih zvez za opis slike. 

Besede ali besedne zveze za opis slike f f % 

Kmet, sejalec, sejanje 17 46 

Delo, polje, narava 10 27 

Grohar, Sejalec, impresionizem 6 16 

Človek, ki odhaja 4 11 

Skupaj 37 100 

 

Iz tabele je razvidno, da so starši najpogosteje menili, da slika prikazuje kmečko opravilo. 

Največ, kar 46 % anketiranih staršev je prepoznalo sejanje, 27 % anketiranih je ob sliki zapisalo 

podobno, vendar ne direktno kmečko opravilo, ki je razvidno na sliki. Zgolj 16 % ljudi pa je 

prepoznalo znano delo slovenskega slikarja Ivana Groharja »Sejalec«. Najmanjši odstotek 

vprašanih, 11 %, je zapisalo, da na sliki vidijo človeka, ki odhaja. 

 



32 

 

Tortni prikaz 1: Izbor besednih zvez za Groharjevega Sejalca  

 

 

Diagram 1: Izbor besednih zvez, ki opisujejo sliko Groharjevega Sejalca v skladu z izobrazbeno 

stopnjo 

 

Iz diagrama je razvidno, da je največ tistih s IV. in V. izobrazbeno stopnjo prepoznalo na sliki 

kmečko opravilo. Tisti z višjo in visoko izobrazbo pa so menili, da gre za sejanje in prepoznali, 

da gre za Groharjevo delo. 

 

2. Ali so jih starši v otroštvu spodbujali k likovnemu ustvarjanju? 

 

Preglednica 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) spodbujanja staršev v njihovem otroštvu. 

 

Spodbujanje staršev v njihovem 

otroštvu 

f f (%) 

Da 19 51,4 

Ne 18 48,6 

Skupaj 37 100 

 

 

51,4 % anketiranih je imelo v otroštvu spodbude za ustvarjanje, 48,6 % pa tega ni imelo. Četudi 

je več staršev, ki so jo imeli, tako tesen rezultat ni bil pričakovan.  
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Diagram 2: Spodbujanje staršev k likovnemu ustvarjanju v njihovem otroštvu glede na 

izobrazbeno stopnjo. 

 

Diagram prikazuje, da tiste z nižjo izobrazbo v otroštvu niso spodbujali k ustvarjanju, starši s 

VI. in VII. stopnjo izobrazbe pa so to podporo imeli. Pri najvišje izobraženih ni prevladoval 

nobeden odgovor, ki bi nakazoval k spodbujanju ali zaviranju. 

 

3. S katerimi likovnimi področji so se sami najpogosteje izražali? 

 

Preglednica 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) najpogostejšega likovnega področja, s katerim so se izražali.  

 

Likovno področje, s katerim so se v otroštvu izražali f f (%) 

Risanje 30 81,1 

Slikanje 5 13,5 

Kiparstvo 0 0 

Grafika 1 2,7 

Arhitekturno oblikovanje 1 2,7 

Skupaj 37 100 

 

Risanje je z 81,1 % prevladujoče likovno področje s katerim so se starši v otroštvu likovno 

izražali, sledi mu slikanje s 13,5 %. Tretje mesto si z 2,7 % delita grafika in arhitekturno 

oblikovanje, kiparstvo pa ni bilo nikogaršnje najpogostejše področje.  
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Diagram 3: Ustvarjanje v otroštvu glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Iz diagrama je razvidno, da so se starši s IV. in V. ter V. in VI. izobrazbeno stopnjo najpogosteje 

izražali z risanjem, tisti z VIII. stopnjo izobrazbe pa so poleg risanja tudi arhitekturno 

oblikovali. 

 

4. Ali obiskujejo likovne galerije in razstave? 

 

Preglednica 4: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti obiskovanja likovnih galerij in razstav. 

 

Pogostost obiskovanja galerij in 

razstav 

f f (%) 

Pogosto 2 5,4 

Včasih 23 62,2 

Nikoli 12 32,4 

Skupaj 37 100 

 

Iz tabele je razvidno, da 62,2 % staršev včasih obiskuje galerije in razstave. Pogosto jih obiskuje 

5,4 %, precej visok odstotek, 32,4%, pa galerij in razstav nikoli ne obiskuje.  

Hipoteza, da včasih obiskujejo razstave in galerije, je potrjena. 

 

4.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri pogostosti 

obiskovanja galerij in razstav? 
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Diagram 4: Pogostost obiskovanja galerij in razstav glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Iz diagrama je razvidno, da najvišje izobraženi pogosto ali včasih obiskujejo galerije in 

razstave. Starši s IV. in V. izobrazbeno stopnjo pa le-te obiskujejo včasih ali pa nikoli. 

 

5. Kateri cilji se po njihovem mnenju dosegajo pri likovnem prakticiranju? 

 

Preglednica 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) doseženih ciljev pri likovnem prakticiranju. 

 

Doseženi cilji med likovnim 

prakticiranjem 

f f (%) 

Razvoj ustvarjalnosti 36 97,3 

Zmožnost estetskega doživljanja 22 59,5 

Logično sklepanje 1 2,7 

Kritičnost, natančnost 13 35,2 

Vztrajnost 12 32,4 

Zbiranje in razvrščanje podatkov 1 2,7 

Skupaj 85 100 

 

Razvoj ustvarjalnosti je cilj, za katerega 97,3 % staršev meni, da se dosega med likovnim 

prakticiranjem. 59,5 % anketiranih se je strinjalo, da se med likovnim prakticiranjem dosega 

tudi zmožnost estetskega doživljanja. Nekoliko manj staršev (35,2 %) je kritičnost in natančnost 

označilo kot cilja, ki se dosegata med ustvarjanjem izdelka, medtem ko je zelo podoben 

odstotek staršev (32,4 %) trdilo, da se v procesu krepi vztrajnost. Najmanj se jih je strinjalo s 
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trditvijo, da se med likovno dejavnostjo dosegata logično sklepanje in zbiranje ter razvrščanje 

podatkov. Obojih je bilo po 2,7 %.  

Hipoteza, da je razvoj ustvarjalnosti najpomembnejši cilj, ki ga starši pripišejo likovni 

umetnosti, je potrjena. 

 

5.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, pri izbiri ciljev? 

 

Diagram 5: Prepoznavanje najpomembnejših ciljev, ki se dosegajo med likovnim 

prakticiranjem glede na izobrazbeno stopnjo. 

Iz podatkov lahko razberemo, da so cilji staršev precej podobni, ne glede na izobrazbeno 

stopnjo. 

 

6. Ali podpirajo svojega otroka pri likovnih dejavnostih izven pouka? 

 

Preglednica 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) podpiranja svojih otrok pri likovnih dejavnostih. 

 

Podpiranje otrok pri likovnih 

dejavnostih 

f f (%) 

Da 36 97,3 

Ne 1 2,7 

Skupaj 37 100 

 

Iz tabele je razvidno, da 97,3 % staršev podpira svoje otroke pri likovnih dejavnostih, 2,7 % pa 

ne.  

Hipoteza, da starši podpirajo otroke pri likovnih dejavnostih izven pouka, je potrjena. 
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6.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede na podpiranje 

svojih otrok? 

 

 

 

Diagram 6: Podpiranje otrok pri likovnih dejavnostih glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da je edini starš, ki otroka pri likovnih dejavnostih ne podpira, 

najvišje izobražen. Vsi ostali pa to počnejo.  

 

 

7. Kako pogosto spodbujajo otroka pri obiskovanju likovnega krožka? 

 

Preglednica 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) spodbujanja otrok k obiskovanju likovnega krožka. 

 

Spodbujanje otrok k obiskovanju 

likovnega krožka 

f f (%) 

Pogosto 11 30,6 

Včasih 13 36,1 

Nikoli 12 33,3 

Skupaj 36 100 

 

Največ staršev se je opredelilo kot tisti, ki včasih spodbujajo otroke k obiskovanju likovnega 

krožka. Teh je bilo 36,1 %. 33,3 % anketiranih jih k tej dejavnosti nikoli ne spodbuja, najmanjši 

odstotek vprašanih, 30,6 %, pa to počne pogosto.  
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Diagram 7: Spodbujanje otrok k obiskovanju likovnega krožka glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Starši z najnižjo in najvišjo izobrazbo včasih spodbujajo otroke k obiskovanju likovnega 

krožka, najpogosteje pa to počno tisti s VI. in VII. stopnjo izobrazbe. 

 

8. Kako pogosto omogočijo otroku likovne materiale in pripomočke? 

 

Preglednica 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti omogočanja likovnih materialov in pripomočkov. 

 

Omogočanje likovnih materialov in 

pripomočkov 

f f (%) 

Pogosto 28 77,8 

Včasih 8 22,2 

Nikoli 0 0 

Skupaj 36 100 

 

Podatki kažejo, da večina staršev (77,8 %) pogosto omogoča otrokom likovne materiale in 

pripomočke. 22,2 % vprašanih jih to počne občasno.  

 

Hipoteza, da starši pogosto omogočajo otrokom likovne pripomočke in materiale, je 

potrjena.  

 

8.1 Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede pogostosti 

omogočanja likovnih materialov in pripomočkov? 
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Diagram 8: Omogočanje likovnih materialov in pripomočkov glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da starši z višjo izobrazbeno stopnjo omogočajo manj likovnih 

materialov in pripomočkov za ustvarjanje. Manj izobraženi to počno pogosteje. 

 

9. Kako pogosto skupaj z otrokom ustvarjajo in se likovno izražajo? 

 

Preglednica 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti skupnega ustvarjanja z otrokom. 

 

Skupno ustvarjanje  f f (%) 

Pogosto 8 22,2 

Včasih 23 63,9 

Nikoli 5 13,9 

Skupaj 36 100 

 

63,9 % staršev včasih skupaj z otroki ustvarja. Nekoliko manj (22,2 %) jih ustvarja pogosto, 

najmanjši odstotek (13,9 %) pa je tistih, ki tega nikoli ne počno. 
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10. Kako pogosto doma prebirajo likovno literaturo? 

 

Preglednica 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti prebiranja likovne literature. 

 

Prebiranje likovne literature f f (%) 

Pogosto 1 2,8 

Včasih 17 47,2 

Nikoli 18 50 

Skupaj 36 100 

 

Iz tabele je razvidno, da kar 50 % vprašanih doma nikoli ne prebira likovne literature. Teh, ki 

jo pogosto prebirajo, je 2,8 %, tistih, ki to počno včasih, pa je 47,2 %.  

 

11. Kakšen odziv dajo svojim otrokom, ko jim otrok pokaže svoj izdelek? 

 

Preglednica 11: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede na vrsto odziva na izdelek. 

 

Odziv staršev na izdelek f f (%) 

Nikoli ne izpostavim pomanjkljivosti in pohvalim izdelek.  4 13,5 

Povem, kje bi se še lahko bolj potrudil, nato pa pohvalim izdelek. 8 24,3 

Najprej prepustim njemu besedo, da predstavi svoj izdelek, kako je z 

nastalim zadovoljen, nato pa skupaj pokomentirava izdelek. 

25 67,6 

Skupaj 37 100 

 

Starši najpogosteje prepustijo otrokom predstavitev nastalega izdelka. Spodbujajo jih, da ga 

sami kritično ocenijo in šele nato skupaj pokomentirajo izdelek. Redkeje (24,3 %) starši povedo 

otroku pomanjkljivosti in pohvalijo prednosti izdelka. Najmanjši odstotek pa je tistih staršev, 

ki nikoli ne izpostavlja pomanjkljivosti izdelka. 
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Diagram 9: Odziv staršev na likovni izdelek otroka. 

 

12. Kje shranjujejo otrokove likovne izdelke? 

Preglednica 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede na mesto shranjevanja otrokovih izdelkov. 

 

Mesto shranjevanja f f (%) 

Ni posebnega mesta 1 2,0 

Mapa 18 36,7 

Po stanovanju 26 53,1 

Izdelki so podarjeni ob posebnih 

priložnostih 

4 8,2 

Skupaj 49 100 

Dobra polovica vprašanih ima otrokove izdelke razstavljene po stanovanju. Shranjujejo jih tudi 

v mape, nekaj manj pa izdelke podarja družinskim članom in prijateljem ob posebnih 

priložnostih. 2 % je tistih, ki za shranjevanje nimajo za to namenjenega mesta.  

 

Hipoteza, da imajo starši razstavljene izdelke po stanovanju, je potrjena. 

 

12.1. Ali obstajajo razlike med starši, ki imajo različno izobrazbeno stopnjo, glede mesta 

shranjevanja izdelkov? 
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Diagram 10: Shranjevanje likovnih izdelkov glede na izobrazbeno stopnjo. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da starši s srednjo in nižjo izobrazbeno stopnjo pogosteje 

shranjujejo izdelke v mape in po stanovanju, najvišje izobraženi pa poleg tega, da imajo izdelke 

razstavljene po stanovanju, pogosto podarjajo izdelke družinskim članom ob posebnih 

priložnostih. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Starši so najpomembnejši usmerjevalci otrok. Vodijo jih skozi življenje, seznanjajo z vsem, 

kar jih obdaja, zato imajo velik vpliv na njihove spretnosti.  

 

V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšnih spodbud so bili deležni starši otrok, ki obiskujejo 

tretji razred, v otroštvu, kakšne so dejavnosti, ki jih sedaj izvajajo za spodbujanje likovne 

ustvarjalnosti svojih otrok, kateri cilji se po njihovem dosegajo pri likovnem prakticiranju in 

kje hranijo narejene izdelke. Z analizo v diplomskem delu smo prišli do naslednjih zaključkov: 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da so starši ob sliki Groharjevega Sejalca največkrat zapisali kmečko 

opravilo, sejanje, kot ga prikazuje slika. Manjši delež staršev je v sliki videl naravo, šele na 

tretjem mestu po pogostosti se je pojavilo ime izdelka in avtor. Tukaj se vidi slaba splošna 

razgledanost in poznavanje slovenske umetnosti, kar nas lahko kar malo žalosti. Menimo, da bi 

morali, četudi se anketiranci niso spomnili avtorja slike, delo prepoznati in vsaj pripisati, da gre 

za znano slovensko umetnino. 

Približno polovico staršev so v otroštvu spodbujali k ustvarjanju, medtem ko drugi niso dobivali 

nobene podpore. Vseeno smo pričakovali, da bo delež spodbujenih bistveno višji od rezultata 

in da so pretekle generacije otroke bolj usmerjale k ustvarjanju.  

Pričakovali smo, da bo risanje področje, s katerim so se vprašani starši v otroštvu najpogosteje 

likovno izražali. Menimo, da je na prvem mestu zaradi cenovne dostopnosti uporabljenih 

materialov in ker ne zahteva posebnih priprav na delo. Hkrati smo pričakovali več anketirancev, 

ki so se v otroštvu ukvarjali s kiparstvom, grafiko ali arhitekturnim oblikovanjem. 

Rezultati so pokazali, da največ staršev občasno obiskuje galerije in razstave. Razumljivo je, 

da je manjši odstotek tistih, ki to počno pogosto, nikakor pa ni obetaven pokazatelj, da precejšen 

delež staršev nikoli ne obiskuje razstav. Tukaj se kaže veliko nezanimanje za umetnost in 

nadvlada ostalih dejavnosti. 

Po mnenju anketiranih staršev se med likovnim izražanjem razvijajo ustvarjalnost, zmožnost 

estetskega doživljanja in natančnost. Nekaj se jih je strinjalo, da gre tudi za krepitev vztrajnosti, 
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manj pa je bilo teh, ki so označili, da se med ustvarjanjem spodbujata logično sklepanje in 

razvrščanje podatkov. V veliki meri so starši prepoznali poglavitne cilje, ki se dosegajo med 

likovnim izražanjem. 

Velik delež staršev, ki v otroštvu niso bili spodbujeni na področju likovnega izražanja, podpira 

svoje otroke pri likovnih dejavnosti. Kljub temu pa niso bili vsi odgovori pritrdilni, saj eden 

izmed vprašanih tega ne počne. Lahko predvidevamo, da starš usmerja otroka v kakšno športno 

dejavnost, saj so na vzorčnem območju prevladujoči košarkarski, nogometni in odbojkarski 

klubi. 

Ostali, ki otroke spodbujajo k likovnim dejavnostim izven pouka, pa občasno usmerjajo otroke 

k obiskovanju likovnega krožka, z njim ustvarjajo, jih vodijo v galerije in na razstave. Pogosto 

jim omogočajo likovne materiale in pripomočke za ustvarjanje, a hkrati z otroki nikoli ne 

prebirajo likovne literature. 

Ko otroci prinesejo izdelek, jih starši najprej pustijo, da ga sami predstavijo, povedo, kako so z 

nastalim zadovoljni in šele nato skupaj pokomentirajo in pohvalijo izdelek. Predpostavljamo, 

da je to najustreznejši način, saj otroci tako krepijo samokritičnost in širijo besedni zaklad. 

Menimo pa, da je manj primeren odziv staršev, teh je bilo sicer najmanj, ki jih samo pohvalijo 

in nikoli ne izpostavijo pomanjkljivosti, niti ne spodbujajo otrok k predstavitvi izdelka. 

Večina anketirancev ima izdelke razstavljene po stanovanju, nekoliko manjši delež pa jih 

shranjuje v mapo. 

Glede na odnos staršev do umetnosti in ustvarjanja po ravni izobrazbe pa smo prišli do 

naslednjih zaključkov. 

Višje izobraženi so prepoznali znano delo slovenskega slikarja Ivana Groharja »Sejalec« in 

pogosteje obiskujejo galerije in razstave.  

Starši z nižjo izobrazbeno stopnjo so imeli v otroštvu manj spodbud za ustvarjanje, spodbujajo 

pa svoje otroke, saj jim pogosteje omogočajo likovne materiale in pripomočke. Izdelke 

shranjujejo v mape in jih imajo razstavljene po stanovanju. 

Splošno je razvidno, da je kazalnik statusne razlike v tem, da se nižje izobraženi pogosteje sami 

lotijo ustvarjanja, tisti z višjo izobrazbo pa so v samem procesu likovne umetnosti bolj 

opazovalci oziroma občudovalci, saj pogosteje zahajajo v galerije, na razstave ipd. 
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Opravili smo tudi neformalni interviju z gospo N. Božiček, dolgoletno profesorico likovne 

vzgoje na obravnavani osnovni šoli. Zgoraj omenjene ugotovitve je potrdila tudi ona. To se je 

izraziteje kazalo pri vpisu v tradicionalno Španzlovo šolo, kjer so prevladovali starši z višjo 

izobrazbo. Prisotna je bila pristranskost staršev, ki so bili preveč ambiciozni in so samo zaradi 

družbenega statusa želeli, da njihov otrok sodeluje v poletni šoli. 

V svojem intervjuju je prav tako omenila, da so otroci izobraženih staršev po pouku pogosteje 

ostajali v šoli in ustvarjali darila za bližnje osebe, predvsem grafiko in kiparska dela.  

Lahko bi rekli, da je likovna umetnost statusni simbol, preko katerega posamezniki izražajo 

svoj družbeni status, hkrati pa zagotovo pomaga razvijati doživljanje, emocije, socialno in 

moralno odgovornost, ki je v današnjih časih precej primanjkuje.  

Pri navdihovanju nad ustvarjanjem imajo pomembno vlogo tako starši kot učitelji, ki preko 

transferja prenašajo na otroke veselje do ustvarjanja in spoštovanje do umetnosti. 
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6. PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Barbara Bobinac in sem študentka Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo pri predmetu Likovna vzgoja z didaktiko pod mentorstvom dr. 

Gabriele Beatriz Tomšič-Čerkez.  

Pred Vami je vprašalnik, ki se navezuje na starše v vzgojno-izobraževalnem procesu likovne vzgoje. 

Vprašalnik je anonimen, podatke bom uporabila samo v raziskovalne namene pri diplomskem delu.  

Spoštovani starši, zaradi večje preglednosti v vprašalnikih za oba spola uporabljam le eno, moško obliko 

izrazov. Za vašo pripravljenost na sodelovanje in pomoč se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.  
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VPRAŠALNIK 

 

1. Najprej vas prosim za nekaj osnovnih podatkov.(Ustrezno podčrtajte oz. dopišite.) 

Spol: 

     ženski                   moški 

Starost: _________________________ 

Izobrazba:_______________________ 

 

 

2. S tremi besedami ali besednimi zvezami opišite sliko: 
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3. Ali so vas starši v otroštvu spodbujali k likovnemu ustvarjanju? (Obkrožite.) 

A Da 

B Ne 

 

4. S katerimi likovnimi področji ste se najpogosteje izražali? (Obkrožite.) 

A Risanje 

B Slikanje 

C Kiparstvo 

D Grafika 

E Arhitekturno oblikovanje 

 

5. Ali obiskujete likovne galerije in muzeje? (Obkrožite.) 

A Pogosto 

B Včasih 

C Nikoli 
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6. Kateri cilji se po vašem mnenju dosegajo pri likovnem prakticiranju?  

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

A Razvoj ustvarjalnosti 

B Zmožnost estetskega doživljanja 

C Logično sklepanje 

D Kritičnost, natančnost 

E Vztrajnost 

F Zbiranje in razvrščanje podatkov 

7. Ali podpirate otroka pri likovnih dejavnostih izven pouka? (Obkrožite.) 

A Da 

B Ne 
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8. Če ste odgovorili z da, potem v tabeli s križcem označite kako pogosto in na katere načine 

spodbujate otroka pri likovnih dejavnostih.  

Spodbude pogosto včasih nikoli 

Spodbujam ga pri 

obiskovanju likovnega 

krožka. 

   

Omogočim mu likovne 

materiale in pripomočke. 

(barvice, glina …). 

   

Z otrokom skupaj 

ustvarjava in se likovno 

izražava. 

   

Doma prebiramo likovno 

literaturo. 
   

Obiskujemo razstave v 

galerijah in muzejih. 
   

 

9. Ko otrok pokaže svoj izdelek: 

A nikoli ne izpostavim pomanjkljivosti in mu povem, da je njegov izdelek zelo lep. 

B povem, kje bi se še lahko bolj potrudil, nato pa pohvalim trud in natančnost. 

C prepustim najprej njemu besedo, da pove kaj je izdelal, kako je z nastalim izdelkom zadovoljen, nato 

pa skupaj pokomentirava nastali izdelek. 

D nimam posebnega komentarja. 
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10. Kje hranite izdelke svojih otrok? (Obkrožite.) 

A Nimamo posebnega mesta. 

B V mapo. 

C Izdelki so razstavljeni po stanovanju. 

D Izdelke podarimo družinskim članom in prijateljem ob posebnih priložnostih.  
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PRILOGA 2: INTERVJU Z GOSPO NUŠO BOŽIČEK 

 

Intervju z likovno pedagoginjo Nušo Božiček o njenih dolgoletnih izkušnjah iz poučevanja 

likovnega pouka 

»Včeraj sva se z možem pogovarjala o tem, kako čudovita poklica sva imela. Tudi mož je bil 

»prosvetni delavec«. Oba sva vsako jutro z veseljem hodila v službo, saj so otroci tisti, od 

katerih dobiš ogromno pozitivne energije in ti s svojo iskrenostjo polepšajo dan.« 

Intervjuvala sem gospo Božiček, ki ima za seboj, kot sama pravi, prekrasnih 33 let delovnih 

izkušenj iz poučevanja likovnega pouka.  

 

Kdaj ste vedeli, da je to poklic, ki ga želite opravljati celo življenje? Je to bila vaša 

primarna želja? Ste odločitev kdaj obžalovali? 

»Ne. Po opravljeni šoli za oblikovanje v Ljubljani sva se s kolegico odločili nadaljevati študij 

na Zagrebški grafični fakulteti. Toda, ko sva zagledali to mogočno, hladno, zastrašujočo 

zgradbo, sva se samo spogledali in se strinjali, da nama tukaj študij ne bo ustrezal. Takrat je 

bilo jasno, da se bova vpisali na študij Likovne pedagogike.« 

»Te odločitve nisem nikoli obžalovala, saj je pedagoški poklic res čudovit. Otroci so kakor 

»odprte knjige«, povedo čisto vse, vsak dan te nasmejijo, sploh mlajši, ki povedo vse, kar so 

slišali, videli, doživeli …« 

 

Kakšne so vaše izkušnje s starši? Jih dosti spodbuja otroke pri likovnem ustvarjanju? 

»Ker sem večinoma poučevala učence predmetne stopnje, nisem imela veliko stika s starši.  

Se je pa pokazal velik interes staršev za vpis otrok v tradicionalno slikarsko šolo priznanega 

slovenskega akademskega slikarja in grafika, kjer je žal, bilo omejeno število otrok. Ker smo 

likovni pedagogi izbirali udeležence, je bilo včasih staršem težavno obrazložiti, zakaj njihov 

otrok ni sprejet. Pri vpisu so prevladovali starši z višjo izobrazbo. Prisotna je bila pristranskost 

staršev, ki so dostikrat bili preveč ambiciozni in so (samo) zaradi družbenega statusa želeli, da 

njihov otrok sodeluje v poletni šoli.  
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Zanimivo je, da so otroci staršev z višjo izobrazbo, pogosto ostajali po pouku v šoli in za 

različne priložnosti ustvarjali darila za domače. Predvsem grafiko in kiparska dela. Zasledila 

sem tudi razliko v hranjenju izdelkov. Tudi tukaj igra izobrazba veliko vlogo, saj jih starši z 

nižjo izobrazbo shranjujejo v mapo, drugi jih pa imajo razstavljene po domu.« 

 

Na podlagi česa menite, da se učenci odločijo za izbirni predmet likovno snovanje? 

»Starši otroke navadno spodbujajo k tujim jezikom, saj je v današnjem času aktivno govorjenje 

tujih jezikov zelo pomembno. Učenci se pa vseeno zelo pogosto odločajo za likovno snovanje, 

eni zaradi zanimanja do ustvarjanja, eni pa zato, ker so pri tem predmetu lažje uspešnejši kot 

pri ostalih predmetih. V ta namen sem na natečaje pošiljala izdelke otrok, ki niso imeli izrazito 

močnih področij in so tukaj s kakšnim priznanjem ali celo nagrado dobili samozavest in 

motivacijo za prihodnost.« 


