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rough overlook of the influence of art on cognition and an overlook of the situation of art in 
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1. UVOD 

Likovna umetnost v šoli (takrat še likovni pouk) je bila moj najljubši predmet v šoli in je 

korenito prispevala k poteku mojega nadaljnjega življenja. Te teme sem se lotil, ker me je 

zanimalo, kaj točno lahko likovnost v šoli ponudi učencu in njegovemu kognitivnemu ter 

osebnostnemu razvoju. V splošni zavesti ljudi prevladuje predsodek, da je likovna umetnost 

predmet, ki sicer ima nekakšen vpliv na učenca, vendar gotovo ne najpomembnejših za njegov 

razvoj in uspešno karierno življenje. 

V drugem poglavju diplomske naloge bom zato opisal predsodek, ki likovni umetnosti v šoli 

pripisuje nižji status v primerjavi z ostalimi predmeti. V tretjem bom opisal različne vidike 

likovne umetnosti, za katere upam, da bodo prikazali različne poglede na predmet in na 

potencialne možnosti za otrokov celostni razvoj, ki jih ta omogoča. Četrto poglavje bo 

sestavljeno iz dveh prepletenih delov, in sicer zgodovinskega pregleda pogledov na kognitivne 

aspekte likovnosti in iz sodobnih mnenj o razvoju kognitivnih zmožnosti prek likovnosti v šoli. 

Upam, da bom s tem prikazal, zakaj je do predsodka prišlo in zakaj je prisoten v naši družbi še 

danes. V petem poglavju bom opisal nekaj ključnih dejavnikov in težav, ki jih mora likovni 

pedagog upoštevati in reševati med poučevanjem likovne umetnosti, da lahko pri učencu 

spodbudi in pomaga razviti njegov kognitivni potencial v polni meri. V šestem poglavju bom 

opisal pomembnost vrednotenja in povratne informacije za učenčev celostni razvoj in izzive, s 

katerimi se sooča likovni pedagog pri vrednotenju učenčevega razumevanja pri tako 

specifičnem predmetu, kot je likovna umetnost. Na koncu bom  predlagal alternativno možnost 

preverjanja in ocenjevanja pri likovni umetnosti. 
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2. LIKOVNOST: ODDIH ZA MOŽGANE? 

V slovenskih šolah in tudi drugje po svetu je likovna umetnost kot šolski predmet pogosto 

obravnavana kot postranski predmet, ki je namenjen sprostitvi za tiste, ki radi rišejo, in morda 

celo prosta ura za tiste, ki ne. Prav tako veliko ljudi vidi likovno umetnost kot nekoristno v 

življenju posameznika ali družbe tako pri nas kot drugje. Pogosto ljudje menijo, da likovna 

umetnost v šoli pomeni učenje obvladovanja nekega materiala in negovanje domišljije, ki pa jo 

ljudje povezujejo predvsem z otroštvom. Po drugi strani je že Albert Einstein rekel, da resnični 

znak inteligence ni znanje, ampak domišljija, razvoj fantazije in domišljije pa sta ključna 

splošna cilja likovne vzgoje. Če starši primerjajo npr. pouk matematike in likovne umetnosti, 

imajo občutek, da otrok zaradi eksaktnosti narave nalog pri matematiki postane »pametnejši«, 

medtem ko risanje rožic in izdelovanje glinenih vazic ne zahteva pretiranega možganskega 

napora za učenca. Tako razmišljanje ne prevladuje po naključju, saj pogosto učitelji poučujejo 

na način, ki ne spodbuja višjih kognitivnih funkcij, hkrati pa ljudje ne vedo, kakšne priložnosti 

za razvoj umskih sposobnosti se skrivajo v raznovrstnem delu likovne umetnosti. 

Problem razumevanja likovne umetnosti in umetnosti nasploh izvira iz že dolgo obstoječega 

splošnega prepričanja oziroma predsodka, da je umetnost nezahtevna in zato tudi manj 

pomembna za razvijanje umskih sposobnosti. Likovni umetnosti so večinoma pripisovali 

terapevtsko vlogo, ker neguje svet čustev in občutij ter ne vključuje znanstvenega in formalno-

logičnega razmišljanja. 

Globoko zakoreninjeno prepričanje v zahodnem svetu je, da je umetnost intelektualno 

nezahtevna dejavnost, ki služi zabavi in preživljanju prostega časa. Umetniški genij je le 

legenda, nadčloveška danost (ang. gift), ki je ne moremo meriti kot umsko značilnost (ang. 

mental trait). Če bi razvrščali umske dejavnosti po možganski moči, bi npr. matematika 

postavili nad skladatelja. Takšno prepričanje sega vse do Platona, ki je v svoji Državi zapisal, 

da je ideja vedno ena in kot taka arhetip za bivajoče. Posamezne čutne stvari so vedno le 

posnetki ene ideje oziroma čutni svet je le imitacija idej. Umetnost pa je posnemanje (mimesis) 

teh posnetkov idej. Če je najvišje spoznanje spoznanje ideje ali vsaj pojmovnega sveta in je 

čutno spoznanje posameznih, izkustvenih stvari na nižji stopnji, je umetnost kot posnemanje 

posnetkov spoznavnoteoretsko skoraj brez vrednosti. Skozi zgodovino je bilo veliko razprav o 

vlogi in pomembnosti umetnosti. Mnogi avtorji danes menijo, da lahko umetnost izboljša 

sposobnost razumevanja pri razvijajočem se umu in bi zanemarjanje ali celo izključitev 

umetnosti iz izobraževanja zmanjšalo kognitivni potencial bodočih odraslih. (Efland, 2002) 
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Vendar še vedno vlada splošno prepričanje, da je likovna umetnost predmet, ki ne zahteva 

posebnih umskih sposobnosti. Tako učenci kot starši in včasih celo likovni pedagogi sami ne 

jemljejo likovne umetnosti resno, zato ne pride do želenih pedagoških učinkov in potencial 

likovne umetnosti ostane neizkoriščen. Tomšič Čerkez (2012) opozarja, da naš šolski sistem 

daje prednost predmetom, ki izražajo logično, analitično in matematično mišljenje ter 

sposobnost verbalnega izražanja, torej daje prednost razvoju in uporabi leve možganske 

hemisfere; medtem ko sta umetniškoestetska izkušnja in izražanje v različnih jezikih potisnjena 

v ozadje. Spoznanje, da obe hemisferi delujeta skupaj in svoje funkcije učinkovito dopolnjujeta, 

nakazuje, da je treba dati prednost takim procesom, ki integrirajo sposobnost obeh možganskih 

polovic.  

Likovna umetnost se lahko poučuje na mnogo načinov in z različnih vidikov. Z raznovrstnimi 

načini in pristopi poučevanja ter s kvalitetno povratno informacijo lahko likovna umetnost na 

mnoge načine spodbuja kognitivne procese pri učencih. Zaradi novih spoznanj o širokih 

možnostih likovne umetnosti spoznavamo tudi njen vpliv na razvoj kognitivnih sposobnosti in 

pozitivne posledice, ki jih opažamo v poznejših obdobjih človeškega življenja. 

V prihodnjih poglavjih bom opisal unikatne pozitivne lastnosti in pedagoške možnosti, ki jih 

likovna umetnost ponuja. Pisal bom tudi o kompleksnih oblikah mišljenja, ki jih omogoča; če 

se učitelj zadeve loti premišljeno in je na tem področju dobro strokovno podkovan; če je 

iznajdljiv in motiviran ter ni omejen s strani vodstva šole in države. Ker je likovna umetnost 

unikaten predmet, potrebuje tudi drugačne načine preverjanja znanja, zato so testi in klasično 

ocenjevanje neprimerni ali lahko celo zavirajo napredek. Zaradi tega si bom ogledal 

primernejše možnosti preverjanja znanja pri likovni umetnosti, med drugimi tudi formativno 

spremljanje napredka učenca. 

Umetnost ne le bogati šolsko življenje in življenje na splošno, ampak lahko na edinstven način 

obogati tudi učenje drugih predmetov in omogoča boljše razumevanje njihove vsebine. 

Razumevanje je ključnega pomena in je na vrhu seznama taksonomske lestvice znanja, 

pomnjenje pa je na najnižji ravni.  
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3. LIKOVNOST: DELO ZA MOŽGANE? 

Sodobna dognanja kažejo, da ima likovna umetnost pozitiven vpliv na naše možgane in 

spodbuja edinstvene načine mišljenja. Likovna umetnost kot učni predmet v šoli ponuja 

specifične pedagoške možnosti in jo zato lahko poučujemo na različne načine ter nanjo gledamo 

z različnih strani. Elliot W. Eisner (2002) je v svoji znameniti knjigi The Arts and the Creation 

of Mind predstavil več pogledov na likovni pouk. Avtor meni, da je cilj vsakega učnega 

področja (ang. domain of knowledge) vrednota. Pogosto mislimo, da si vsako področje samo 

določi cilj, vendar je to le delno res. Tako ne obstaja le ena vizija ciljev likovnega pouka, temveč 

jih je več in v praksi oziroma v šoli se različni pogledi pogosto prepletajo. 

3.1. LIKOVNA VZGOJA, KI TEMELJI NA LIKOVNIH PODROČJIH  

(ang. Discipline-based art education, splošno uporabljena kratica je 

DBAE, ki jo bom uporabljal v nadaljnjem besedilu) 

DBAE je kompleksna metoda, ki jo razvijajo likovni pedagogi v ZDA. Pri tej metodi mora 

vsaka učna enota obvezno upoštevati omenjene štiri komponente pogleda na umetnost. Pri nas 

smo daleč od takega pogleda, saj ni nujno, da posamezna naloga upošteva te vidike. 

Po Eisnerju se eden izmed vidikov poučevanja likovne umetnosti  osredotoča na štiri področja 

udejstvovanja v likovni umetnosti: ustvarjanje; razumevanje lastnosti umetniškega dela; 

umeščanje umetniškega dela v obdobje in v kulturo skozi čas; diskusija in zagovarjanje svojih 

sodb o naravi, pomembnosti in vrednosti umetniških del.  

Prvi cilj poučevanja likovne umetnosti je pridobivanje sposobnosti in razvijanje domišljije za 

ustvarjanje kvalitetnih umetniških del. Hickman (2005) opisuje domišljijo ne le kot fantazijo 

ali kot ustvarjanje mentalnih podob stvari, ki jih še nismo izkusili, ampak kot dejansko stvaritev 

novih realnosti. Eisner (2002) meni, da to pri učencu zahteva prefinjene oblike razmišljanja. Da 

bi učenci začeli razmišljati »kot umetniki«, morajo razviti senzibilnost, spodbujati rast svoje 

domišljije in pridobiti tehnične sposobnosti za delo z materiali. Naslednji cilj je naučiti učence, 

kako gledati in interpretirati umetniško delo. Prepoznati (ang. seeing) kvaliteto umetniških del 

kot obliko kognitivnega dosežka ni samoumevno. Prav tako ne smemo sklepati, da bodo zgolj 

izkušnje z ustvarjanjem umetnosti zadostovale za razvoj sposobnosti prepoznavanja kvalitete 

umetniških del. DBAE je namenjena razvijanju sposobnosti gledanja z estetske perspektive, kar 

zahteva sposobnost osredotočanja na formalno in ekspresivno kvaliteto forme. Zahteva 
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sposobnost upočasnjevanja percepcije, da je lahko vizualna kvaliteta preučena in preizkušena. 

Elkins (2000), ki v svoji knjigi How to use your eyes opisuje, kako videti lepoto in zanimivosti 

v vsakodnevnih prizorih, kot so npr. trava, vejice, pločniki, opozarja tudi na to, da ljudje 

tovrstne čudovite prizore zgrešimo preprosto zato, ker jih ne pričakujemo in jih zato tudi 

aktivno ne iščemo. 

Tretji cilj te vizije je pomagati učencu razumeti zgodovinski in kulturni kontekst, v katerem je 

bilo umetniško delo ustvarjeno. S tem se učenci naučijo iskati povezave med družbenim 

kontekstom, v katerem je bilo delo ustvarjeno, in njegovo vsebino ter obliko. Tako spoznavajo 

umetnostno zgodovino in v likovnem delu odkrivajo nove pomene. Četrti cilj pa je spoznavanje 

vrednosti umetnosti, kar sega na filozofsko področje, imenovano estetika. Učenci se lahko 

udeležijo trajajočih filozofskih diskusij o likovni umetnosti in o njeni vrednosti, o različni 

kvaliteti in vidikih umetnosti. (Eisner, 2002) 

Peti cilj vizije se osredotoča na pomembnost konteksta pri učenju likovne umetnosti. O 

pomembnosti konteksta pri učenju in ustvarjanju pomena je pisal tudi Arthur D. Efland (2002) 

v knjigi Art and Cognition, kjer razlaga, da če hočemo razumeti umetniško delo, ga je treba 

videti v odnosu do konteksta. To velja za vse stvari v življenju, ki jih moramo razumeti v svoji 

prepletenosti. Primere umetniških del po navadi podajamo s pripovedjo, da lahko učenec 

razume in interpretira delo. Takšno je tudi razumevanje zgodovine, ki se zanaša bolj na 

pripovedno strukturo kot pa na vzročno-posledične razlage. Posamezniki so nagnjeni k temu, 

da svoje življenje izkusijo kot razvijajočo se zgodbo. Ta zgodba ne more biti povedana izolirano 

od okolja, v katerem se dogaja, torej moramo za razumevanje samega sebe razumeti ljudi, 

predmete in dogodke, ki sestavljajo posameznikov družbeni svet. Poudarjanje konteksta je še 

posebej pomembno pri učenju o umetnosti, saj umetniških del ne moremo povsem razumeti 

ločeno od časa, socialnega in družbenega konteksta, v katerem so bila ustvarjena. Likovna 

umetnost tako uči otroke gledati stvari v odnosu do svojega konteksta, ki je pomemben za 

primerno interpretacijo videnega. 

O načelu oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti v Beli knjigi 

o vzgoji in izobraževanju piše: »Načelo vključuje poznavanje in oblikovanje kulture, 

oblikovanje zavesti o pomenu kulture in spodbujanje medkulturnosti. Učenci morajo pridobiti 

znanje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Poleg razvijanja in ohranjanja lastne kulturne 

tradicije, šola spodbuja medkulturnost, seznanja učence z obče kulturnimi in civilizacijskimi 

vrednotami, z drugimi kulturami in prispeva k spoštovanju pluralizma kultur.« (2011, str. 117) 
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Eden od ciljev šolanja je spodbujanje medkulturnosti in likovna umetnost to z lahkoto dosega 

z načini dela in izbiro gradiv. Likovna umetnost je čudovita platforma za spoznavanje drugih 

kultur po svetu, njihovih vrednot in pogledov na svet. Moderni razvoj je pokazal, da je 

razumevanje med skupinami ljudi ključnega pomena za bogatenje človeštva ali celo za njegovo 

preživetje. Vzpon vizualnih medijev je omogočil direktnejši stik med skupinami raznovrstnih 

ljudi. Vendar je bila umetnost tista, ki je pred tem posredovala ključne kulturne vrednote kljub 

časovnim, jezikovnim in geografskim razlikam skozi stoletja. (Leuthold, 2011) To lahko počne 

še danes. 

Likovna umetnost zato ne sme učiti zgolj dejstev in podatkov, ampak mora učence učiti gledati 

na svet z različnih zornih kotov. Tako učenci lažje najdejo bistvo in smisel v likovnem delu kot 

tudi v življenju. Vse stvari moramo opazovati v svojem kontekstu. Ljudje se pogosto spozabimo 

in živimo, kot da se svet vrti okrog nas, in pozabimo, da se naša življenja in zgodbe prepletajo, 

da so skupni trenutki lahko vzročno-posledični ali le zaporedni. Tako nas umetnost uči videti 

drugače, kar nam pomaga na splošno v življenju, in ne samo v galeriji ali v muzeju. 

Efland (2002) meni, da je razvoj umetniških zanimanj in sposobnosti običajen del učenja in 

kognicije ter ni rezerviran le za izjemno nadarjene. To učenje omogoča posameznikom, da 

ustvarijo kulturne pomene, ki omogočajo družbeno komunikacijo. Učenje umetnosti ni le 

kopičenje znanja o umetniških delih, ampak vključuje tudi sposobnost ustvarjanja kulture. 

Izobraževalna naloga je, da omogočimo učencem vzpostavitev povezave tako z deli zahodne 

kulture kot z deli umetnikov drugih kultur, ki pogosto niso razumljene v zahodnem svetu. 

Posameznik se mora poučiti o kulturnem območju, v katerem je umetnik živel in deloval ter iz 

katerega so umetniška dela izhajala. Če hočemo res razumeti človeški družbeni svet, moramo 

opazovati umetnost, ki je del tega sveta. V šolstvu moramo zato posvojiti načine dela in 

poučevanja ter kurikularne oblike, ki omogočajo in kultivirajo vzpostavitev takih povezav. 
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3.2. VIZUALNA KULTURA 

Druga vizija likovnega pouka po Eisnerju (2002) učence uči, kako dekodirati vrednote in ideje, 

ukoreninjene tako v popularni kulturi kot v visoki umetnosti. Umetnost bi se morala preučevati 

s procesi kritičnega analiziranja, namenjenega učencem, da se naučijo, kako masovni mediji 

vplivajo na ljudi. V tem pogledu se umetnost obravnava kot besedilo, ki ga je treba prebrati in 

interpretirati, tudi »med vrsticami«. Učenje razbiranja sporočil vizualnega besedila je način 

varovanja osebnih pravic in ugotavljanja, čigavim interesom služijo podobe, ki nas obkrožajo. 

Perspektiva posameznika je pomembna in likovna umetnost, ki je osredotočena na vizualni svet 

v tem kontekstu, poskuša učencem pomagati postati bralci vizualnih podob in občutljivi 

političnoinformirani interpreti njihovih pomenov. Tudi Efland (2002) opozarja, kako 

pomembno je razvijanje sposobnosti razbiranja vizualnih metafor in razumevanje njihove rabe 

ter namena, kajti vizualne metafore kljub veliko pozitivnim platem niso vedno koristne. 

Vizualna sporočila medijev, ki ciljajo na današnjega človeka potrošniške kulture, so ustvarjena 

s strani profesionalcev, ki se odlikujejo v tem, da usmerjajo pozornost, ustvarjajo poželenje, 

ciljajo na emocije in posledično zavirajo kritično razmišljanje.  

Za primer lahko vzamemo več stoletij staro tradicijo upodabljanja ženskih teles za 

zadovoljevanje potreb moškega. Idealni gledalec je vedno domnevan kot moški in podoba 

ženske je uporabljena zato, da mu laska. (Berger, 1972) 

To kulturo dandanes prevzemajo mediji za reklamiranje in prodajo raznih dobrin. To v moških 

vzbuja občutke ugodja in lastništva nad upodobljenimi »objekti«, v ženskah pa lahko vzbuja 

občutke manjvrednosti. Posameznik se mora naučiti prepoznati, kako vizualne podobe delujejo 

in zakaj so lahko prepričljive ter celo zapeljive. 

Obenem politični pritiski na šole delujejo tako, da odvračajo pozornost od vizualnih vidikov 

družbenega okolja za vzgajanje dobrih potrošnikov. (Efland, 2002) Avtor se sicer nanaša na 

stanje v ZDA, vendar si lahko predstavljamo, da se podobno dogaja tudi pri nas. 

Hickman (2005) meni, da nekateri zagovarjajo povezavo z likovno umetnostjo v šoli in s 

svetom sodobne umetnosti. Nekateri zagovarjajo, da je nujno, da se likovna umetnost ukvarja 

z vsemi vidiki vizualne kulture, vključujoč trgovske centre, televizijo in internet, ter trdijo, da 

bo to omogočilo likovni umetnosti v šoli ključno vlogo pri našem razmišljanju o oblikah 

kulture.  
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Ta vizija likovnega pouka je za sodobni svet še kako pomembna. V obdobju potrošniške kulture 

in množičnih medijev, kjer ne mine niti sekunda brez bombardiranja z zapeljivimi vizualnimi 

sporočili, je sposobnost prepoznavanja njihovih namenov in metod, ki jih mediji uporabljajo, 

kritičnega pomena že od otroštva. 

3.3. KREATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV 

Tretja vizija likovnega pouka je povezana s kreativnim reševanjem problemov, še posebej na 

področju dizajna. Tak primer je šola Bauhaus, katere cilj je bil iskati tehnično zmogljiv in 

obenem estetsko zadovoljiv način reševanja problemov. Za reševanje določenih nalog sta 

potrebna poznavanje in čut za material ter strukturne zmogljivosti, ki jih ponuja. Bauhausova 

tradicija živi v mnogih šolah dizajna in inženirskih oddelkih (ang. engineering), ki se zanimajo 

za razvijanje sposobnosti za reševanje problemov pri svojih učencih in oblikovanje njihove 

estetske presoje. Take šole se osredotočajo na spodbujanje analitičnih sposobnosti, potrebnih 

za ugotavljanje, kaj bo delovalo, in razvijanje sposobnosti za uporabo orodij. (Eisner, 2002) 

Pallasmaa (2005) je opisal zanimiv aspekt materialov, in sicer čas. Naravni materiali, kot so 

kamen, opeka in les, naj bi izražali svojo starost in zgodovino pa tudi svoj izvor in človeško 

ravnanje z njimi. Njihova patina in znaki obrabe obogatijo izkušnjo z materialom. Sodobni 

mehansko izdelani materiali, kot so velikanske steklene plošče, emajlirana kovina in sintetična 

plastika stremijo k brezčasni popolnosti. Ker ne vključujejo elementa časa, avtor to povezuje s 

strahom pred staranjem in smrtjo. 

Na vsakem življenjskem področju se pojavljajo problemi. Učenci se s tem soočajo vsak dan, 

naj gre za šolo, družabno življenje, odraščanje, poklicno pot idr. Kreativni pristop k reševanju 

problemov je lahko koristen v vseh življenjskih obdobjih, tako v mladosti kot v poznejšem 

življenju. Likovna umetnost lahko pripomore k temu, da se lahko nekega problema lotimo na 

različne načine in z različnih zornih kotov (recimo aspekt materiala in časa) ter tako najdemo 

kreativne rešitve. V angleškem jeziku obstaja izraz za takšno razmišljanje – »thinking outside 

of the box«. 
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3.4. KREATIVNO (SAMO)IZRAŽANJE 

Kreativnost, tj. sposobnost ustvarjanja, je bila velikokrat opisana kot koncept, povezan z 

novostjo in originalnostjo. (Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007) Četrta vizija poučevanja 

likovne umetnosti po Eisnerju (2002) cilja na drugačen razvoj ustvarjalnosti. Človek se mora 

kreativno izražati, sicer to pripelje do frustracij in omejitev v razvoju. Glavna predstavnika 

raziskovanja te vizije sta Herbert Read in Viktor Lowenfeld. Njuna vizija je nastala pod 

vplivom druge svetovne vojne, saj sta pripisovala razloge za vojno tudi šolskemu sistemu, ki je 

zaviral človeško težnjo po kreativnem izražanju. Menila sta, da umetnost omogoča tovrstno 

izražanje kreativnih impulzov človeka.  

To idejo podpira tudi Hickman (2005), ki pravi, da ne pozna nobene kulture v zgodovini 

človeštva, ki ne bi ustvarjala estetskega pomena. Če posameznik ni pokazal sposobnosti ali 

želje za ustvarjanje nečesa estetsko pomembnega, je to zaradi pomanjkanja priložnosti. Potreba 

po ustvarjanju estetskih pomenov je lahko realizirana skozi umetnost; kjer ni priložnosti za 

vključevanje v ustvarjalne dejavnosti, se potreba manifestira na druge načine, in ne vedno 

pozitivne.  

Lowenfeld v knjigi Creative and Mental Growth izrazi mnenje, da takšno kreativno izražanje 

nima le pedagoške koristi, ampak tudi terapevtsko. Otrok, ki uporablja umetnost za 

emocionalno sproščanje, bo pridobil svobodo in fleksibilnost kot rezultat sprostitve nepotrebnih 

napetosti in se bo soočal z novimi stresnimi situacijami brez težav. Nasprotno bo otrok, ki čuti 

frustracije, razvil inhibicijo in se bo čutil omejenega v svoji osebnosti. Ker je bolj navajen 

imitiranja kot kreativnega izražanja, bo živel po ustaljenih vzorcih in se ne bo sposoben hitro 

prilagoditi novim situacijam ter se bo raje naslonil na druge. Splošno priznano je, da so 

napredek, uspeh in sreča v življenju odvisni od sposobnosti prilagajanja novim situacijam, zato 

je umetniška izobrazba zelo pomembna za osebno rast in razvoj. Read je v knjigi Education 

through Art izrazil podobno mnenje, da se samoizražanja ne moremo naučiti, saj bi imelo 

kakršnokoli umetno oblikovanje le-tega nasprotni vpliv, ne bi šlo več za samo-izražanje, ampak 

za posnemanje vzorcev. Zato je v tem primeru učitelj vodič, skrbnik, tisti, ki lahko navdihne 

učenca. Oba imenovana avtorja sta spodbujala, da se pouk umetnosti osredotoči na kultiviranje 

in zaščito individualnosti otroka. Avtorja sta svojo idejo o človeški naravi in nuji po kreativnem 

izražanju črpala iz psihoanalize ter sta menila, da je umetnost sredstvo za človekov razvoj. Tako 

šola Bauhaus kot Lowenfeld in Read se osredotočajo na kreativnost, vendar imajo dva različna 

vira in služijo dvema različnima ciljema. Medtem ko se šola Bauhaus ukvarja z reševanjem 
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praktičnih problemov z raznovrstnimi materiali, se pri Readovi in Lowenfeldovi ideji otroci 

zaposlijo s kiparstvom in slikarstvom, da negujejo kreativno izražanje lastne izkušnje, tudi 

fantazijskega življenja. (Eisner, 2002)  

Seveda je pomembno, da ne cenimo umetnosti bolj kot ljudi. Učenci v šolah niso »mladi 

umetniki«, ki se ukvarjajo s »širšimi nameni umetnosti«; so posamezniki, ki poskušajo ustvariti 

smisel o sebi in svetu okoli njih, včasih skozi umetnostne dejavnosti. (Hickman, 2005) 

Človek torej čuti potrebo po izražanju in zato moramo to učencem omogočiti. Tako je likovna 

umetnost krasna priložnost za samoizražanje. Paziti moramo, da učencem dajemo možnost za 

kreativno izražanje s primernimi vprašanji, nalogami, projekti itd. 

3.5. UMETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE KOT PRIPRAVA NA DELOVNO OKOLJE 

Peta vizija je zelo pragmatična in uporablja likovno umetnost za razvoj sposobnosti in odnosov, 

ki jih potrebujemo na delovnem mestu. Mnogo debat o izboljšavah šolanja se osredotoča na 

vlogo šolanja pri povečanju našega tekmovalno-ekonomskega delovanja v svetu ekonomije. 

Izkušnje pri likovnem pouku razvijajo iniciativo in kreativnost, spodbujajo domišljijo in ponos 

pri obrti, razvijajo načrtovalne sposobnosti in na nekaterih področjih učijo učence, kako delati 

skupaj. Tudi če projekti v šolah niso videti, kot da imajo mnogo skupnega z delovnim mestom, 

so pomemben del nabora sposobnosti, ki jih bodo učenci potrebovali za uspeh pri delu. (Eisner, 

2002)  

Pri tem ni treba posebej dodajati, da je v sodobnem času takšna vizija zelo dobrodošla, saj je 

trg dela zelo konkurenčen in zahteven. Današnji delodajalci pričakujejo od bodočih delavcev 

širok spekter znanj, ki jih izobrazba ne zagotovi, in raznovrstne kompetence tudi na 

osebnostnem področju, zato je razvijanje sposobnosti izjemnega pomena za današnje učence. 

3.6. INTEGRIRANA UMETNOST 

Ta vizija likovnega pouka zagovarja, naj bo kurikul likovnega pouka integriran v kurikule 

drugih predmetov, tako umetniških kot neumetniških. Ta ideja se pogosto uporablja za 

izboljšanje učenčeve izobraževalne izkušnje. Kurikul integrirane umetnosti je lahko organiziran 

v eno izmed štirih struktur. Prvič je uporabljen kot pomoč za razumevanje določenega 

zgodovinskega obdobja ali kulture. Cilj je širjenje sredstev (glasba, slike, literatura ...), s 

katerimi se obogati učenčeva izkušnja in nadgradi razumevanje. Drugič poteka integracija 

znotraj umetnosti same. Učencem pomaga prepoznati razlike in podobnosti med oblikami 
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umetnosti. Vse oblike umetnosti se ukvarjajo z ekspresivno formo, vendar uporabljajo različna 

sredstva za doseganje ciljev, npr. ritem v glasbi ali v vizualni umetnosti. Učenci se lahko 

naučijo, kaj imajo različne umetnosti skupnega in kaj specifičnega lahko ponudijo. Tretji 

pristop je identifikacija širše teme ali ideje, ki lahko izhaja ne le iz umetnosti, ampak tudi iz 

drugih področij, npr. biološki koncept metamorfoze, katerega manifestacije se lahko pojavljajo 

tudi v filmu ali v glasbi. Integrirani kurikul omogoča učencem videti povezave med biološkimi 

pomeni in drugimi umetniškimi ter neumetniškimi pomeni, ki se nanašajo na koncept. Četrta 

struktura se nanaša na prakso reševanja problemov. Učenci so lahko izzvani, da opredelijo 

problem, ki zahteva, da se ga lotijo skozi več disciplin, vključno z umetnostjo (npr. dizajn 

otroškega igrišča). (Eisner, 2002)  

Tudi Efland (2002) poudarja, da je likovna umetnost učni predmet, ki presega svoje okvirje in 

je lahko celo popolnoma narobe razumljen ali ostane nerazumljen, če ne stopa z roko v roki z 

drugimi predmeti. Kot dober primer navaja versajsko palačo, ki je primer francoske baročne 

arhitekture, obenem pa predstavlja absolutistično politično ureditev takratne Francije in kot 

njenega glavnega predstavnika Ludvika XIV. Brez znanja o takratni politični ureditvi in 

pomembni osebnosti tistega časa, nam sploh ni jasno, zakaj je bila palača zgrajena. Zato tudi 

Efland govori o integraciji znanja skozi umetnost. Ekspresivna vsebina umetniškega dela 

odseva širšo situacijo okolja, ki obkroža to delo, to je socialne in kulturne vplive ter vire 

motivov, ki jih je umetnik videl in občutil. Odnos med umetniškim delom in kulturo je 

vzajemen. To pomeni, da delo postane pomembno (ang. meaningful), ko je videno v kontekstu 

kulture, in ta postane razumljiva, ko je brana skozi umetnost. 

Razumevanje umetnosti vključuje vzpostavitev povezav med področji znanja, s katerimi je le-

ta povezana. Dolgo so želeli učitelji umetnosti poučevati umetnost avtonomno, zaradi nje same 

in v izoliranosti od ostalih subjektov, ki sestavljajo kulturo. Pogosto se poučuje tudi v 

izoliranosti od delov same sebe. Učenci se naučijo ateljejskih tehničnih veščin, ne pa tudi o 

zgodovini medijev, ki jih uporabljajo; o socialnih potrebah, ki so se izpolnile z iznajdbo teh 

medijev, in o kulturnih pomenih, izraženih s simbolično vsebino umetniškega dela. Morda se 

naučijo opisati delo glede na njegove formalne elemente, redko pa znajo razložiti, kako le-ti 

pripomorejo k njegovi izrazni moči ali kako izražena vsebina odraža videno resničnost, ki 

pripada kulturni lokaciji. Morda bodo poznali vpliv toplih in hladnih barv na gledalca, ne bodo 

pa prepoznali, kako te barve ustvarjajo pomen v delih drugih umetnikov. (Efland, 2002) 
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Umetnost lahko obogati druge učne predmete in olajša razumevanje njihove vsebine, pomaga 

pri razumevanju oblik in namenov umetnosti, spodbuja večplastno in kreativno reševanje 

problemov ter že sama po sebi kliče po medpredmetnem povezovanju oziroma opozarja na 

organsko povezanost vsebin, ki jih težko uvrstimo med vsebine posameznih predmetov, saj se 

elementi konstantno povezujejo in prepletajo ter imajo različna strokovna ozadja. Torej je ozko 

poučevanje umetnosti ali kateregakoli drugega predmeta nesmiselno, saj lahko privede do 

notranje izolacije med samimi elementi vsebine. 

3.7. LIKOVNA UMETNOST IN KOGNITIVNI RAZVOJ 

Lastnosti likovnega pouka, ki lahko marsikoga presenetijo, so njegov raznovrsten vpliv in 

možnosti, ki jih ponuja za kognitivni razvoj otroka. 

Razširjeno je mnenje, da je delo v umetnosti zelo malo povezano s kompleksnimi oblikami 

mišljenja, vendar ni tako. Umetnost se obravnava kot konkretna, materialna, in ne kot 

abstraktna dejavnost, bolj ročna kot miselna, bolj domišljijska kot praktična ali uporabna in bolj 

povezana z igro kot z delom. Umetniške naloge, kot so opažanje prefinjenosti med 

kvalitativnimi odnosi, zamišljanje iznajdljivih možnosti, interpretiranje metaforičnih pomenov 

del, izkoriščanje nepričakovanih priložnosti pri izdelavi dela, zahtevajo kompleksne kognitivne 

oblike mišljenja. V sedanjem času, ko je razvoj miselnih sposobnosti še posebej pomemben, ko 

se od šolanja pričakuje, da bo posameznika pripravilo za opravljanje več zaposlitev v življenju; 

je prisotnost učnega programa, ki spodbuja fleksibilnost, toleranco za dvoumnost, tveganje in 

temelji na izvrševanju sodb zunaj okvira pravil, zelo pomembno sredstvo. Kljub temu da so 

kognitivne posledice pri udejstvovanju v umetnosti napredovale od prve četrtine dvajsetega 

stoletja, se način razmišljanja o ciljih umetnostnega izobraževanja še vedno trudi najti trdno 

mesto v širši izobraževalni skupnosti. Umetnost se je dolgo pojmovala kot afektivna, in ne kot 

kognitivna dejavnost. Vendar vsa dobra umetniška dela zahtevajo prefinjene in sofisticirane 

oblike razmišljanja. Obstajajo lastnosti umetniških aktivnosti, ki so še posebej primerne za 

spodbujanje kognitivnega razvoja. Na primer aktivnosti, ki zahtevajo od učencev, da 

konceptualizirajo lastne cilje v umetniški obliki, v kateri bodo delali; so naravnani k reševanju 

problemov; vabijo učence, da razvijajo metakognitivne zmožnosti ob svojem delu – torej, da 

reflektirajo svoj miselni proces; jih spodbujajo k artikuliranosti svoje presoje o umetnosti. 

Kurikulu se ni treba osredotočati izključno na produkcijo likovnih izdelkov, čeprav bi se lahko. 

Učence bi lahko spodbujal v oblikah razmišljanja, ki bi jim pomagale videti sintezo in povezave 

med formami ter vsebino likovnih del v kontekstu kulture, v katerem so nastala. Če želimo 
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razumeti vsebino nizozemskega slikarstva v sedemnajstem stoletju, potrebujemo znanje o 

geografski lokaciji Nizozemske, njeni odvisnosti od trgovine o vzponu bogatega trgovskega 

razreda. Učenje na ta način obenem vključuje geografijo, zgodovino, ekonomijo in estetiko. 

(Eisner, 2002) 

To vizijo in možnosti, ki jih umetnost ponuja za kognitivni razvoj otroka, bom podrobneje 

analiziral in obdelal v naslednjem poglavju. 

VIZIJE KOT DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Eisner je z razlago vizij dokazal, da je lahko likovna umetnost kot učni predmet v šoli koristna 

iz različnih razlogov in na različne načine. Človeka uči, kako biti pozoren na kontekst, biti 

sposoben razbirati vizualna sporočila kulture, biti sposoben lotiti se reševanja problemov na 

kreativen način in sproščati frustracije. Posameznika lahko pripravi na delovno okolje in 

pozitivno vpliva na pridobivanje »objektivnega« znanja, na kognicijo. Predmet in njegova 

vsebina sta poleg tega fleksibilna in omogočata enostavno integracijo v ostale predmete. Lahko 

bi povzeli, da bi bilo idealno, če bi bile vse vizije vedno upoštevane pri pouku likovne 

umetnosti. Učitelj bi moral imeti pri načrtovanju pouka pred seboj vizije in možnosti tega 

predmeta ter jih vključeval v pouk, morebiti bi tudi sodeloval s svojimi kolegi, pri čemer bi 

lahko govorili o medpredmetnem povezovanju. Videli smo, da je to pri likovni umetnosti ves 

čas prisotno. Bistveno je, da se učitelj zaveda in pozna vse možnosti likovnega pouka in tako 

prispeva h kvalitetnemu pouku, ki predstavlja mnogo več kot npr. slikanje za zabavo. Pri tem 

mora paziti in dobro razmisliti, kako bo nekatere od vidikov, ki postanejo učni cilji, tudi 

vrednotil in posledično ocenil, kajti klasično ocenjevanje v tem primeru ni smiselno. 

Kot je že bilo napisano, likovna umetnost in umetnost nasploh ponujata mnoge priložnosti za 

doseganje raznovrstnih učnih ciljev in razvijanje raznovrstnih sposobnosti pri učencih. Eisner 

(2002) je v svoji knjigi izpostavil, da se lahko izobraževanje (ang. education) marsikaj nauči 

od umetnosti. Ta ideja pomeni postaviti na glavo tipične poglede na umetnost kot vir oddiha in 

dekorativne dejavnosti, ki naj bi bile manj pomembne od središčnih izobraževalnih vsebin 

drugih predmetov. Vendar lahko umetnost služi kot model za poučevanje ostalim predmetom, 

ki veljajo za »znanstvene«. Po Eisnerjevem mnenju lahko umetnost pomaga drugim panogam 

z lekcijami, v katerih se izpostavijo edinstveni elementi likovne umetnosti, ki lahko pozitivno 

vplivajo na razvoj učenčevih sposobnosti, ki mu bodo koristile skozi vse življenje. 
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1. Obstaja več odgovorov na vprašanje in več rešitev za problem. Sodobna šola stremi k 

temu, da vsi učenci v razredu prispejo do istega cilja, ki ga določita učitelj ali učbenik, 

po isti poti in ob istem času. Spremenljivost izida je lahko v mnogih primerih dobra. 

Seveda ne vedno, saj se morajo učenci naučiti kulturnih konvencij (npr. črkovanje). V 

umetnosti pa sta raznolikost in spremenljivost zelo pomembni in celo spodbujani. 

(Eisner, 2002) 

2. Način ustvarjanja je pomemben. Po navadi ločujemo med obliko in vsebino, v umetnosti 

pa oblika postane vsebina in obe sta neločljivo povezani. Način, kako je nekaj izraženo, 

vpliva na pomen. V umetnosti je povezava med vsebino in obliko očitna (npr. oblika 

pesmi ali kompozicija slike). Umetnost lahko pomaga učencu, da začne to opažati, in 

morda lahko ravno vpliv povezave med vsebino in obliko ter pomen, ki si ga učenec 

ustvari ob izkušnji, vplivata na učenčevo zanimanje za neko temo na kateremkoli 

drugem področju. (Eisner, 2002) 

3. Naslednja lekcija je pomembnost domišljije in uporabe senzibilnosti. Umetnost 

spodbuja uporabo domišljije, medtem ko se pri drugih predmetih preveč zanemarja. V 

šolah težimo k poudarjanju dejstev, pravilnosti, linearnosti … Radi podcenjujemo 

imaginativne procese. Tako se pozablja moč domišljije, ki je izjemnega pomena za 

kognitivno življenje predšolskih in osnovnošolskih otrok. To sposobnost je treba 

negovati, saj je ključnega pomena tudi za naš kulturni razvoj. Tako Eisner kot Hickman 

se strinjata, da je domišljija pomembna tudi za razvoj empatije, saj je  empatija proces, 

ki temelji na domišljiji (Eisner, 2002; Hickman, 2005). Za razliko od znanosti umetnosti 

ni treba upodabljati resničnosti takšne, kot je. Izzvati učence, da uporabijo domišljijo, 

pomeni, da ji izzovemo, da vidijo stvari drugačne, kot se zdijo na prvi pogled. Takšen 

pristop uporabljajo tako znanstveniki kot umetniki, ki zaznajo nekaj in si nato zamislijo, 

kaj bi lahko bilo. Nato uporabijo svoje znanje, tehnične sposobnosti in senzibilnost za 

ustvarjanje tega, kar so si zamislili. Izboljšanje senzibilnosti z uporabo umetniških 

pristopov bi bil lahko učinkovit način za izboljšanje senzibilnosti tudi pri neumetniških 

predmetih. (Eisner, 2002) 

Efland (2002) meni, da je domišljija dejanje ali moč ustvarjanja umskih podob stvari, ki niso 

čutno zaznavne, ali tistega, kar še ni bilo dejansko izkušeno. Je tudi dejanje ali moč ustvarjanja 

novih idej ali podob skozi kombinacijo in reorganizacijo prejšnjih izkušenj.  
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Poleg promoviranja naše zavesti o vidikih sveta, ki jih še nismo zavestno izkusili, nam umetnost 

dovoljuje uporabo domišljije kot sredstva za raziskovanje novih možnosti. Kulturni razvoj je 

odvisen od teh zmožnosti in umetnost igra pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev. (Eisner, 

2002) 

4. Naslednji pozitivni lastnosti umetnosti, ki lahko koristita izobraževalnemu sistemu, sta 

opažanje povezav med različnimi deli neke celote in pomembnost odnosov med njimi. 

Ustvarjanje umetnosti je ustvarjanje povezav med elementi, ki ustvarjajo celoto. Pri tem 

je treba biti pozoren na njihove prefinjene kvalitete za oblikovanje uravnotežene in 

povezane celote. Da bi se naučili videti te povezave, je potrebna nova oblika videnja. 

Večina zaznavnih aktivnosti je namenjena prepoznavanju, in ne raziskovanju določenih 

kvalitet oblike. Gledalec gleda posamezne dele, in ne, kako ti deli med seboj sodelujejo. 

Ravno to se učenci učijo pri likovnem pouku, predvsem pri risanju po opazovanju. Tako 

morajo biti učenci pozorni na odnose med figuro in njenim okoljem, npr. na povezanost 

upodobljene figure s tlemi, na katerih stoji. Primer tehnike za izboljšanje zavedanja teh 

odnosov je nekakšen »ples« pred sliko v muzeju. Gledalec se giblje nazaj in naprej, da 

lahko analizira in sintetizira videno. Od blizu opazuje podrobnosti in nianse delcev, od 

daleč pa si ogleduje, kako te lastnosti vplivajo na celoto. Za reševanje problemov 

ujemanja med elementi sam vid ni dovolj, ampak se je treba lotiti tega problema s 

somatskim znanjem. Delo v umetnosti za razliko od ostalih predmetov, ki temeljijo na 

pravilih, potrebuje izbiro, ki temelji na občutku pravilnosti, kar je oblika somatskega 

znanja, ki dovoljuje ustvarjalcu sprejemanje težkih ustvarjalnih odločitev. (Eisner, 

2002) 

Lekcija, ki se jo izobraževalni sistem lahko nauči od umetnosti, je pomembnost odnosov 

med stvarmi. Sposobnost umetnosti, da se nas dotakne, temelji na odnosih, ki jih 

ustvarijo umetniki. Ključnega pomena je, v kakšnih odnosih so si oblike med seboj. 

Posameznik se mora naučiti, kako se posvetiti tem povezavam, kako široko opazovati, 

da bi ozavestil, kako več oblik ustvarja celoto. Umetnik presodi, ali je neki del slike 

presvetel, prenežen, preoster … Za ustvarjanje dobrega dela moramo posvetiti 

pozornost oblikam na izkustveni ravni, saj lahko le na osnovi tovrstne izkušnje 

posameznik presodi, kaj je še treba preoblikovati. Tovrstna presoja ne more biti 

zreducirana na preprosto formulo ali recept, saj temelji na občutku, ki sloni na 

somatskem (telesnem) znanju. Posameznik začuti, ali se oblike med seboj »ujemajo«. 

Ta občutek prihaja iz telesa in naša senzibilnost je uporabljena za pridobivanje izkušenj, 
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ki omogočajo tovrstno sodbo in izvrševanje dejavnosti na podlagi le-teh. Umetnost vabi 

našo pozornost k takim odnosom. Skozi učenje umetnosti se učenci naučijo 

prepoznavati odnose med posameznimi elementi likovnega dela, kar temelji na 

somatskem znanju, telesnem občutku pravilnosti kompozicije. Sposobnost 

prepoznavanja takih odnosov je rezultat razvitih miselnih sposobnosti, ki jih mnogi 

odrasli nimajo. Odnosi ne obstajajo zgolj znotraj učenčevega dela, temveč tudi v 

načrtovanju in v oblikah poučevanja, ki jih učitelji izvajajo. Način, kako se zasnuje učna 

ura na podlagi kurikula, je pomemben in oblikovanje takih načrtov ter dejavnosti temelji 

na posvečanju pozornosti odnosov med njihovimi komponentami. Presoja o tempu in 

časovni razporeditvi ure ni zgolj posledica preračunavanja s predpisano formulo. Tudi 

presoja potrebuje občutljivost za tovrstno »ujemanje«, v tem primeru občutek, da je čas 

za obdelavo nove snovi primeren. (Eisner, 2002) 

5. Naslednja prednost je pomembnost notranjega zadovoljstva (ang. intrinsic satisfaction). 

V sodobni šoli se vse bolj poudarja zunanja motivacija z nagradami. Ocene postajajo 

vse pomembnejše in rezultati na testih definirajo dosežke učencev. Bolj kot se umetne 

spodbude uporabljajo za motivacijo učencev, večja je potreba po dejavnostih in 

situacijah, ki ustvarjajo zgolj zunanjo motivacijo.  

Mnogi znanstveniki in umetniki ne raziskujejo zato, da bi vedeli, ampak tudi zaradi 

užitka potovanja do znanja. Proces, dejavnost in kvaliteta življenja, ki jih raziskovanje 

omogoča, je lahko pomembnejše kot rezultat ali končni produkt. Notranje zadovoljstvo 

v procesu neke dejavnosti v šoli in v življenju nasploh je edini smiseln napovednik, da 

se bo človek prostovoljno udejstvoval v tej aktivnosti, če ima izbiro. Velika razlika je 

med tem, kaj učenec lahko naredi, in med tem, kaj bo naredil. V učenčevih dispozicijah 

ali motivaciji se izražajo pomembne posledice šolanja. Omogočanje pogojev, ki 

spodbujajo notranje zadovoljstvo, je način, kako povečati možnosti, da se bodo take 

dispozicije razvile. Stremeti moramo k premiku od sistema, ki temelji na zunanji 

motivaciji, k sistemu, ki temelji na notranji. Razvijati moramo načine dela, ki to 

omogočajo. (Eisner, 2002) 

6. V izobraževanju ni pomembna le matematično-logična in jezikovna inteligenca, saj to 

ni edini način predstavljanja in ohranjanja znanja. Seveda so sposobnosti branja, pisanja 

in računanja ključnega pomena, vendar se na primer zanašamo na poezijo, da lahko 

izrazimo nekaj, česar sicer ne moremo izraziti z dobesednim navajanjem oz. 
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enoznačnim govorom. Iz podob pridobivamo različne ideje in oblike izkušenj, česar ne 

moremo opisati z diskurzivnim opisovanjem. Skozi glasbo izkusimo nekaj, česar ne 

moremo opisati s količinami. Naša občutljivost in oblike predstavljanja, povezane z njo, 

pripomorejo k našemu opažanju in razumevanju. Ideje, predstavljene v nediskurzivni 

ali številčni obliki, morajo biti »prebrane«, zato da so lahko izkušene. Sposobnost branja 

teh oblik sestavlja obliko pismenosti, ki jo morajo šole razvijati, če želijo, da lahko 

učenci dostopajo do njene vsebine. Če šole ne omogočijo dostopa do vseh vrst 

pismenosti, jim onemogočajo branje in razumevanje teh vsebin ter dolgoročno gledano 

– raznolikost življenja. Vizualni pripomočki prenašajo nekatere informacije bolje kot 

jezik besed ali številk (zemljevidi, grafi, fotografije ...). Poleg učencev je tudi 

pomembno, da učitelji spoznajo prednost nelingvističnih in nekvantitavnih oblik 

predstavljanja in ob primernih priložnostih omogočijo učencem prikazovanje tega, kar 

so se naučili skozi video, literarne oblike in druga sredstva, ki odgovarjajo interesom in 

sposobnostim učencev. (Eisner, 2002) Večina ljudi je omejena zgolj na en ali dva jezika. 

Umetnost nam ponuja možnost za razumevanje in cenjenje raznolikosti mišljenja, 

občutenj in kultur po svetu. Likovna umetnost ni neposredno povezana z jezikom in 

tako predstavlja kulturni stil, ki je dostopen osebi, ki opazuje določeno kulturo od zunaj. 

To omogoča medkulturno razumevanje umetniškega izraza posameznih kultur. 

(Leuthold, 2011) 

7. Še ena lekcija, ki jo omogoča umetnost, je pomen fleksibilnosti namenov pri delu. Pri 

standardnih pogledih na načrtovanje dela so cilji konstantni, medtem ko so sredstva in 

načini dela lahko raznoliki za pridobivanje zastavljenih ciljev. Umetnost je primer 

dejavnosti, kjer so cilji lahko fleksibilno zastavljeni. Umetniška dejavnost pogosto ne 

more biti popolnoma vnaprej načrtovana in izkorišča nove možnosti, ko se te pojavijo. 

Ta sposobnost opisuje najinteligentnejši vidik organiziranja. Med načrtovanjem lahko 

definiramo cilje, vendar budno spremljamo kontekst, da lahko cilje spremenimo po 

potrebi. Pri izdelovanju umetniškega dela spremljamo kontekst, ki ga definira delo samo 

in izkoristimo nepričakovan potek dela za realizacijo ciljev, ki niso bili del originalnega 

namena. Spreminjanje ciljev pride v poštev, kadar poskušamo razrešiti neki problem. 

Umetnost omogoča situacije, ko učenci razrešujejo določen problem in pri tem niso 

rigidno omejeni s cilji, ki so spodbudili ta proces. Tako je na primer v jazz improvizaciji. 

Sposobnost improvizacije in izkoriščanje nepričakovanih možnosti sta konkretna 

kognitivna dosežka, ki odstopata od začrtane poti proti vnaprej zastavljenim ciljem. 
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Področja učenja, ki bi sprejela tak pristop k učenju, bi izboljšala kognitivni razvoj 

učencev. (Eisner, 2002) 

8. Zadnja lekcija, ki jo lahko umetnost ponudi izobraževalnemu sistemu, je čas za uživanje 

v določeni izkušnji (ang. savoring), da jo lahko zares izkusimo. Izkušnja, glavni medij 

izobraževanja, ni nekaj kar pasivno prejmemo, ampak je nekaj, kar sami ustvarimo, in 

sicer tako da usmerjamo pozornost na svet okoli sebe. Pomembnost temeljitega 

usmerjanja pozornosti je eden izmed najpomembnejših naukov umetnosti. Hiter tempo 

sodobne družbe nagrajuje učinkovitost: kako storiti čim več v najkrajšem možnem času, 

umetnost pa nas uči, kako upočasniti percepcijo z zanemarjanjem učinkovitosti, pri tem 

pa poudarja iskanje senzorične in emocionalne izkušnje. S takim načinom gledanja je 

lahko izkušnja, ki si jo ustvarimo, bogatejša in kvalitetnejša. V umetnosti je pomembno 

uživanje v izkušnji in ta sposobnost se lahko prenese tudi na  katerokoli dejavnost, 

načine dela, kako ideje spremeniti in jih uporabiti, njihove posledice … Če želimo zares 

izkusiti ideje, potrebujemo pozoren in konstruktiven um. Umetnost lahko služi kot 

model drugim področjem, da prikaže, kako je zares videti tovrstna pozornost. (Eisner, 

2002) 

Lahko bi rekli, da umetnost ponuja ideje za drugačno učenje in poučevanje ter nas lahko opomni 

na širok spekter znanja, na raziskovanje izven okvirjev in predvsem uporabo domišljije ter željo 

po ustvarjanju in raziskovanju. To so pravzaprav elementi, ki pripomorejo k višji kvaliteti 

učenja in znanja, kar se lahko izraža tudi v trajnejšem znanju in predvsem v želji po novem in 

kvalitetnem znanju.  

Likovna in druge umetnosti v šoli lahko nesporno koristijo učencem kot tudi pedagoškim 

delavcem. Umetnost lahko predstavi poglede in načine dela, ki omogočijo učencu, da se uri v 

različnih oblikah razmišljanja in se nauči gledati z drugačnimi očmi, tako na stvar pred seboj 

kot na ves svet okoli sebe. Učenec si s tem predmetom pridobi spoznanje, da so lahko nekateri 

problemi raznoliki in imajo več načinov reševanja ter posledično tudi več rezultatov. Učenec 

se uri v sposobnosti predvidevanja izida in presojanja, katera pot do rešitve bi bila lahko 

najboljša. Pri tem si razvija telesno znanje in intuicijo, s katerima se bo loteval problemov. 

Oblikuje in razvija zaupanje vase, da bo to znanje tudi uporabil. Uči se uživati v samem procesu 

delovanja, spremljati razvoj in izkoristiti nepričakovane priložnosti procesa. Poleg tega se lahko 

nauči, kako si vzeti čas in usmeriti pozornost tako, da izkusi dogajanje ali izkušnjo in ju 

ozavešča. Te sposobnosti lahko prenese na vsa področja življenja, kar prispeva k celostnejšemu 
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razvoju otroka in posledično srečnejšemu, bolj razgledanemu, iznajdljivemu in 

samozavestnejšemu odraslemu. 

V tem poglavju sem si povzel nekaj vidikov in možnosti učenja ter poučevanja likovne 

umetnosti in njene vloge pri izobraževanju nasploh. V naslednjem poglavju bomo podrobneje 

opisali tiste možnosti likovne umetnosti, ki omogočajo in spodbujajo kognitivni razvoj učenca. 
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4. VPLIV LIKOVNE UMETNOSTI NA KOGNITIVNI RAZVOJ 

OTROKA 

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, so mnenja o tem, da je umetnost le stranskega pomena v 

našem življenju, popolnoma nesmiselna. Likovna umetnost ponuja unikatne pedagoške izzive 

in v tem poglavju bomo predstavili, kako pozitivno in edinstveno lahko vpliva na razvoj 

človekovih spoznavnih procesov ter izboljša otrokove umske sposobnosti skozi učenje na 

raznovrstne načine. V zadnjih letih so se prepričanja o pomenu likovne umetnosti v 

kognitivnem procesu zelo spremenila, zato bom sprva naredil kratek pregled zgodovinskega 

pojmovanja učenja in likovne umetnosti. Najprej je vladalo prepričanje, da nima nobene 

povezave s kognitivnimi procesi, danes pa vlada nasprotno prepričanje, da ima likovna 

umetnost veliko vlogo pri razvijanju le-teh. Dandanes velja, da se umetnost poučuje znotraj 

splošnega šolskega sistema, ki je namenjen kognitivnemu razvoju, ker lahko umetniška dela 

poleg podajanja znanja o estetski izkušnji in užitka odpirajo pot rešitvam različnih problemov, 

ki so povezani s posameznikom in družbo. 

4.1. BEHAVIORIZEM 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je vedenjska psihologija ali behaviorizem predstavljal 

dominanten model za učenje in njegov vpliv čutimo še danes. Načela in metode dela tega 

gibanja so se tako ukoreninili v šolski sistem, da so postali del šolskega vsakdana, kar je še 

vedno vidno v uporabi inteligenčnih testov in usmerjenosti k dosežkom. Behavioristi so 

poskušali zreducirati vse oblike učenja na pogojevanje med različnimi fenomeni; tako je nastala 

pedagogika vzroka in posledice, ki je učenje zreducirala na osnovne enote – vezi med 

specifičnimi dražljaji in specifičnimi odzivi. Iz teh osnovnih sestavnih elementov naj bi se 

razvilo kompleksno razumevanje. Behaviorizem nikdar ni znal razložiti pojava višjih 

sposobnosti mišljenja niti ni znal razložiti specifičnih faktorjev v dražljajih, ki so aktivirali 

vzburjenje čustev in emocij med opazovanjem umetniških del. Ena od zapuščin behavioristične 

tradicije v učenju je bila predpostavka, da je bilo učenje v vseh kognitivnih področjih v osnovi 

isto, razlikovalo naj bi se le v vsebini, pa naj je šlo za učenje branja ali matematike. Behavioristi 

so umetnost celo označili kot nekognitivno in iskali splošne zakonitosti, ki bi veljale za vse 

učne situacije. Posledično so bili učitelji umetnosti nagnjeni h kombinaciji psiholoških teorij. 

Uporabljali so behavioristične teorije za opis pridobivanja znanja in sposobnosti ter 

psihoanalitične teorije za opis čustev in občutkov, izraženih skozi ustvarjanje umetnosti. 

(Efland, 2002) 
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Pogledi na učenje Benjamina A. Blooma in njegovih somišljenikov predstavljajo mejo med 

behaviorizmom in kognitivizmom in so razdelili učne predmete v skupine kognitivnega, 

afektivnega in psihomotoričnega značaja. Predmeti z afektivnega področja so bili po navadi 

intelektualno ocenjeni nižje kot tisti s kognitivnega področja. Morda so nenamerno namignili, 

da afektivni cilji izključujejo možnost kognicije, da učenje slikanja ali interpretiranje 

umetniškega dela ne zahteva resnega miselnega napora. Tega statusa jim niso dodelili na 

podlagi objektivnega znanstvenega raziskovanja, temveč zaradi predsodka, ki je favoriziral 

predmete kognitivne narave. Čustev in občutij niso videli kot komponente eksperimentalnega 

raziskovanja. Ta delitev predmetov je imela dva velika vpliva. Mnogi učitelji umetnosti so 

sprejeli in ponotranjili nekognitivno podobo umetnosti; mnogi so to pozdravljali in celo 

izkoristili kot upravičenost za vključevanje umetnosti v kurikulum. Po drugi strani je delitev 

omogočila hierarhično strukturo predmetov (z antičnimi koreninami že v Platonovi filozofiji), 

ki postavlja umetnost na nižjo stopničko izobraževalne lestvice. (Efland, 2002) 

4.2. KOGNITIVIZEM  

Druga teorija učenja je bil kognitivizem, ki je za razliko od behaviorizma poudarjal 

pomembnost učenja in razvoja. Kognitivni psihologi so začeli napredovati v razumevanju 

učenja z raziskovanjem znanja, specifičnega za neko področje. Ugotovili so, da visoka 

sposobnost pisanja sonetov pri posamezniku ne pomeni, da bo imel tudi visoko razvito 

sposobnost reševanja matematičnih problemov, in obratno. Področja znanja so različno 

organizirana in zahtevajo različne pristope k poučevanju. Znanosti so organizirane okoli 

splošnih konceptov in principov, medtem ko se področja, kot so pravo, medicina, umetnost 

zanašajo predvsem na študije primerov, in ne toliko na splošne vseobsegajoče principe. 

Nezmožnost spoznavanja in prilagajanja tem razlikam vodi k dvema vrstama težav. Prva je, da 

so učitelji, ki ne prepoznajo področij znanja, ki temeljijo na študiji primerov (npr. umetnost, 

pravo, medicina), nagnjeni k napačni predstavitvi stopnje kompleksnosti problemov in k 

poenostavitvam. Kadar je raven dvoumnosti, ki je značilna za delo, napačno predstavljena, se 

lahko zgodi, da se s tem izgubijo tudi drugi možni pomeni. Po drugi strani so učenci, ki 

oblikujejo znanje s preveč poenostavljenimi koncepti, nepripravljeni na kompleksnejše 

probleme, s katerimi se bodo verjetno srečali na zahtevnejših ravneh učenja ali v življenju. 

Dobro strukturirana predstavitev znanja je pogosto enostavnejša za učenje in poučevanje, zato 

predstavlja vodilo pri pisanju in oblikovanju učbenikov. Posledično to napačno predstavlja 

kompleksnost (nestrukturiranost) učenja na veliko področjih, vključno z umetnostjo. To se kaže 
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v izjavah, da obstaja samo en pravilen pomen umetniškega dela, ki ga poznajo strokovnjaki, in 

ne dopušča več možnosti, da bi bilo delo izpostavljeno različnim interpretacijam. (Efland, 2002) 

Razlike v učenčevem odzivu na učno situacijo so odvisne tako od učenčeve razvojne stopnje 

kot od področja predmeta, ki se ga uči. Tako kognitivist kot behaviorist opazujeta vedenje, 

vendar se behaviorist osredotoča na pogoje okolja, ki bi lahko vzbudili vedenjski odziv, medtem 

ko se kognitivist osredotoča na proučevanje vedenja v družbenem kontekstu. Pojav 

kognitivnega pogleda je imel dolgoročne posledice za splošno izobraževanje, še najbolj za 

poučevanje likovne umetnosti. Umetnost je bila edini tradicionalni predmet, ki ga je Bloom 

uvrstil v afektivno kategorijo, v primerjavi z ostalimi kognitivnimi predmeti. Ker glede na 

kognitivistično teorijo vsi predmeti sodijo v kognitivno kategorijo, je bila ta sprememba za 

likovno umetnost pomembna sprememba kategorije. Sodobni pogledi na kognicijo so v večini 

izbrisali razlikovanje med kognitivnimi in nekognitivnimi predmeti, saj imajo vsi predmeti tako 

kognitivne kot afektivne komponente. Žal pa se umetnost še vedno pogosto poučuje zgolj kot 

predmet občutij, emocij, in ne idej. Čustva so pogosto interpretirana kot dejavniki, ki zavirajo 

sposobnost razvijanja objektivnega razsojanja. Dokler je bila umetnost uvrščena med afektivna 

področja, odmaknjena od tradicionalnega razmišljanja in razumevanja v prijetnem svetu emocij 

in občutij, se je lahko izogibala neprijetnemu objektivnemu testiranju, ki je bilo vsiljeno 

učiteljem drugih predmetov. Ker je imela umetnost status predmeta, ki ne spodbuja 

intelektualne rasti, so imeli učitelji umetnosti določeno stopnjo svobode, ki ni bila omogočena 

drugim. Toda s spremembami so svobodo tudi izgubili. Premik umetnosti v kognitivno 

kategorijo je imel sicer zelo majhen vpliv na njen položaj v kurikulu. Če je vsako področje 

kognitivno, potem mora biti klasificirano kot kognitivno, vendar ji to ne dodeljuje 

pomembnejšega statusa. Področja se med seboj razlikujejo po različnih tipih kognitivnih 

operacij in strategij za iskanje znanja, ki jih ponujajo; po vsebini in tudi po svoji strukturi. 

Učenje znotraj vsakega tipa področja zahteva različne kognitivne procese za obvladovanje. Zato 

je pomembno razumevanje narave teh razlik, če želimo v polni meri izkoristiti njihov potencial. 

(Efland, 2002) 

4.3. JEAN PIAGET 

Kognitivne razlage o učenju so pomembne pri spodbujanju novih pristopov k znanostim. 

Večina strokovne literature, namenjene učiteljem likovne umetnosti, je zanemarjala temo 

spoznavanja in to nam morda lahko pojasni, zakaj je umetnost izgubila veljavo v javnem 

izobraževanju v nadaljnjih desetletjih. Eden od razlogov za zanemarjanje kognitivne razvojne 
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teorije s strani učiteljev umetnosti je bil tudi ta, da začetek likovnega razvoja pri otrocih ni bil 

predmet raziskave Jeana Piageta, švicarskega psihologa, ki je razvil teorijo o razvoju mišljenja 

v sklopu razvojne psihologije. Piaget je enačil inteligenco z zmožnostjo znanstveno-logičnega 

mišljenja. Tako je tudi risbe, ki jih je analiziral, uporabil za primer znanja, in ne opazovanja 

oziroma domišljije. Takšna predvidevanja so pripeljala do marginalizacije likovne umetnosti 

kot intelektualne dejavnosti. Piaget je pripisoval nižjo pomembnost predmetom, ki so vsebovala 

čustva, ta pa je videl zgolj kot vedenjski vzorec. Sposobnost ločevanja emocij od intelekta je 

pojmoval kot nujen korak pri napredovanju proti stopnji formalnih operacij oziroma logično-

znanstvenemu razmišljanju. Predmeti, ki so zahtevali to stopnjo, naj bi zahtevali višjo raven 

miselnega razvoja. Tako je bila uporaba domišljije med ustvarjanjem umetnosti in metafore v 

poeziji ocenjena kot »sposobnost nižjega pomena«. Torej ni bilo naključje, da je bil eden od 

stranskih učinkov kognitivne revolucije znižanje intelektualnega statusa umetnosti v 

izobraževanju. (Efland, 2002) 

Jean Piaget je lociral um v možganih posameznika in opisal razvoj kot proces, ki vpliva na 

posameznika in vključuje interakcijo z okoljem, vključno s socialnim okoljem. Kognitivni 

razvoj je rezultat notranjih procesov (asimilacija in akomodacija), skozi katere posamezniki 

ustvarjajo vedno bolj zanesljive predstave zunanjega sveta. Medtem ko postajajo te predstave  

primernejše za obrazložitev in predvidevanje dogodkov v okolju, lahko rečemo, da kognitivne 

strukture prestajajo kvalitativne razvojne spremembe, ki povečujejo posameznikove 

sposobnosti za razumevanje in prilagajanje na okolje. Te spremembe so bile opisane kot stopnje 

in proces kot učenje. Z vidika posameznikovega razvoja mišljenja se zdi ta razlaga zadostna, 

čeprav ne upošteva dejstva, da je večina učenja posledica posameznikovih interakcij z drugimi. 

(Efland, 2002) 

4.4. LEV VIGOTSKI 

Lev Vigotski, ruski psiholog, je verjel, da je umska dejavnost unikatno človeška dejavnost, da 

nastane kot rezultat družabnega življenja, s pomočjo učenja jezika in ponotranjanjem kulture 

ter družbenih razmerij. Od živali se razlikujemo po tem, da svojega okolja ne le izkoriščamo, 

temveč si ga tudi podrejamo in po potrebi preoblikujemo. Tako je Vigotski uvedel termin 

območje bližnjega razvoja, kar je družbeni prostor in razdalja med dejansko razvojno ravnijo, 

določeno z neodvisnim reševanjem problemov posameznika, in potencialnim razvojem, 

določenim z reševanjem problemov pod nadzorom odraslih ali v sodelovanju s sposobnejšim 

sovrstnikom. Po tej teoriji sta učenje in razvoj družbeno ukoreninjena za razliko od Piagetove 
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teorije, ki je poudarjala pomembnost biološke zrelosti kot pogoj za razvoj. Dejanska razvojna 

raven je tista, ki bi jo učenci dosegli sami, brez zunanjih vplivov. Večina, če ne vse družbeno 

učenje, rezultira v odpiranju območij bližnjega razvoja, pa naj gre za materinsko spodbujanje 

dojenčka, trenerjevo spodbujanje atleta ali spodbujanje formalne izobrazbe s strani šol in 

univerz. Lev Vigotski je menil, da je šolanje temeljno za otrokov intelektualni razvoj, ker je 

šola družbena ustanova, ki odpira območja bližnjega razvoja. Ta teorija dopolnjuje Piagetevo 

razvojno teorijo v pogledu, da so logično-formalne operacije najvišja oblika intelektualne 

pridobitve. Pozitivna plat socio-zgodovinske razvojne perspektive je spoznanje, da se 

posameznik rodi v določenem kulturnem okolju in pridobi zbrano znanje te kulture skozi 

različne socialne medije. V tistem času se je pogosto uporabljala »botanična metafora«, s katero 

se je rast otroka primerjala z rastjo rastline in učiteljem kot vrtnarjem. Termin »kindergarten« 

iz 19. stoletja ali »otroški vrt« je dokaz njenega vpliva na področju izobraževanja. Razumevanje 

rasti in razvoja veliko progresivnih učiteljev je vodila botanična metafora, še posebej učiteljev 

umetnosti. Po njihovem mnenju se je otrok rodil s skupino latentnih (skritih) sposobnosti, ki bi 

omogočile razcvet otrokovih kreativnih potencialov, če bi se jim dovolilo, da bi jih razvili. 

(Efland, 2002) Idejo o neinterventnosti v otrokovem umetniškem razvoju je razvil avstrijski 

učitelj Franz Cizek v zgodnjem 19. stoletju. (Hickman, 2005) Primerjal je vlogo progresivnih 

učiteljev z vrtnarjem, ki poskrbi za benigno nego (vzgojo), ki naj bi izkoreninila zgrešene 

družbene vplive, kot so učenje na pamet, prepisovanje, pobarvanke idr. Območje bližnjega 

razvoja je močno nasprotovalo takim neinterventnim praksam, ki so dolga desetletja vladale v 

severnoameriški umetniški izobrazbi. Ta razvojna tradicija je vsilila dolgo obstoječe mišljenje 

znotraj kulture poučevanja umetnosti, da je najboljše poučevanje tam, kjer ni poučevanja. Tako 

so se umetniški dosežki cenili zgolj po svoji terapevtski, in ne po izobraževalni vrednosti. 

Tovrstni dolgoročni zgodovinski predsodki so otežili priznavanje učenja umetnosti kot 

kognitivne dejavnosti. Učitelji umetnosti so se zaman borili proti škodljivim vplivom in so v 

večini izgubili bitko. S perspektive Vigotskega so otroci teh progresivnih šol ostali na stopnji 

njihovega »dejanskega« razvoja. Kar so otroci dosegli, je bilo omejeno na to, kar je bilo lahko 

doseženo brez pomoči. Otroci niso bili nikoli izzvani k širjenju svojih sposobnosti. Vpliv 

odraslih je bil omejen na ščitenje pred družbenimi vplivi in je bil preveč pasiven za odpiranje 

območja bližnjega razvoja. Tako nikoli ne bi prišlo do vrzeli med ravnijo dosežkov brez pomoči 

in tistim, kar bi se lahko doseglo s pomočjo staršev in učiteljev. Ne samo da so učitelji izgubili 

bitko proti temu, kar so videli kot zgrešeno vmešavanje odraslih, ampak so izgubili še otroka v 

procesu, saj je brez konstruktivnega vodenja otrokov interes za delo z umetniškimi mediji skoraj 

vedno zamrl. Raziskave iz tistega časa so pokazale, da so otroci z odraščanjem izgubljali 
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motivacijo za ustvarjanje, saj so bili nezadovoljni s svojim naborom sposobnosti, ki se ni mogel 

razviti brez izzivov in primernega vodenja. (Efland, 2002) 

Hickman (2005) meni, da je Efland preveč pozornosti namenil študiranju umetnosti, in ne toliko 

samemu ustvarjanju, ko je pisal o kogniciji in umetnosti. Osredotočal se je predvsem na 

posledice in reakcijo posameznika na umetniško delo, medtem ko je Eisner podrobno opisal 

načine, kako umetniške aktivnosti pripomorejo k razvoju kompleksnih miselnih sposobnosti 

višjega reda. 

Teorije Vigotskega imajo vsaj tri posledice za učenje umetnosti. Prvič, umetnosti se ne bi smelo 

učiti v izolaciji, ampak v povezanosti s svojim družbenim kontekstom, kar velja za učenje na 

vseh področjih. Ob tem se poraja vprašanje, čigav družbeni kontekst bi se moralo preučevati – 

učiteljev ali učenčev? Izobraževalne situacije bi morale biti priložnosti, kjer pride do mediacije 

oziroma pogajanja med dvema ali več osebami. To se zgodi, ko učitelj in učenec sodelujeta pri 

iskanju teme, ki je lahko obravnavana tako, da koristi obema. Drugič, jezik in ostali kulturni 

simboli so orodja, ki omogočajo človeški razvoj in človeška vrsta ustvarja kulturo z uporabo 

simbolov. Tretjič, učenje zajema ponotranjenje kulturnega znanja, kar pomeni, da bi se moralo 

poučevanje osredotočati na kulturne prakse, delujoče v učenčevem okolju. (Efland, 2002) 

Vsebina in družbene konvencije igrajo veliko vlogo pri učenju učencev. Šola bi morala 

posvečati več pozornosti temu pogledu na umetniško ustvarjanje, o čemer bom podrobneje pisal 

v naslednjem poglavju o pedagoških pristopih. 

Efland (2002) meni, da so umetniška dela družbene konvencije – zmaj v kitajski umetnosti in 

kulturi ima drugačen pomen kot zmaj v zahodni kulturi, vendar le zaradi družbenega konteksta. 

Nekateri raziskovalci so dojemali imitacijo stripovskih junakov kot škodljivo dejavnost, 

medtem ko so drugi raziskovali samoučne otroške risbe teh junakov in ugotovili, da 

predstavljajo poskus prikazovanja odseva družbenih konvencij njihove lastne kulture, ki so se 

jih naučili v družbenem kontekstu, predvsem z imitacijo. Otrok ne zanima predstavljanje 

resničnega sveta, ampak ustvarjanje vidnih znakov kulture. Torej lahko rečemo, da umetnost 

izhaja iz umetnosti, in ne iz poskusov upodabljanja podob, zaznanih znotraj omejitev grafičnega 

medija. Otroci se naučijo ustvarjanja simbolov z opazovanjem drugih pri delu in z učenjem 

obstoječih grafičnih modelov v kulturi. 

Tako Brent kot Margery Wilson (1982) zavračata idejo o avtonomno vodenem razvoju 

umetnosti in vidita posnemanje obstoječih modelov kot glavno sredstvo za usvajanje grafičnih 
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sposobnosti. Drugo dognanje Wilsonovih je, da je risanje oblika vizualnih pripovedi, ki so 

osredotočene na teme ali probleme, s katerimi se otroci srečujejo v svojem življenju, npr. risanje 

super junakov v primeru nemoči in nesamostojnosti. Kot primer navajata japonske mange, ki 

obravnavajo življenjske teme in so zaradi stripovskega ter imitativnega statusa necenjene pri 

japonskih učiteljih umetnosti. Vendar sta prepričana, da otroci, ki upodabljajo po modelu mang, 

razvijejo učinkovitejše znanje umetnosti, kot je tisto, ki je zbrano v učbenikih. 

Kulturne vrednote in oblike umetnosti, ki so jim otroci izpostavljeni, vplivajo na podobe, ki jih 

želijo upodobiti. Kultura tako vpliva na to, kar velja za umetniško izražanje. (Eisner, 2002) 

Šolska umetnost, predpisana s kurikulom, se bolj osredotoča na estetske aspekte, izogiba pa se 

problemom in temam, s katerimi se otroci srečujejo in jih zanimajo. Tako se postavi vprašanje 

o bistvenem namenu likovnega izobraževanja. Če otroci v uradnem kurikulu ne vidijo nikakršne 

povezave ali pomembnosti za njihova življenja, ni jasno, kaj je njegov namen. Če otroci 

ugotovijo, da se morajo zatekati k popularni kulturi, da najdejo ustvarjalna orodja, primerna za 

komunikacijo s sovrstniki, se vprašamo, zakaj oblike znotraj formalnega šolanja tega pogosto 

ne zmorejo. (Wilson in Wilson, 1982) 

Poleg tega se sprašujemo, kakšne kognitivne sposobnosti lahko likovna umetnost spodbuja, pa 

jih drugi predmeti ne morejo, in kakšne posebne sposobnosti lahko umetnost prispeva h 

kogniciji kot celoti. 

4.5. KOGNITIVNA FLEKSIBILNOST IN USTVARJANJE INTERPRETACIJ 

Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljna področja pismenosti, danes 

poudarjamo tudi pomen drugih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska, 

matematična, naravoslovna, ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi. (Žakelj, 2012a) 

Kot smo že videli v Eisnerjevi viziji vizualne kulture, je tudi medijska pismenost zelo 

pomembna, k čemur lahko likovna umetnost ogromno prispeva. 

Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti omogočajo posamezniku uspešno in 

ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. 

Pridobivanje specifičnega znanja v šoli je pomembno, vendar je uporaba le-tega odvisna tudi 

od pridobitve širših znanj in spretnosti. Nekatere splošnejše spretnosti so nujne za razvoj in 

kasnejšo uporabo znanja, kot so npr. prilagodljivost, fleksibilnost, reševanje problemov, ipd. 

Govorimo o »pismenosti« v širšem pomenu besede. (Žakelj, 2012a) 
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Eden izmed pomembnih prispevkov likovne umetnosti k človekovemu delovanju je kognitivna 

fleksibilnost. To je sposobnost spreminjanja strategij, ko posameznik postane pozoren na 

strukturne zahteve vsakega področja in sposobnost aktivacije primernih sredstev za 

zagotavljanje pomena in razumevanja. Kdor želi biti fleksibilen, potrebuje repertoar strategij, 

med katerimi lahko izbira in veliko se jih lahko nauči pri umetnosti. Kognitivna aktivnost v 

kompleksnih področjih (kot je umetnost), poudarja posamezne primere in odsotnost širših 

posplošitev. Zanaša se na interpretativno dejavnost za konstrukcijo razumevanj. Ljudje z 

različnimi znanji in nameni bodo prišli do različnih (kredibilnih) interpretacij, pri tem pa 

posamezna interpretacija ne izključuje drugih in nabor različnih interpretacij bogati kulturo, ko 

nova spoznanja navdajajo stara dela z novimi pomeni. Kar je umetniško delo pomenilo za eno 

generacijo, se bo verjetno spremenilo, ko bo druga generacija interpretirala isto delo. Umetnost 

je torej kognitivno pomembna, ker omogoča situacije, ki spodbujajo kapaciteto konstrukcije 

interpretacij. Potreba po interpretaciji je pomembna v življenju, saj zanesljivo znanje pogosto 

ni na voljo ali je polno dvoumnih in nasprotujočih si podatkov. Ne samo da interpretacija 

umetniških del omogoča posamezniku, da jih razume, temveč tudi omogoča posameznikom, da 

interpretirajo druge situacije, kjer so življenjske okoliščine negotove ali nejasne. Sposobnost 

interpretiranja razvijajo tudi druga kompleksno strukturirana področja znanja, kot so pravo, 

zgodovina ali medicina. Umetnost ima pred ostalimi to prednost, da jo lahko učencem 

predstavimo pri relativno zgodnji starosti v primerjavi z npr. medicino, ki za doseganje stopnje 

medicinske interpretacije (diagnoze) zahteva mnogo let izobraževanja. (Efland, 2002) Elkins 

(2000) sicer meni, da je lahko tudi gledanje rentgenske slike že skorajda umetnost, saj zahteva 

specializirano in pozorno opazovanje ter ustvarjanje interpretacije, vendar medicinska 

interpretacija stremi k eni in edini »pravi« diagnozi, medtem ko umetnost spodbuja nastanek 

veliko interpretacij, tako s strani umetnikov kot gledalcev. Te interpretacije spodbujajo proces 

ustvarjanja kulture. Umetniško delo je umetnikova interpretacija tega, kar je videl, občutil ali 

doživel. Je domišljijsko reorganiziranje izkušnje in njeno utelešenje v mediju. To velja tako za 

otroka kot za profesionalnega umetnika s to razliko, da ima profesionalni umetnik več izkušenj 

in bolje obvlada medije, ki jih uporablja. Veliko učencev lahko uspešno zaključi svoje 

izobraževanje in pridobi visoke ocene na testih, ampak ima težave pri interpretaciji, prilagajanju 

in apliciranju tega znanja v kontekstih, drugačnih od tistih, v katerih je bilo znanje pridobljeno. 

Kognitivna fleksibilnost je kvaliteta uma, ki omogoča učencem, da uporabijo svoje znanje na 

različne načine v resničnih situacijah. Vključuje sposobnost predstavljanja znanja (konceptov, 

idej) na različne načine. Kognitivno fleksibilni učenci se učijo večsmerno in ustvarijo več 

različnih perspektiv. (Efland, 2002)  
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4.6. INTERPRETACIJA IN METAFORA 

Otroci sčasoma spoznajo, da v umetnosti obstaja svoboda, ki jo lahko izkoristijo za izražanje 

estetskih vrednot. Učinkovito poučevanje umetnosti se kaže v izpopolnjeni občutljivosti za 

vizualne kvalitete in njihove odnose. Svoje znanje in sposobnosti učenci pokažejo z 

ubeseditvijo tega, kar vidijo (terminologija, metafore, primerjave itd.). Videti umetnost pomeni 

videti preko tega, kar je takoj vidno. Posameznik mora biti inteligenčno reflektiven glede dela. 

Umetniško izobraževanje omogoča učencem priložnosti, da se naučijo uporabljati jezik 

figurativno, da ujamejo to, kar se ne da povedati dobesedno. Take lingvistične sposobnosti je 

Aristotel opisoval kot največjo človeško sposobnost, sposobnost tvorjenja metafor. Poleg 

interpretacije se med kritiko tvorijo tudi sodbe o kvaliteti dela, ki so izjave o vrednosti videnega, 

in ne le osebne preference. Učenje umetnosti omogoča učencem poleg tvorjenja metaforičnih 

oblik izražanja tudi izkušnjo poglobljenega iskanja pomena in pomembnosti likovnih del, kar 

je pomembna oblika razmišljanja. (Eisner, 2002) 

Umetniške dejavnosti prav tako spodbujajo domišljijo in uporabo metafor ter pripovedi, ki so 

temeljne pri ustvarjanju »domiselne razumnosti« (ang. imaginative rationality). Ta razumnost 

je ena od naših najpomembnejših orodij za poskus razumevanja stvari, ki jih nikoli ne moremo 

razumeti v celoti, kot recimo čustva ali estetske izkušnje. Metafore imajo nekakšno svojo 

logiko, ki po navadi izvira iz telesnih občutenj, npr. občutek ravnotežja, ki se ga naučimo s hojo 

in ga lahko pozneje apliciramo na druga področja, kot so uravnotežena prehrana, uravnotežena 

osebnost … Pri tem mora učitelj uporabljati primeren jezik in sposobnosti, ki naj bi se jih učenci 

naučili. Številni ljudje še nikoli niso slišali za uporabo metafor ali prispodob za govorjenje o 

umetniškem delu. Vsaka naloga in vsak material, s katerim delamo, vsiljuje omejitve in 

omogoča priložnosti za razvoj uma. Če učenci želijo razviti sposobnost metaforičnega 

razmišljanja, potrebujejo priložnosti, primere in spodbujanje k uporabi metafor v svojem 

govoru in pisanju. Sposobnost metaforičnega razmišljanja ni rezultat posamezne priložnosti, 

ampak zahteva ponavljajoče se priložnosti za raziskovanje. (Eisner, 2002) 
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4.7. OPAZOVANJE, VIZUALNO REŠEVANJE PROBLEMOV IN DOMIŠLJIJA 

Ena od funkcij likovne umetnosti je, da nam pomaga naučiti se opazovati svet. Omogoča nam 

pogoje za opazovanje in doživljanje znanih stvari na nove načine in s tem omogoča nov način 

vedenja (ang. knowing). (Eisner, 2002) 

Umetniške dejavnosti spodbujajo načine mišljenja, ki jih uporabljamo, ko je treba reševati kak 

problem. Rudolf Arnheim (1954) je v času behaviorizma nasprotoval splošnim prepričanjem in 

trdil, da je percepcija kognitivna dejavnost in umetnost kognitivne narave. Razvil je dva zelo 

vplivna argumenta, ki sta podpirala ta pogled. Prvi je, da je senzorična percepcija že sama po 

sebi kognitivna in da zahteva od opazovalca izbiranje, posploševanje in povzemanje vidikov 

objekta, ki ga prejme um. Dejanje selekcije postane osnova zaznavanja, kar je očitna umska 

dejavnost, in ne pasivno sprejemanje senzoričnih dražljajev. Otrok med ustvarjanjem svojim 

zgodnjim upodobitvam oseb, preprostemu krogu s pravokotnimi črtami, začne dodajati še 

poševne črte za gibanje, da lahko razlikuje med osebami, ki tečejo, in tistimi, ki stojijo pri miru. 

Arnheim razlaga ta napredek v risbi z otrokovim postopnim nezadovoljstvom z omejitvami 

nižjih oblik razlikovanj in zato začne posegati po višjih. Drugi argument temelji na ideji, da 

zahteva predstava objekta sposobnost razmišljanja znotraj možnosti določenega medija, npr. 

narisati tridimenzionalen predmet na dvodimenzionalno površino. Gre za napredovanje v 

obvladovanju medija, s katerim otrok dela, npr. prehod upodabljanja frontalnega pogleda na 

človeški obraz k profilnemu. Poleg tega je Arnheim trdil, da je vizualno razmišljanje potrebno 

za razumevanje umetniških del. Po njegovem mnenju opazovalec naj ne bi potreboval besedila 

za obrazložitev kulturnih simbolov v delu. Prav tako zapisani ali govorjeni opisi del ne morejo 

zamenjati samega srečanja z delom. Pri ustvarjanju ima vsak medij svoje omejitve za 

razlikovanje oblik. Poskus upodobitve tridimenzionalne figure na dvodimenzionalnem mediju, 

kot sta svinčnik in papir, predstavi učencu serijo težkih miselnih problemov, ki se jih mora 

naučiti obvladovati. Otrok nima nikakršnih težav pri upodabljanju tridimenzionalnih 

predmetov, kot je recimo glina, vendar ta prinese s seboj svoj nabor omejitev, npr. če bi hoteli 

z glino ustvariti podobne tanke črte, kot jih ustvarja svinčnik. (Efland, 2002) 

Videnje je dosežek, in ne zgolj naloga. Učiti se videti lastnosti, ki sestavljajo vidno polje, 

zahteva obliko pozornosti, ki je redko uporabljena v navadnem življenju. Vidimo, da bi 

prepoznali, in prepoznavanje je končano takoj, ko etiketiramo, kar vidimo. Pri takem »videnju« 

je videnje prekinjeno, še preden so bile lastnosti vizualnega polja raziskane. Umetnost je 
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koristna za razvoj te sposobnosti, saj zahteva raven usmerjene pozornosti, ki je zelo redko 

potrebna v običajnih situacijah, ki jih srečujemo. (Eisner, 2002) 

Svet je množična masa ločenih detajlov, ki vključuje ljudi, predmete in dogodke. Kar 

zaznavamo, je odvisno od našega predznanja, zanimanja, radovednosti ... Večinoma se ne 

zavedamo, do katere mere naša pričakovanja, potrebe in dispozicije oblikujejo naše zaznave. 

Pogosto je možno spremeniti naše zaznavne navade, če in ko posumimo, da omejujejo naša 

obzorja. Naša zaznavna dejanja po navadi zadostujejo za večino namenov, npr. pregledamo 

svoje okolje, da dobimo grobo predstavo o njem, kar zadostuje, da ne zadevamo pešcev na cesti 

z avtom ali da se ne spotikamo ob pohištvo v neznani sobi. V takšnih primerih nas vodi 

izkustvena inteligenca. Toda pojavljaje se priložnosti, ko te navade niso dovolj. Takrat moramo 

uporabiti bolj specializiran način gledanja. Ko postanemo pozorni na našo zaznavno dejavnost, 

smo spremenili našo zaznavo v predmet mišljenja. Tako odkrijemo nove možnosti zaznavanja, 

ki nam omogočajo nove izkušnje, ki nam spremenijo pričakovanja o tem, kaj bomo našli. Ko 

preusmerimo pozornost na zaznavanje, postane zaznava koncept v našem razmišljanju. Ne 

zaznavamo več, ampak razmišljamo. V mislih imamo lahko podobe ali besede, shranjene v 

spominu in prisotne v umu, tudi če izvorni dražljaj ni več prisoten. Lahko razmišljamo o 

procesu zaznavanja ali pa razmišljamo o včerajšnjem sončnem zahodu. Ne razmišljamo zgolj 

o zaznavanju kot procesu in objektih, ki smo jih zaznali, temveč gremo lahko še dlje in 

razmišljamo o našem razmišljanju, še posebej če se vprašamo, kje se je zaznavanje zaključilo 

in razmišljanje začelo oziroma če je sploh bila jasna razmejitev med njima. Dejavnost 

razmišljanja gre lahko še dlje in je neodvisna od čutov. Če razmišljamo o včerajšnjem sončnem 

zahodu, ta podoba, ki jo vidimo v mislih zdaj, obstaja tudi v našem razmišljanju. Ko dosežemo 

točko, ko je predmet naše analize naše razmišljanje in ko je instrument analize tudi naše 

razmišljanje, dosežemo stanje ravnovesja, kjer sta si predmet in instrument kvalitativno enaka. 

Razmišljanje je včasih opisano kot proces, ki ustvarja simbolne predstavitve našega okolja, 

torej nekaj, kar se dogaja v možganih in se osredotoča na zunanji svet. Včasih pa se razmišljanje 

ukvarja z nečim, kar lahko opišemo kot domišljijo. Ta reorganizira simbolični material (podobe, 

koncepte, ideje) v notranje pokrajine uma. Imaginativna reorganizacija nam sčasoma omogoči, 

da predvidimo nove situacije v našem okolju in tako prilagodimo naše odzive. Vodi nas k 

ustvarjanju znanstvenih konceptov o vesolju, skladanju simfonij, pisanju romanov ali k 

nikakršnemu odzivu sploh. (Efland, 2002) 
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4.8. TEHNIKE IN MIŠLJENJE 

Enostavno in v nekaterih pogledih upravičeno je misliti o tehniki kot o običajnih, že vajenih 

motoričnih sposobnostih. Po navadi so tako priučene, da za njihovo uspešno uporabo ne 

potrebujemo veliko zavestne pozornosti. Tehnikam posvečamo pozornost le, ko se te, ki jih 

imamo, izkažejo kot nezadostne v določeni situaciji. Tehniko vodi estetsko premišljevanje. 

Učitelj mora imeti znanje tudi o tehničnih zahtevah, povezanih z materiali in njihovo uporabo. 

Tehnike, uporabljene pri ustvarjanju umetniškega dela, predstavljajo načine izvedbe, vendar 

poleg tega odsevajo načine razmišljanja o izvedbi stvari. Tako pridobitev nove tehnike ni zgolj 

tehnični dosežek, ampak tudi nova oblika mišljenja. Popravki in prilagoditve, ki jih učenci 

naredijo na svojih izdelkih, odsevajo, kaj so se naučili videti in razdaljo med tem, kar so hoteli 

narediti, in tem, kar so naredili. Takšna vrsta analize je pomembna v življenju na splošno. 

Sposobnosti vrednotenja, predvidevanja potrebnih popravkov, vnašanje popravkov in nato 

evalvacija posledic so bistveni za kvalitetno delo na kateremkoli področju. Takšni dosežki 

zahtevajo sposobnosti razmišljanja. V otrokovih umetniških delih skozi čas se ne vidi le razvoja 

njegovih tehničnih sposobnosti, ampak tudi njegov umski razvoj. (Eisner, 2002) 

4.9. MATERIAL KOT MEDIJ 

Materiali postanejo mediji, ko sporočajo/prenašajo sporočila in izbire posameznika. V tem 

smislu je preobrazba materiala v medij dosežek. Material postane medij, ko prenese umetnikove 

namene in odkritja ter izbiro sporočila. Različni materiali prinašajo različne možnosti in 

omejitve, npr. drugačno drevo nastane s kepo gline kot s svinčnikom na papir. Lastnosti 

materialov vzbudijo različne zamisli in sposobnosti, ki delujejo znotraj omejitev, in možnosti 

materiala. Znotraj teh omejitev deluje kognicija. Skozi dozorevanje se širi tudi otrokovo znanje 

o potencialih materiala. Ko otrokove tehnične sposobnosti dosežejo zamisli tega, kar želi 

ustvariti, se kvaliteta njegovega dela dvigne. Razmišljati spretno je znak inteligentnosti in 

prilagajanje tehnike, da služi umetnikovim namenom, zahteva občutljivost do prefinjenih 

kvalitet. Dobro razmišljanje znotraj medija zahteva razumevanje potencialnih možnosti in 

omejitev materiala, s katerim umetnik dela. Zavedanje in ideja sta del osmišljenega 

umetniškega delovanja, ampak ideja potrebuje plovilo, ki jo bo spremenilo v predmet ali 

dogodek. To vlogo prevzame material, ki deluje kot medij, zato potrebuje domišljija preskok v 

obliko, kjer se zgodi transformacija, katere velik del so tehnične sposobnosti. Uporaba le-teh je 

tak način ravnanja z materialom, da ima ustvarjena forma učinek. (Eisner, 2002) 
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Naštel sem le nekaj primerov, kako lahko likovna umetnost vpliva na razvoj mišljenja oziroma 

na same miselne procese. Lahko bi rekli, da likovna umetnost v vsej svoji širini spodbuja razvoj 

mišljenja na raznovrstne načine. V naslednjem poglavju si bomo podrobneje pogledali, kako 

lahko učitelj vplete vse te in še kakšne druge elemente likovne umetnosti, na kaj mora biti pri 

tem pozoren ter kako se na to pripravi. Poleg tega bomo navedli, kako lahko vse te možnosti 

likovna umetnost tudi vrednoti. 
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5. PEDAGOŠKI PRISTOP 

Možnosti, ki jih lahko likovna umetnost ponudi učencem pri učenju in razvijanju raznovrstnih 

sposobnosti, je treba upoštevati pri samem načrtovanju in poučevanju predmeta. Pomembna je 

vloga učitelja, ki se mora tega zavedati in to uveljavljati v kompleksnem procesu poučevanja. 

Družba v širšem pomenu besede (starši, učenci, strokovni kader ...) ima vpliv na vrednotenje 

znanja in mora za učinkovitost izobraževanja delovati enotno, vsaj glede splošnih ciljev, ki si 

jih zastavi. V današnjem času, ko sta pri nas podoba in vloga učiteljev na splošno zelo nizki, je 

treba dobro razmisliti, kako naprej. Pri tem imajo predmeti, ki so na žalost še zmerom videni 

kot postranski, toliko več dela. 

5.1. STATUS LIKOVNE UMETNOSTI V DRUŽBI 

Obstajajo vsaj trije problemi, ki vplivajo na status umetnosti v šoli, in dva od teh sta bila že 

večkrat omenjena v tem besedilu. Prva težava je tendenca, da likovno umetnost vidimo zgolj 

kot vir zabave oziroma postransko dejavnost. Druga težava je pomanjkanje zavedanja o vlogah, 

ki jih lahko ima umetnost v splošnem kognitivnem razvoju posameznika. Celo tisti, ki umetnost 

poučujejo, pogosto navedejo, da je namen umetniške dejavnosti spodbujanje kreativnega 

izražanja, ne pa, da moč domišljije spodbuja tudi razmišljanje in pridobivanje znanja. Tretji 

problem pa se kaže v tem, da izobraževalci ne vedo, kako uporabiti umetnost za razvoj 

kognitivnih sposobnosti pri otrocih. (Efland, 2002) 

Da bo javnost (predvsem starši) razumela vlogo in pomembnost likovne umetnosti za kognitivni 

razvoj, ji je to treba predstaviti in jo zato vključevati v sam proces poučevanja. Javno 

izobraževanje lahko napreduje, če pomagamo skupnosti razumeti oblike razmišljanja, ki 

odsevajo v otrokovem umetniškem delu. Izdelava glinenega kipca je veliko več kot le igra z 

glino. Je priložnost za učenca, da uporabi specifične načine razmišljanja za izmišljanje in 

upodabljanje podob iz domišljije ter za razvijanje občutljivosti za potencial gline; načine, kako 

se lahko rokuje z njo; je priložnost za učenje videnja tridimenzionalne oblike in presojanja 

tridimenzionalnih odnosov med deli celote. Priložnost za delo z glino za ekspresivne namene 

je tudi priložnost za učitelja, da prikaže in interpretira staršem rast, ki jo izkazuje otrokovo 

likovno delo. Učitelj lahko uporabi otrokov izdelek, da prikaže pomembne oblike otrokovega 

kognitivnega razvoja. Lahko pripravimo tudi izobraževalno interpretativno razstavo, na kateri 

bomo razložili gledalcem lastnosti dela in opisali oblike mišljenja, ki jih je otrok uporabil za 

izdelavo tega dela. Razstava lahko vključuje tudi otrokovo interpretacijo in vrednotenje 
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njegovega dela ter mnenje o tem, kaj se je naučil ob izdelavi. Strokovna priprava učiteljev 

umetnosti bi morala vključevati priložnosti, da se učenci naučijo interpretirati na tak način. 

Tako bi se lahko tudi drugi ljudje poučili o izobraževalni funkciji umetnosti. (Eisner, 2002) 

Umetnost v šolah se ne more izboljšati, dokler ji je dodeljen marginalni status. Če želimo 

izboljšanje podobe likovne umetnosti v javnosti, moramo usmeriti našo pozornost v šolsko 

kulturo in dejavnike, ki jo oblikujejo. Šole morajo zahtevati oblikovanje vizije v skupnosti in  

se truditi za uresničevanje te vizije na politični ter izobraževalni ravni. Reforme v šolstvu, ki so 

nastale zaradi nezaupanja strokovnjakom, vodijo v načela in prakse, ki nadzirajo, predpisujejo, 

odločajo, merijo in vodijo, načela, ki ne ločijo med dresuro (ang. training) in izobrazbo. (Eisner, 

2002) 

5.2. POSLANSTVO LIKOVNE UMETNOSTI 

Pouk likovne umetnosti ne sme zgrešiti smeri in poskušati opravičiti svojo primarno 

izobraževalno nalogo z osredotočanjem naporov na cilje, ki jih druga področja dosegajo enako 

dobro, ampak mora na prvo mesto postaviti to, kar je značilno zgolj za vizualno umetnost, npr. 

izrazne zmožnosti vidnih vidikov sveta. Na kognitivni ravni z likovno vzgojo »razgrajujemo 

vidni svet«, na izrazni ravni ga likovno oblikujemo oziroma formiramo. Ta sposobnost je 

pomembna za naše življenje in obogati izkušnjo ter naše notranje doživljanje sveta. Prav tako 

se mora pri pouku likovne umetnosti spodbujati razvoj umetniške inteligence. Učitelji likovne 

umetnosti morajo pomagati učencem, da spoznajo in se naučijo čim več o umetnosti v vseh 

njenih oblikah, vključno z umetnostjo v popularni kulturi. Biti sposoben doseči kvalitete, ki 

sestavljajo uspešno likovno delo, ni trivialni intelektualni dosežek. Človeška inteligenca ima 

mnogo oblik in vsaka ima svoje družbene ter kulturne namene. (Eisner, 2002) 

O  vprašanju, ali obstaja »umetniška inteligenca«, je pisal Gardner. Po njegovem mnenju ta ne 

obstaja, vendar v svoji teoriji multiplih inteligenc (ki jo še vedno razvija in dopolnjuje) opisuje, 

da obstaja več vrst inteligenc (jezikovna, glasbena, logično-matematična, prostorska, gibalna, 

interpersonalna in intrapersonalna), ki so lahko izkoriščene na umetniški način. Te vključujejo 

metaforično in ekspresivno uporabo jezika ter estetsko uporabo prostorske inteligence. Če neko 

inteligenco uporabimo za estetske namene, je to odvisno od osebne in kulturne odločitve. 

(Hickman, 2005) 

Likovna umetnost bi morala pomagati učencu naučiti se ustvarjati vizualne podobe; kako videti 

in se odzvati na umetnost ter druge vizualne oblike; kako razumeti vlogo, ki jo ima umetnost v 
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kulturi; pomagati učencem naučiti se ustvarjati in izkusiti estetske značilnosti podob ter 

razumeti njihov odnos s kulturo, katere del so. Seveda so to elementi poučevanja, ki niso podani 

kot samostojne enote, ampak se prepletajo v celotnem procesu učenja. Treba je pomagati 

učencem prepoznati, kaj je osebno, značilno in edinstveno pri njih samih ter njihovih delih. To 

je zelo pomembno, saj v šolstvu prevladuje ideja o enotnosti; standardizirano preverjanje, ki 

zahteva enotne odgovore, kar je sicer nujno pri nekaterih predmetih. Ne sme se pozabiti na 

individualnost posameznika, ki se lahko hitro skrije oziroma se nanjo pozabi. Tukaj lahko 

likovna umetnost prispeva svoj delež, saj temelji na ustvarjanju osebnega pogleda. Šolski 

kurikul daje prednost predmetom, ki temeljijo na pravilih, in šola največkrat uči zgolj sledenje 

pravilom, zato je umetnost, ki večinoma išče raznolikost rezultatov, lahko protiutež. Zato bi 

morali pri likovnem pouku omogočati učencem, da si zagotovijo estetske oblike izkušenj v 

vsakodnevnem življenju. Vsak način gledanja na svet omogoča različne oblike pomenov. Na 

izobraževalni proces lahko gledamo kot omogočanje posameznikom, da se naučijo zagotoviti 

si široko raznolikost poglobljenih pomenov. (Eisner, 2002) O tem je Eisner govoril že v svojih 

vizijah likovne umetnosti. 

Temelj procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje so izkustva učencev ter njihovo iskanje 

idej za reševanje likovnih problemov, likovnih motivov, zanimivih rešitev likovnih tehnik, 

povezovanje znanja likovnih in drugih pojmov. Ob tem naj bi učenec razumel problemsko 

situacijo, strategijo reševanja likovnega problema, likovne rešitve kot rezultate izvedbe likovne 

naloge in njeno predstavitev v okviru vrednotenja (refleksija, samorefleksija). Pomembno je, 

da učitelj upošteva raven obstoječega razumevanja in poznavanja posebnosti likovnih pojmov, 

zmožnost ravnanja z likovnimi materiali in pripomočki, posebnosti likovnega razvoja glede na 

starostno stopnjo, stil izražanja in stil učenja učenca. Zelo pomembni so tudi učenčevi čustveni 

odzivi na doživetja, kajti s tem se spodbuja njegova samozavest, ki vpliva na izražanje idej. 

Prava mera racionalnega razmišljanja na čustveni podlagi podkrepi spontano oblikovanje 

podob z likovnimi materiali. Za nekatere učence so določene dejavnosti lažje oziroma jih rajši 

opravljajo kot druge. Iz izkušenj vemo, da se vsak učenec loti likovne naloge različno. Idealno, 

a nemogoče bi bilo, da bi se vsi vsega lotili na enak način. Zato govorimo o različnih stilih 

učenja in vsak izmed njih ima svoje dobre in slabe plati. Dobre lastnosti je treba razvijati, se 

opirati nanje, slabe pa odpravljati. Človek naj bi do neke mere razvijal tudi svoja šibka področja, 

saj kakovostno učenje povezuje, integrira vse pole oziroma modalitete. Integracija, in ne 

specializacija, je zaželeni cilj osebnostnega razvoja posameznika. Učence je treba obravnavati 

posamezno in upoštevati, da ima vsak posameznik različne izkušnje, zmožnosti, interese in 
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afinitete, s katerimi si lahko na svoj način oblikuje smisel pridobljenega znanja. Učitelj mora 

ugotoviti te posebnosti, da lahko svetuje in objektivno vrednoti učenčevo delo. Spoznavanje 

dobrih in tudi slabih lastnosti vsakega učenca pomeni, da učitelj skupaj z učencem išče najbolj 

smiselno pot izvedbe celotne dejavnosti, kar pa je pomembna informacija za učitelja. Učenci se 

na vseh starostnih stopnjah zelo razlikujejo glede zmožnosti opažanja, mišljenja, domišljije, 

domiselnosti, vendar so vsi lahko ustvarjalni, kar je želen rezultat pouka likovne umetnosti na 

vseh korakih, ki tvorijo proces likovnega izražanja. Značilnosti učnih stilov in naloge učitelja, 

da posameznega učenca vodi do najprimernejšega rezultata v vzgojno-izobraževalnem procesu 

likovne vzgoje, so uporaben okvir pri načrtovanju dejavnosti učitelja in učenca, ki je izredno 

učinkovit kot vodilo za razumevanje težav pri učenju, individualno svetovanje in ne nazadnje 

pokaže elemente individualizacije pouka, ki so ključni pri vrednotenju in ocenjevanju 

učenčevih dosežkov. (Tomšič Čerkez, 2012) 

Zaradi vse večje potrebe po individualizaciji učnega procesa mora učitelj že pri načrtovanju 

imeti v mislih posameznika in skupino, kar pomeni ustvarjanje fleksibilnih, alternativnih in zelo 

dinamičnih strategij poučevanja, zato je treba nujno razvijati tudi fleksibilne in 

individualizirane načine vrednotenja in ocenjevanja znanja. (Tomšič Čerkez, 2012) 

5.3. KURIKUL 

Pri načrtovanju pouka mora učitelj upoštevati kurikul, in če ga učitelj zna dobro uporabiti, mu 

kurikul ponuja oporo pri poučevanju. 

Slovenski šolski kurikul kljub posodobitvam še vedno ne vključuje določenih aktualnih 

spoznanj na področju učenja, zato je velik del slovenskih otrok v šoli izjemno nesrečen, ker 

nimajo možnosti, da bi razvili svoje interese. Avtorica izpostavlja dejstvo, da je bil marsikateri 

veliki znanstvenik ali umetnik (Einstein, Picasso, Rodin, Mozart …) tudi »nerazumljen« v 

šolskem sistemu svojega časa, še huje pa je, da smo verjetno ogromno število otrok spregledali 

oziroma nismo razvili njihovega potenciala. Z znanjem in razvojem različnih tehnologij je nujni 

moralni imperativ šole, da vsak otrok uresniči možnost razvoja vseh vrst inteligenc, saj le tako 

lahko odkrije in izkoristi svoje potenciale. (Tomšič Čerkez, 2012) 

Interpretacija kurikula je bistvena za katerokoli izobraževalno ustanovo. Kurikul je zgrajen iz 

nabora aktivnosti, ki usmerjajo in razvijajo kognitivne sposobnosti posameznika. Središčni 

pojav kurikula so dejavnosti, ki jih ustvarjajo učenci in učitelji in ki oblikujejo oblike 

razmišljanja otrok. Učitelj lahko zahteva od otrok, da primerjajo ekspresivni značaj čajnika z 
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ekspresivnim značajem honda motorja, in s tem prosi otroke, naj namenijo pozornost tako 

vizualnim oblikam kot njuni ekspresivni vsebini. To zahteva drugačno obliko efektivnega 

sodelovanja in perspektive, kot če bi zgolj zahteval opis vizualnih oblik teh dveh predmetov. 

(Eisner, 2002)  

Svet lahko vidimo na različne načine in različni ljudje ga bodo videli drugače. Naš vid je 

praktičen in praktična percepcija po navadi ni namenjena za ustvarjanje radosti v tem, kar je 

videno, za izzivanje naših prepričanj ali ustvarjanje vprašanj, ki nas vodijo do produktivne 

zbeganosti. (Eisner, 2002) 

Vsaka podoba uteleša način gledanja, tudi fotografija. Fotografije niso zgolj mehanske 

reprodukcije. Vsakič ko pogledamo fotografijo, se zavedamo fotografa, ki zajema prizor iz 

neskončne množice drugih prizorov. Fotografov način gledanja se odraža v njegovi izbiri 

subjekta. Slikarjev način gledanja se sestavi s sledmi, ki jih pušča na platnu ali papirju. Kljub 

temu da vsaka podoba zajema neki način videnja, sta naša percepcija in razumevanje te podobe 

odvisna od našega načina gledanja. (Berger, 1972) 

Umetnost nam omogoča nov način gledanja na svet. Šolski kurikul nam omogoča različne 

okvirje, skozi katere gledamo ali »beremo« svet. Ti okvirji, teorije, koncepti, podobe in zgodbe 

razčlenjujejo svet na določene načine. Socializacija znotraj kulture pomeni pridobivanje teh 

okvirjev, da lahko sodelujemo v diskurzu skupnostim, skupni okvirji pa omogočajo skupno 

življenje. Učenci pridobivajo orodja pri predmetih, ki jih obiskujejo, za ustvarjanje smisla v 

svetu. Efektivni izobraževalni programi omogočijo več okvirjev in sposobnost premikanja le-

teh. Likovna umetnost uči učenca, kako biti pozoren na lastnosti nečesa in na ekspresivno 

vsebino. Učiti se videti na ta način je učiti se videti skozi določeni okvir. To včasih zahteva, da 

prezremo oznako ali funkcijo videne stvari, zato da lahko opazujemo formo oziroma kako so 

kvalitete organizirane. (Eisner, 2002) 

Učenje in poučevanje v učilnici nista odvisna zgolj od kurikula in načina poučevanja, temveč 

tudi od celotne klime v učilnice in na šoli. Družbeni pogoji, norme, odnosi in stališča vrstnikov, 

vrednote in organizacijska struktura šole, skrita sporočila, posredovana učencem z 

ocenjevanjem, učijo posredno, po nekaterih virih celo močneje kot kurikul in oblike 

poučevanja, zato zahtevajo posebno pozornost. Poleg neposrednega kurikula imamo tudi 

posredni kurikul, ki ostaja isti, medtem ko se neposredni spreminja skozi čas. (Eisner, 2002) 

Pri tem lahko najdemo vzporednice z Eisnerjevimi vizijami in lekcijami likovne umetnosti za 
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izobraževanje, pri katerih smo videli, kakšne razsežnosti znanja in učenja sposobnosti ponuja 

predmet likovne umetnosti v vsej svoji širini.  

Eisner (2002) opozarja, da moramo prepoznati načine, kako umetnost vpliva na učno izkušnjo 

učencev in na to, katere kognitivne sposobnosti bodo razvili pri likovni umetnosti. Zato lahko 

prepoznamo sile, ki vplivajo na to, kar se učenci naučijo pri likovni umetnosti. Obstajajo štiri 

sile, ki zmerom sodelujejo v razredu: 

 Vsaka dejavnost in materiali pri ustvarjanju, ki ponujajo priložnosti in ovire. 

 Iztočnice, pomagala, pripomočki, ki jih učitelj poda učencu, da se mu lažje uspe naučiti. 

 Norme v učilnici, ki so spodbujane in grajane. 

 Razredna klima.  

Obstaja še en kurikul, ki je paradoksalen: nični kurikul. Česar se učenec ne uči, je lahko prav 

tako pomembno kot to, kar se uči, tako posredno kot neposredno. Nični kurikul sestoji iz vsebin, 

ki niso prisotne v šolah in ki se jih učenci ne bodo nikoli imeli priložnost naučiti. Če umetnost 

v šoli ni prisotna ali je slabo poučevana, so učenci oškodovani. (Eisner, 2002) 

Jerome Bruner (1960) je predstavil svojo idejo o spiralnem kurikulu, ki je temeljila na ideji, da 

lahko otrokom predstaviš idejo že zelo zgodaj, če je predstavljena v simbolni obliki, ki jo lahko 

asimilirajo na svoji stopnji razvoja. Predšolski otroci morda ne bodo razumeli principa 

ravnotežja v matematičnih enačbah, lahko pa jih pripravimo na to razumevanje z izkušnjami z 

gugalnico na igrišču. Na vseh stopnjah razvoja se nato predstavi isti problem, vendar na 

kompleksnejši način. V kurikulu naj bi se spremenil način podajanja snovi, in ne nujno vsebina. 

Za Brunerja je kognitivna rast višanje simbolne kompetence, proces proti abstrakciji, ki 

omogoča umu upravljanje s širšimi posplošitvami. Rešitev uganke kurikula je pomenilo 

poiskati načine predstavljanja vodilnih idej discipline na konkretne načine v zgodnjih stadijih 

učenja. Tako naj bi se ustvarila pripravljenost na abstraktno učenje, ki sledi.  

Likovno umetnost lahko otrokom približamo že na zelo zgodnji ravni in jih pripravljamo na 

poznejše abstraktno učenje, ki je pomemben del likovne umetnosti. Zato je pri načrtovanju 

likovne umetnosti lažje uporabiti spiralni kurikul. 

Vsakič ko učitelj oblikuje dejavnost, tudi načrtuje dogodke, ki bodo vplivali na učenčeve 

miselne procese. Način oblikovanja dejavnosti in vrste materialov, ki jih pripravi učitelj, 

vplivajo na vrste kognicije, ki jih bo učna ura spodbujala. Ne moremo biti prepričani, da bo 

vsak učenec vedno uporabil iste procese za določene dejavnosti, toda če od učencev zahtevamo, 
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naj poiščejo podobnosti in razlike, lahko predvidimo, da se bodo lotili dela tako, da bodo 

poiskali način, ki jim bo pomagal opaziti podobnosti in razlike. V središču kurikula je zato 

načrtovana dejavnost, ki zagotavlja oblike izkušenj, ki izobražujejo. (Eisner, 2002) 

Učitelj ima ključno vlogo pri usmerjanju učenčeve pozornosti k lastnostim njegovega dela, ki 

potrebuje različne vrste pozornosti. Učenec se lahko nauči ustrezati tehničnim zahtevam in 

spoznavati določene formalne odnose ali domišljijske lastnosti svojega dela, ki jih prej ni 

opazil. Usmerjanje pozornosti k tem zadevam ponuja učencem priložnost, da razmišljajo o 

vsebini svojega dela na nov način in eksperimentirajo z načini, kako okrepiti to, kar potrebuje 

več pozornosti. Tako se kurikul in poučevanje združita v dinamičnem kontekstu. (Eisner, 2002) 

Efland (2002) sklepa, da bodo določeni načini organiziranja vsebine kurikula okrepili učenje, 

če bo do neke mere krojeno po strukturah znanja, ki se ga uči. Te strukture bi morale omogočiti 

učencem, da si predstavljajo področje znanja na fleksibilne načine in ga efektivno aplicirajo v 

ustreznih situacijah. Razlike v razumevanju med novincem in strokovnjakom pa so 

kvantitativne in kvalitativne. Strokovnjak ima več znanja in sposobnost organiziranja tega 

znanja, ki ga je sposoben prenašati v nove učne situacije. 

Dobri načrti lahko propadejo zaradi slabega poučevanja in dobro poučevanje nima vrednosti, 

če je poučevana vsebina brez vrednosti. (Eisner, 2002) 

5.4. INTEGRIRANI KURIKUL IN INTEGRIRANA TEORIJA 

Kot sem že opisal v tretjem poglavju, pogosto pride do poenostavitev v uvodnih fazah učenja, 

ko so učenci lahko preplavljeni zaradi kompleksnosti področja, ki ga poskušajo obvladati, še 

posebej ko učitelj poskuša umetno poenostaviti nalogo tako, da odstrani težke naloge ali zgolj 

preleti težje detajle. Posledična konceptualna prizadetost se ne pokaže, vse dokler se znanje ne 

poskuša uporabiti za reševanje problemov na naprednejših ravneh pridobivanja znanja. 

Nagnjenost k poenostavitvi vodi učence k izolaciji konceptov in kategorij, medtem ko bi se 

morali prekrivati in vzajemno delovati. Ocenjevanje znanja umetnosti pogosto preverja zgolj 

širino posameznih kategorij, ne pa, kako in ali če so ti koncepti med seboj povezani. Druga 

slabost se kaže v tendenci poučevanja umetnosti kot avtonomnega subjekta, nepovezanega z 

ostalimi predmeti v šolskem sistemu, namesto da bi učitelji namerno iskali povezave in načine 

integriranja, kot so medpredmetne povezave s književnostjo, zgodovino, sociologijo ... (Efland, 

2002) 
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Učenci, ki imajo več pogledov na temo (umetnost kot fotorealistično reproduciranje, kot 

projekcija emocij, kot vpogled v različne kulture in časovna obdobja ...) in lahko uporabljajo 

več analogij hkrati, imajo fleksibilnejšo osnovo za razumevanje umetnosti. Pri zagovarjanju 

svojih estetskih kriterijev postanejo pozornejši na to, katere poglede na umetnost uporabljajo. 

Več pogledov na umetnost imajo v svojem kognitivnem repertoarju, več vrst umetnosti bodo 

lahko razumeli in cenili. Če so področja znanja rigidno predalčkana, je potencial za opažanje 

povezav znotraj področij in med njimi minimaliziran, kar učencem omejuje možnosti za 

ustvarjanje globljih razumevanj. Toda kurikul bi brez omejitev postal neorganizirana 

brezoblična gmota. Treba je najti ravnovesje med prestrogo razmejitvijo področij in situacijo s 

premalo razmejitev ali sploh brez njih. Umetniško delo lahko služi kot točka prenosa, ki 

omogoča učencem integracijo znanja z več področij, ko gradijo svoje razumevanje. 

Konstrukcija znanja v tem smislu ne pomeni zgolj pridobivanja, ampak vključuje konstrukcijo 

interpretativnega sveta, kompleksne mreže, sestavljene iz stičnih točk in povezujočih se 

elementov. (Efland, 2002) 

Trenutni šolski kurikul se nagiba k strogemu »predalčkanju« vsebin med predmete. Če je namen 

izobrazbe v polni meri aktivirati kognitivni potencial učenca, je treba najti načine, kako 

integrirati znanje več predmetov za doseganje polnejšega razumevanja, kot je omogočeno z 

obravnavanjem vsebine v izolaciji. Eden temeljnih ciljev šolanja je doseči razumevanje. Danes 

se pogosto dogaja, da učenci pridobijo znanje, ki ga ne znajo uporabiti. Ne zmorejo prenosa 

znanja in posledično znanje doživljajo kot nekaj tujega in vsiljenega, namenjeno zgolj 

pomnjenju. Govorimo lahko o transferju znotraj področja znanja oziroma  o specifičnem 

transferju ali transferju zunaj področja znanja ali o nespecifičnem transferju. (Eisner, 2002) 

Integrirani pristopi k poučevanju temeljijo na prenosu znanja z enega področja na drugo. 

Kognitivne koristi pridejo do izraza, ko prikažemo pomen tematike z izpostavljanjem njene 

povezanosti in potencialnih aplikacij. Ker interpretacija likovnega dela pogosto potrebuje 

znanje z različnih področij, so lahko študije umetniških del v središču koncepta integrirane 

splošne izobrazbe. Likovna umetnost bi lahko služila kot povezovalno sredstvo znotraj 

kurikula, saj interpretacija umetnosti zahteva, da je ta umeščena v socialni in družbeni kontekst. 

Umetniška dela niso zgolj formalni dizajni, ki vzbujajo zanimanje, ampak omogočajo učencu 

integriranje znanja z več področij. Umetniška dela govorijo o težavah, ki vplivajo na socialne 

in osebne plati človekovega življenja. Raziskave o kognitivni fleksibilnosti ne odgovarjajo na 

vprašanje, ali je umetnost inteligenčno nezahtevna dejavnost. Namigujejo pa, da ima vsako 
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področje določene zahteve za razmišljanje in kultivira različne strategije učenja. Umetnost je 

območje, kjer pride moč razvijanja interpretacij najbolj do izraza. (Efland, 2002) 

Integriranje umetnosti v druge predmete ima lahko več oblik. Najpogostejše medpredmetno 

povezovanje je pri zgodovini in družboslovju, npr. učenje o določeni kulturi ali zgodovinskem 

obdobju skozi umetniška dela, glasbo in ples te kulture ali obdobja. Razlog za to je omogočanje 

učencem videti širšo sliko kot zgolj tisto, ki jo dobijo skozi pisne materiale. To bogati učenčevo 

izkušnjo in razumevanje. Zelo preprosto je pretvoriti umetniške programe v poučevanje 

družboslovja in zgodovine, brez omogočanja možnosti za razvoj umetniškega presojanja ali 

zagotavljanja estetskih oblik izkušenj, ki označujejo efektivno umetniško izobraževanje. 

Možno je razredčiti umetniške programe in se zavajati, da se umetnost vseeno poučuje. Toda 

integrirani kurikul lahko posveča pozornost tako estetskim in imaginativnim lastnostim, 

medtem ko bogati zgodovinsko razumevanje. Pomene pridobivamo iz življenja skozi široko 

zbirko oblik. Uporaba izkustveno bogatih virov za razumevanje določenega aspekta človeškega 

stanja ni slaba stvar, vendar moramo biti previdni, da ne zanemarimo umetnosti v projektu. 

Zgolj raziskovanje materialov brez spodbujanja pozornosti k estetskim vsebinam zmanjšuje 

njihov umetniški potencial. Rezultat je integracija brez umetnosti. (Eisner, 2002) Na to je 

opozarjal že Eisner v vizijah in lekcijah likovne umetnosti. 

Teorija kognitivne fleksibilnosti nudi kognitivno razlago o razlikah med področji znanja in 

posledicah zanemarjanja teh razlik za učenje. Sprva so se discipline ločevale na kognitivne in 

nekognitivne, danes se lahko delijo po svoji strukturi – med dobro strukturirane in slabo 

strukturirane. Obe področji sta kognitivni, pomembno pa je, da razumemo značaj teh razlik, če 

želimo imeti kognitivne koristi, ki jih oba tipa področij ponujata. Pomembno je, da imajo učenci 

izkušnje z obema tipoma učnih situacij. Učenci morajo prepoznati razlike v strukturah področij 

znanja in morajo imeti priložnost spoznavanja primernih strategij za obvladovanje različnih 

področij. Različna področja bodo zahtevala različne načine preverjanja in ocenjevanja. 

Evalvacija razumevanja v kompleksno strukturiranih področjih bi morala kazati sestavljeno 

znanje iz številnih primerov in bi morala iskati aplikacijo znanja v novih situacijah oziroma 

transfer. Ponavljanje informacij v standardiziranih testih ni zadosten indikator razumevanja. 

(Efland, 2002) 

Tukaj vidimo, zakaj učenje umetnosti včasih ostane nerazvito ali je napačno, zakaj ljudje, ki so 

poučeni o umetnosti v smislu posedovanja informacij, na koncu ustvarjajo napačne zaključke. 

Po eni strani si lahko ljudje ustvarijo predpostavko, da je abstraktna umetnost brez pomena ali 
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da prepušča opazovalcem, da si izmislijo kakršnekoli interpretacije, ki jim ustrezajo. Po drugi 

strani določeni ljudje menijo, da imajo umetniška dela točno določene pomene, ki jih je treba 

dešifrirati kot kodo, sestavljeno iz simbolov, preden lahko delo končno dojamemo in cenimo. 

Pri posamezniku lahko pridobivanje naivnih prepričanj in napačnega znanja med učenjem 

škoduje sposobnosti razumevanja nepoznanega dela. (Efland, 2002) 

Znanje ni pasivno usvojeno, ampak je aktivno konstruirano. Učenci so raje aktivni agenti z 

motivi in nameni za učenje kot pasivni prejemniki informacij. Konstrukcija pomenov se zgodi 

med njihovim naporom za iskanje znanja. Namen poučevanja znanosti (ang. science) je 

omogočiti učencu, da konstruira pomenske povezave med znanstvenimi in življenjskimi 

področji v vsakodnevnem svetu. Nekateri teoretiki poskušajo ločiti znanje o znanosti od 

splošnega znanja, kar pri učencih povzroča, da jim ne uspe ozavestiti pomena  znanja za njihova 

življenja. Podoben argument je za poučevanje umetnosti. Zanimanje vsakodnevnega sveta in 

sveta skupnosti profesionalne visoke umetnosti je pogosto različno in izolirano drug od 

drugega. Člani skupnosti visoke umetnosti delujejo v različnih umetniških medijih in govorijo 

o težavah, s katerimi se srečujejo med delom s temi mediji. Umetniški kritiki govorijo ali pišejo 

o teh delih z uporabo terminov, ki so zastareli in napisani samo za člane umetniškega sveta, 

poleg tega pišejo o težavah, ki se ne dotikajo posameznikov v vsakodnevnem svetu. 

Zagovorniki simbolno-procesnega pogleda so trdili, da je učenje umetnosti sposobnost 

razmišljanja znotraj specifičnih medijev, ki ga uporabljajo člani umetniške skupnosti. 

Umetniško delo ni namenjeno samo sebi, prav tako predstavlja svet zunaj umetnosti, pogosto 

vsakdanji svet. Če bi bilo delo namenjeno samo sebi, bi bila analiza tematike in formalnih 

lastnosti (npr. barva in linija) kot elementov, ki omogočajo estetske izkušnje, vsebinska celota. 

Namen pouka umetnosti v splošnih programih torej ni vpeljava posameznikov v svet skupnosti 

profesionalne visoke umetnosti, ampak omogočanje posameznikom, da najdejo pomene v svetu 

umetnosti, ki jim bodo koristili v življenju in vsakdanjem svetu. (Efland, 2002) 

Efland (2002) opisuje učenčevo znanje kot kognitivno mrežo in predstavlja idejo o 

prekrivajočih se ali sovpadajočih zbirk znanja. Prekrivajoče se vsebine v zbirki so kraji, kjer se 

lahko znanje z različnih področij prekriva in omogoča intelektualno potovanje z enega področja 

na drugo. Te zbirke omogočajo, da učenec obvlada več kompleksnih zadev z identificiranjem 

točk sovpadanja znotraj področij znanja in med njimi. To velja zlasti za slabo strukturirana 

področja znanja. Več kot je odkritih in integriranih povezav, bolje lahko učenec uporabi znanje 

na nove načine in v drugačnih situacijah od te, v kateri je bilo znanje pridobljeno. Umetnost je 

kompleksno strukturirano področje znanja, kar je razvidno iz dejstva, da bodo različni 
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opazovalci interpretirali umetniško delo različno in z različnih zornih kotov. Učenci pogosto 

uporabljajo znanje z različnih področij zunaj umetnosti za podporo svoje interpretacije. Take 

vsebine so socialne, kulturne, politične ali zgodovinske okoliščine, ki so obkrožale delo, 

umetnikova biografija in druge informacije, ki prikažejo kontekst dela. Več kot je načinov 

povezovanja z delom, več je možnosti, da bodo interpretacije postale kompleksnejše, 

prekrivajoče se in večplastne.  

5.5. UČITELJEVE NALOGE IN UČENJE 

Učitelj mora paziti, da ne razvije rutinskih navad. Izkušeni učitelji razvijejo rutino, ki jim olajša 

poklicno življenje, z najmanjšo porabo energije, kar pogosto vodi v kompromise na račun 

kvalitete in zatira profesionalno rast učitelja. Za profesionalno rast potrebujemo povratno 

informacijo. Poučevanje ni omejeno zgolj na interakcijo učenca z učiteljem. Poučevanje obsega 

celotno okolje (primeri, pravila, način dela, ureditev učilnice, materiali, ...), ki vpliva na 

učenčev razvoj in je podrejeno učiteljevi profesionalni presoji. Učitelj umetnosti mora znati 

pravilno zastaviti problem tako, da ima učenec prostor za osebno interpretacijo. Učenci morajo 

vedeti, kaj in zakaj morajo nekaj narediti. Razumeti morajo namen lekcije, kajti le-ta pri 

umetnosti pogosto ni razviden. V takem primeru lahko učenci izvršijo naloge brez razumevanja. 

Učitelji lahko prispevajo h kognitivnemu razvoju učencev tako, da oblikujejo naloge, ki jih 

izzovejo k razmišljanju na nove načine. Mnogo pomembnega v umetnosti temelji tudi na 

uporabi domišljije, torej je sposobnost vključevanja učenčeve domišljije ključna sposobnost pri 

poučevanju umetnosti. (Eisner, 2002) 

5.6. SITUACIJSKO UČENJE 

Učenci se pri kiparjenju ali slikanju ne učijo le obvladovati materiala, s katerim delajo, ampak 

se učijo tudi drug od drugega. Učijo se kot člani skupine in s tem se učijo družbenih norm, 

modelov vedenja; ob diskusiji o lastnem delu in deljenju dela z drugimi imajo priložnost za 

učenje in medvrstniško vrednotenje ter ocenjevanje. (Eisner, 2002) Povratna informacija s 

strani sovrstnikov ima drugačen pomen in težo od učiteljeve. 

Vse to sestavlja situacijsko učenje, pri katerem je otrok umeščen v socialno in materialno okolje 

ali kontekst, in o tem kontekstu, na katerega gledamo kot kulturo, se uči. Otroci so del skupnosti 

oziroma ekipe in izjemnega pomena je, kakšen duh vlada v tej ekipi. Kadar je učna situacija, ki 

jo ustvari učitelj, spodbudna, so pozitivni rezultati okrepljeni. (Eisner, 2002) 
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5.7. SPODBUDNO OKOLJE  

Učitelj mora razmišljati tudi o svoji vlogi pri ustvarjanju primernega okolja za učenje. Učno 

okolje ni zgolj arhitekturni prostor, ampak je bogata kombinacija dogodkov, ki deluje v skladu 

z raznovrstnimi variantami čustvenih, intelektualnih, vizualnih in prostorskih dražljajev. 

(Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007) Okolje je sestavljeno iz situacij, te pa ustvarjajo 

učitelj in učenci skupaj – včasih več prispeva učitelj, včasih posamezni učenec ali več učencev 

skupaj, vendar proces nikoli ne poteka neodvisno; učenec vedno posreduje in spreminja tisto, 

kar se bo prejelo ali razumelo iz situacij, v katerih deluje. Posledično učitelj nikoli ne more 

zgolj prenesti informacije in sposobnosti na drugega. Situacije so kvalitativni pogoji, ki jih 

učenec izkusi. Učitelj mora presoditi, kako bodo določeni učenci razumeli določeno snov in 

delati kot oblikovalec okolja ter ustvarjati raznolike situacije, ki bodo povečale motivacijo za 

učenje. (Eisner, 2002) 

5.8. MOTIVACIJA 

Seveda pri učenju ne moremo spregledati enega izmed bistvenih elementov uspešnega učenja, 

tj. motivacije. Učenje je odvisno od zanimanja in želje po učenju, tudi ko to ni potrebno. V 

šolah nam ne morejo posredovati vsega znanja niti to ni cilj izobraževalnega procesa. Cilj bi 

moral biti motiviranje in spodbujanje želje po učenju in znanju. Pri tem je seveda 

najpomembnejša notranja motivacija. Dokler je edini vir motivacije zunanja nagrada, je velika 

verjetnost, da se bo dejavnost prenehala takoj, ko se nagrade prenehajo. Notranja motivacija, 

želja po dosežkih, zagotavlja, da se bo dejavnost nadaljevala tudi zunaj šole. (Eisner, 2002) 

Povratna informacija, podana ob primernem času in na primeren način, lahko tudi pozitivno 

vpliva na učenčevo motivacijo in zagnanost za predmet. 

5.9. UPORABNOST ZNANJA 

Pomembno je, da lahko vsi učenci uporabijo pridobljeno znanje. Če znanje ni uporabno, je 

njegov pomen zmanjšan, kar vpliva na motivacijo učencev. Enako učinkovito orodje za učenje 

je problemsko učenje, ki je že po naravi vznemirljivo in nas žene k raziskovanju in odkrivanju 

rešitev za zastavljen problem. Učni problem učence izzove, da razmišljajo na nove načine in o 

tem, kako se bodo spoprijeli s problemom. Soočenje s problemom učence motivira. Skozi 

reševanje problema se učenci nekaj naučijo, kajti če ni izziva, ni veliko motivacije za 

razmišljanje in eksperimentiranje (območje bližnjega razvoja Vigotskega). Problem mora biti 

pravilno zastavljen, ne sme biti prelahek ali pretežak. Dober učitelj mora vedeti, kdaj 
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posredovati, koliko vodenja ponuditi in kdaj se umakniti. Učenec potrebuje več zaporednih 

priložnosti za reševanje problema (npr. večurno ustvarjanje z glino), saj otrok potrebuje čas za 

razvijanje občutka za material in za spoznavanje, kako reševati težave z materialom, da ga lahko 

obvlada in uporabi kot medij. Sposobnost obvladovanja naloge pogosto zahteva sekvenčno 

razmišljanje (nekateri koraki morajo biti izvedeni pred drugimi). (Eisner, 2002)  

5.10. POZITIVNI VIDIKI LIKOVNE UMETNOSTI IN VLOGA UČITELJA 

5.10.1. Ekspresivnost 

Ni dovolj, da se ukvarjamo samo s formalnimi elementi stvari in njihovimi kvalitetami, ampak 

se moramo ukvarjati z načinom, kako te kvalitete ustvarjajo ekspresivno vsebino. Potrebna je 

pripravljenost za dovoljenje formi, da spremeni naše občutke, ko jo vidimo. Vid v tem primeru 

služi občutkom in noben drugi učitelj na šoli se ne bo ukvarjal s tem razen učitelja umetnosti. 

Izobraževanje naj bi pomagalo učencem poiskati cilje, ki bodo vodili njihovo delo. V umetnosti 

obstaja tendenca k spodbujanju otrok k ekspresivnosti, kar včasih v praksi pomeni biti 

raziskovalen, brez cilja v mislih – v imenu kreativnosti in svobode. Ena od pomembnih 

sposobnosti, ki jo umetniki uporabljajo pri svojem delu, je ustvarjanje namena. Umetniško delo 

po navadi usmerja ideja, ki se realizira v materialu in skozi formo, ki jo umetnik ustvari. 

Osnovni vidik učenja umetnosti je pomagati učencem razumeti, da lahko tako kot umetniki 

nekaj povedo. Ozkogledno osredotočanje na tehnične sposobnosti obvladovanja materiala ali 

preveliko posvečanje kvaliteti forme vodi k zanemarjanju namena. Nameni ali cilji se realizirajo 

z uporabo materialov, ki dosežejo status medija šele, ko posredujejo te namene. Pogosto 

pomaga, če učitelj omeji materiale ali definira kriterije, s čimer ustvari parametre, znotraj 

katerih bodo učenčevi nameni doseženi. (Eisner, 2002) 
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5.10.2. Ostrenje čutov in kognicija 

Vsak posameznik po svoje interpretira to, kar vidi, in si ustvari svoj pomen. Eisner (2002) za 

to navaja primer mostu Golden Gate Bridge in kako ga popolnoma drugače vidijo inženir, 

pesnik in slikar. Vid je selektivna aktivnost, ki jo oblikujejo okvirji in ti nam služijo kot okna v 

naši zavesti. Zavest je rezultat pozornosti, ki jo vodijo naše pretekle izkušnje in naša trenutna 

potreba ali namen. Lahko je tudi oblika zavedanja, ki se hrani z občutljivostjo. Občutljivost je 

mati zavedanja in nudi vsebino za refleksijo, analizo in ustvarjanje povezav, zato je zelo 

pomembno ostrenje čutov. Ne moremo slikati tega, česar nismo opazili, četudi samo 

domišljijsko. Umetniško izobraževanje ima pomembno vlogo pri ustvarjanju situacij, skozi 

katere se lahko čuti izostrijo. Občutljivost se lahko izpopolni z razvijanjem pozornosti, s  

primerjanjem in nasprotovanjem, z diskusijami o videnem in s pridobivanjem znanja o 

kontekstu. Vedeti moramo, kaj iščemo, in to je dovolj za občudovanje. Če želimo nekaj 

ustvariti, potrebujemo še idejo, ki osmisli delo. Oseba potrebuje nekaj, kar želi izraziti, doseči, 

povedati. Prav tako ima veliko vlogo demonstracija. Veliko tega, kar se bodo učenci naučili, je 

rezultat opazovanja. Učitelj mora biti sposoben uporabiti te sposobnosti, da jih bodo lahko 

učenci prevzeli. Prav tako mora vedeti, kdaj se umakniti in pustiti učencu prosto pot. Pri 

predmetu, ki pripisuje velik pomen osebni interpretaciji in ekspresiji, je za razliko od drugih 

predmetov omogočanje prostora za razvijanje nujno in intervencije niso potrebne. (Eisner, 

2002) 

Eno izmed najpomembnejših pedagoških nalog je pomagati učencem naučiti se izražati to, kar 

jim je pomembno, kar so doživeli itd. To ni nujno nekaj, kar se da ubesediti, ampak se lahko 

čuti in zato povzroči potrebo po izražanju čustev, ki se razjasnijo skozi proces samega izražanja. 

To pa se začne pri zaznavanju. (Eisner, 2002) 

Naloga vsakega učitelja v šolstvu je zahtevna, kompleksna, večplastna. Vsakdo mora v vseh 

svojih etapah poučevanja (načrtovanje, priprava, izvedba, evalvacija idr.) posvečati pozornost 

ogromno dejavnikom hkrati. Zato je nemogoče na kratko povzeti vse dejavnike, ki delujejo pri 

poučevanju, še posebej pri likovni umetnosti. Tako sem izpostavil le nekaj vidikov, na katere 

mora biti učitelj likovne umetnosti dodatno pozoren in ki predstavljajo dodano vrednost 

predmetu likovne umetnosti. Hkrati menim, da so izpostavljeni dejavniki tisti, s katerimi se 

bom kot likovni pedagog tudi sam srečeval in jih moral upoštevati, če bom želel kvalitetno in 

učinkovito poučevati likovno umetnost. 
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Pri tem bom imel verjetno največje težave z ocenjevanjem znanja. Pomembna naloga učitelja 

je kvalitetno ocenjevanje, ki ponuja kvalitetno povratno informacijo, da lahko učenec napreduje 

in se razvija v vseh vidikih, ki jih ponuja likovna umetnost. Kako lahko kvalitetno vrednotimo 

in ocenimo znanje pri likovni umetnosti, si bomo ogledali v naslednjem poglavju. 
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6. EVALVACIJA PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

Glede na do sedaj predstavljene specifike in kompleksnost likovne umetnosti ter vse možnosti 

učenčevega razvoja in nalog oziroma problemov, ki so učencu zastavljeni, se pojavlja 

vprašanje, kako naj učitelj to kvalitetno in učinkovito preverja ter vrednoti. 

Glavni cilji ustvarjanja umetnosti se osredotočajo na domišljijo, intuicijo in ekspresivnost. 

Razumljivo je, da se pri teh pojmih naj ne bi spremljalo napredka, vendar je povratna 

informacija nujna, da učenci vedo, kako jim gre in kako nadaljevati. (Hickman, 2005) Povratna 

informacija je lahko močno orodje za spodbujanje učenčevega umetniškega, kognitivnega in 

osebnostnega razvoja. 

V tem poglavju bom preletel razloge, zakaj pri likovni umetnosti klasično testiranje ne 

zadostuje. Sprva si bomo ogledali težave, ovire in pasti, ki se lahko pojavijo pri evalvaciji, nato 

pa možnosti in načine ter rešitve kvalitetnega preverjanja učenčevega napredka, ne samo 

njegovih rezultatov, kar bi lahko pri likovni umetnosti hitro pomenilo ocenjevanje likovnih 

izdelkov ali pomnjenje podatkov iz zgodovine umetnosti in likovnih tehnik.  

6.1. PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA 

»Razvijanje in vrednotenje znanja je temeljno poslanstvo šole, uspešnost učencev pri doseganju 

pričakovanih dosežkov in standardov znanja pa je tesno povezana z veljavnim kurikulom ter 

njegovo izvedbo. Pomembno vlogo pri tem imajo učiteljeva ravnanja pri poučevanju, še 

posebno pri preverjanju in ocenjevanju znanja.« (Žakelj, 2012a, str. 11) 

Vrednotenje ali evalvacija v šoli je sistematično zbiranje podatkov o kakovosti učenčevega 

znanja z namenom posledičnega izboljšanja. Sestavini vrednotenja znanja oziroma učnih 

rezultatov v šolskem sistemu oziroma procesu pouka sta preverjanje znanja (sistematično in 

načrtno zbiranje podatkov o učenčevem doseganju učnih ciljev in pričakovanih standardov 

znanj, ki poteka skozi cel proces učenja) in ocenjevanje znanja (presojanje in vrednotenje 

izkazanega znanja posameznih učencev ob koncu učne snovi in ob koncu realizacije vseh etap 

učnega procesa ter preoblikovanje le-tega v formalno dogovorjene ocene). Ocenjevanje znanja 

je merjenje količine in kakovosti znanja, s katerim skušamo določiti, v kakšni meri se je 

posamezni učenec približal zastavljenim učnim ciljem oziroma pričakovanim standardom 

znanja. Učitelj mora pri ocenjevanju znanja paziti na pasti subjektivnosti, zato je pomembno, 

da so merila, po katerih ocenjuje učitelj, vnaprej določena tako kvalitativno kot kvantitativno. 
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Način preverjanja in ocenjevanja znanja je treba izbrati v skladu z razvojno stopnjo učencev in 

z zastavljenimi učnimi cilji in učnimi vsebinami. (Žakelj, 2012b) 

Vigotski je izpostavil, da pomembno učenje in razumevanje zahtevata interakcijo in pogovor. 

Za učenje z razumevanjem je značilno nenehno preverjanje poznavanja in razumevanja že 

obravnavanih pojmov oziroma vsebin, navezovanje na predznanje in uvid v smiselnost učenja 

novih vsebin. Učitelj mora oblikovati okolje, v katerem učenci lahko osmislijo vsebino in jo 

uporabljajo pri osmišljanju sveta. Preverjanje znanja spodbuja učence k razmišljanju in 

razčiščevanju nesporazumov in nejasnosti ter je povratna informacija o doseganju posameznih 

učnih ciljev tako učiteljem kot tudi učencem. Ločimo vsaj tri vrste preverjanja znanja: 

diagnostično (pred obravnavo novih učnih vsebin za ugotavljanje učenčevega predznanja), 

formativno (med učnim procesom za ugotavljanje učenčevega razumevanja učnih vsebin ter 

analiziranja in odpravljanja vzrokov slabega razumevanja ali nerazumevanja) ter sumativno (ob 

koncu obravnave novih učnih vsebin za ugotavljanje razumevanja celote obravnavanih učnih 

vsebin). (Žakelj, 2012b) 

Pri pouku lahko ocenjujemo znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje. Za 

učenčevo aktivnost pri pouku in odnos do učnega predmeta niso pomembne le njegove vrednote 

in interesi ali zunanji dejavniki, ampak igra bistveno vlogo učiteljevo ravnanje. Za učenčev 

napredek so zelo pomembne korektne povratne informacije, ki mu jih posreduje učitelj. Učitelj 

vpliva na notranjo motivacijo učencev in na doseganje bolj poglobljenega znanja tudi z načinom 

posredovanja povratnih informacij učencu o doseženem znanju. Dobro pripravljeni in 

posredovani opisni kriteriji ocenjevanja, ki jih učitelj uporabi pri opisu in utemeljevanju ocene 

ter ravnanja, imajo pojasnjevalno in uporabno moč, ki učencu omogoča uvid v njegove dosežke 

in potenciale; za razliko od dodelitve ocene glede na dosežene točke na preizkusu, ki lahko celo 

negativno vplivajo na odnos do znanja. (Žakelj, 2012b) 

Namen procesa ocenjevanja ni podeljevanje nagrad, dodeljevanje ocen ali primerjava, ampak 

omogočanje polnejšega razumevanja dela in vedenja, kaj storiti naprej. Cilj učenca je 

prepoznati, kaj potrebuje pozornost. Učitelj se znajde v položaju, ki mu omogoča izbiro nove 

smeri pedagoških dejavnosti. Tako si postavi vprašanje, kaj mora storiti za nadaljnjo rast. 

(Eisner, 2002) 

Učenci se učijo manj in več, kot jih učimo. Učiteljevi cilji niso zmeraj doseženi, po drugi strani 

pa lahko otrok zaradi svoje osebne zgodbe ali izkušenj odnese od ure nekaj, česar nismo 
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predvideli ali se poskusili naučiti. Če se evalvacija osredotoči le na zastavljene cilje, lahko 

spregleda ali zgreši nepredvidene rezultate. Znanje je kot seme, ki ga posejemo in ga moramo 

zalivati, ampak težko predvidimo, kdaj bo vzklilo. Učinki poučevanja se lahko pokažejo šele 

dolgo po odhodu učenca iz šole, tudi na načine, ki jih učitelj ni predvidel. Znanje ocenjujemo 

v določenem času. Kar so se učenci dejansko naučili, lahko pride na površje šele čez leta, kajti 

dozorevanje s seboj prinaša novo razumevanje, ki ga posameznik prej ni imel. Učenci se naučijo 

več in manj od tega, kar smo nameravali učiti. Naučijo se več zaradi osebnih pomenov, ki so si 

jih ustvarili. Pomen se nahaja v interakciji med učencem in preostalo situacijo, pri čemer ima 

vsak učenec  unikatno zgodovino, zato se bodo ustvarjeni pomeni pri učencih med seboj 

razlikovali. (Eisner, 2002) 

Pomembna ideja o poučevanju je, da so njegovi vplivi najpomembnejši zunaj šole. V večini 

primerov morajo učenci predstaviti svoje razumevanje na testih. Testi so pogosto razdrobljeni 

v disciplinarne oblike, ki so slabo povezane z zunanjim svetom. Gotovo si želimo vedeti več 

kot le to, kako dobro lahko učenec uspeva v šoli. Standardizirani testi soočajo učence s 

situacijami, ki jih v življenju ne bodo srečali. Da je situacija še slabša, rezultate teh testov 

jemljemo resno in jih dojemamo kot napoved, kaj bodo učenci počeli zunaj šole. Kar rezultati 

teh testov resnično napovedo, so zgolj rezultati nadaljnjih testov. (Eisner, 2002) 

6.2. STANDARDI IN POSPLOŠEVANJE ZNANJA 

Učenci se učijo, kar se je učitelj namenil učiti, pogosto tudi z različnim tempom. Njihov način, 

kako interpretirajo in izrazijo, kar so občutili, verjeli ali si predstavljali, se pogosto razlikuje, še 

posebej v umetnosti. Ob optimalnih pedagoških okoliščinah se razhajanje med učenci poveča, 

če so izpostavljeni učnim priložnostim, ki so primerne njihovim nadarjenostim. Ideja o enotnih 

standardih ocenjevanja na isti točki v času prikaže model šolanja po tekočem traku. Ključni del 

tega modela je predvidljivost, saj vsak del procesa poteka po predvidljivem kontroliranem 

tempu, vrstnem redu in produkt (učenec) se na vsako stopnjo procesa odziva enako, saj od njega 

ne pričakujemo individualnih interesov in motivacije. Tak model radikalno poenostavlja 

procesa učenja in poučevanja ter je problematičen za umetniško izobraževanje. V umetnosti sta 

fleksibilnost in individualnost cenjena ter presenečenje ni le dovoljeno, ampak je celo nekaj, k 

čemur stremimo. (Eisner, 2002) 

V slovenskih šolah je pedagoška komunikacija pogosto še vedno enosmerna. Učitelji ponujajo 

le splošna navodila, vprašanja in ocene kot povratne informacije o dosežku; še vedno prevladuje 

frontalna oblika pouka, ki zavira notranjo diferenciacijo učenja in poučevanja. Učitelje bolj 



 

51 

 

skrbijo učni cilji oziroma standardi znanj v učnih načrtih kot pa individualne potrebe otrok. 

Toda razvijanje večsmerne pedagoške komunikacije v vseh fazah učnega procesa, predvsem v 

fazah preverjanja znanja, je koristnejše, saj razvija preverjanje znanja v obliki stalnega 

spremljanja razvoja posameznega učenca v učni skupini. Takšno spremljanje priskrbi navodila 

učencu, kako napredovati. (Komljanc, 2008) 

Učitelji umetnosti so sprejeli koncept standardov kljub neujemanju med umetnostjo in tradicijo 

standardov, ker nočejo izgubiti politične in finančne podpore večine, ki zagovarja tak način 

šolanja. Ta strah je še podkrepljen s še vedno prisotnim stereotipom nepomembnosti in 

trivialnosti umetniških smeri, zaradi česar je umetnost še vedno oddaljena od središča 

izobraževalnih prioritet. (Eisner, 2002) 

Standardi lahko pripomorejo k poučevanju umetnosti, če na prožen način predstavljajo vrednote 

in cilje, h katerim stremimo, če ustvarjalcem kurikula omogočajo diskusijo o tem, kaj je 

pomembno za učenje in poučevanje, ter predlagajo uporabne kriterije za ocenjevanje naše 

učinkovitosti. Standardi bi morali biti pripomočki za debato in načrtovanje, ne pa recepti, ki ne 

upoštevajo lokalne presoje. Treba je prepoznati vrline raznolikosti in potrebo po načrtovanju 

kurikula in učiteljih, ki so razumejo lokalne okoliščine in individualne napore. Standardi kot 

pripomočki so lahko uporabni kot fokus za diskusijo, preudarek, analizo in končno kot 

razjasnitev ciljev, ki jih želimo doseči v šoli ali v učilnici. Omogočajo središče, okrog katerega 

se lahko dogajajo pogovori med učitelji in ostalimi delavci šole ter šolskega okrožja. Take 

priložnosti potrebujemo za definiranje ciljev v določeni okolici in pregled pojmovanja 

umetniškega izobraževanja. Z drugimi besedami, standardi učiteljem omogočajo strokovno 

delovanje. (Eisner, 2002) 

Eisner (2002) o standardih meni, da sami po sebi ne morejo biti vir šolskih reform, ker se ne 

dotikajo globljih problemov šolanja. Prav tako opozarja že na sam izraz standard, ki je lahko 

dvoumen. Dvoumnost je lahko vrlina, kadar odpira nove možnosti, obenem pa je lahko 

zavajajoča, kadar ni trdnega dogovora glede njegovega pomena. Standardi v likovni umetnosti, 

ki ceni individualnost, so lahko zelo omejujoči. Tako področje potem potrebuje kriterije, in ne 

standarde. Če vidimo standarde kot končne modele rezultatov, je njihova primernost na 

področju, kjer sta inovativnost in domišljija pomembna, vprašljiva. Kriteriji pa lahko 

spodbudijo učitelja, da se poglobi v trenutno delo z namenom ugotavljanja njegove 

izobraževalne in estetske vrednosti, saj kriteriji spodbujajo analizo. Standardi so lahko koristni 

za učitelje, če jim šola omogoči potreben čas in podporo za diskusijo s kolegi o pomenu 
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standardov in možnost različnih standardov za različno populacijo. Učitelji potrebujejo čas za 

premislek in deljenje svojih dosežkov ter problemov in za diskusijo o smeri, v katero želijo 

usmeriti svoje poučevanje. Ko standardi postanejo splošni, pokažejo smer, ne pa cilja. Ko 

postanejo specifični, pokažejo jasnost destinacije, ampak postanejo tako številni, da 

onemogočajo kvalitetno poučevanje, če se jih učitelji strogo držijo. Učitelji bi morali uporabljati 

standarde kot priložnosti za diskusijo, kot pripomoček za razvoj kurikula, in ne kot recepte za 

procese ali celo cilje. Cilje bi morali definirati delavci, ki so v direktnem stiku z učenci. 

6.3. OCENJEVANJE PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

V tem delu se bomo osredotočili na nezaželene oblike ocenjevanja znanja pri likovni umetnosti, 

ki so v praksi še zmerom preveč prisotne ter problematičnost načinov sestavljanja kriterijev. 

Obenem si bomo ogledali tudi pomembnost preverjanja znanja s poudarkom na pomembnosti 

organizacije znanja, in ne le kopičenja, ter težave za učitelje, ki jih povzroči preverjanje znanja. 

Tomšič Čerkez (2012) ob analizi splošno sprejetih načinov sestavljanja kriterijev za 

vrednotenje dosežkov učencev pri pouku likovne umetnosti ugotavlja nekaj vprašljivih postavk. 

Večkrat učitelj učence primerja med seboj in  se ne posveča likovnemu razvoju posameznega 

učenca; vrednoti in ocenjuje osebnostne specifike, ki niso nujno povezane z likovnim 

izražanjem; vrednotenje na podlagi teh kriterijev pa ne odraža v celoti odnosa med procesom 

poučevanja in učenja ter ključnimi cilji likovne vzgoje; bolj se meri odnos učenca do predmeta 

in do učitelja. Ugotavlja, da je treba uravnotežiti pomembnost vzgojnih in izobraževalnih 

komponent procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje ter razvijati primerne modele 

vrednotenja in ocenjevanja izobraževalnih vsebin, poleg tega pa ohranjati ustvarjalno, 

inovativno, eksperimentalno in komunikativno podlago, ki je specifičnost umetniškega 

izražanja. V procesu vrednotenja učitelj ne sme pozabiti razloga za poučevanja likovne 

umetnosti oziroma zakaj se sam ukvarja z likovnim izražanjem. »Likovna umetnost se ne konča 

z opisno ali številčno oceno, ampak s prepoznavanjem izkušenj, ki učijo gledati in videti, 

kodirati in dekodirati, biti kritični in odgovorni uporabniki ter ustvarjalci likovno vizualnega 

sveta. Te kompleksne izkušnje težko izmerimo samo na podlagi lestvic, ki uporabljajo 

(večpomenske) verbalne kategorije in standardizirajo podobo idealnega učenca pri dejavnosti, 

ki je namenjena ravno nasprotnemu, izražanju tistega, kar vsak ima posebnega, na likovni 

način.« (Tomšič Čerkez, 2012, str. 133) 
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Kljub temu da se po navadi uporabljata dva izraza, ocena in ocenjevanje (ang. assessment), 

oboje govori o vrednotenju učenčevih dosežkov in se nanaša na delovanje posameznika. 

Evalvacija govori o vrednotenju programa – vsebini, dejavnostih, ki jih učitelj uporablja za 

aktiviranje učencev, in načinih, na katere razvija njihove miselne sposobnosti, torej se nanaša 

na populacijo in lastnosti programa. Tako preverjanje kot evalvacija sta bila nedobrodošla 

koncepta v umetnosti. Prvič, izvajanje preverjanja temelji na presoji glede kvalitete učenčevega 

dela, kar lahko pogosto zavira osvobajanje kreativnega potenciala. Drugič, tako preverjanje kot 

ocenjevanje imata za nekatere konotacijo merjenja dosežkov, kar se mnogim zdi neprimerno, 

saj umetnost stremi k oblikam izkušenj, ki jih ne moremo meriti. Tretjič, preverjanje in 

ocenjevanje sta povezana z rezultati ali produkti učenčevih naporov. Veliko učiteljem umetnosti 

je pomembnejši sam ustvarjalni proces, in ne produkt. Četrtič, preverjanje je zelo povezano s 

(standardiziranim) testiranjem, ki nima mesta na področju, katerega želeni rezultati niso in ne 

smejo biti standardizirani. Petič, preverjanje in evalvacija sta povezana z ocenjevanjem in pri 

umetniškem izobraževanju, še posebej za male otroke, je to nebistveno in lahko celo škodljivo. 

Toda opustiti preverjanje, ne glede na področje, bi pomenilo izgubiti profesionalno odgovornost 

za svoje delo. Brez kakršnekoli oblike preverjanja in evalvacije učitelj ne ve, kakšne so bile 

posledice njegovega poučevanja. Ne vedeti ali vsaj ne poskusiti vedeti je profesionalno 

neodgovorno. Preverjanje in evalvacija predstavljata poskus učitelja pridobiti vse informacije, 

da lahko postane boljši pri svojem delu. (Eisner, 2002) 

Ali je mogoče učiti in ne presojati, kaj so se učenci naučili? Učitelj pri učencih presoja 

razumevanje snovi in motivacijo za delo. Učitelj presoja, kaj mora poudariti, ko komentira 

učenčevo delo in njegov napredek. Presoja je tako del poučevanja kot tudi osnovni del 

človeškega vedenja. Presoja lahko škoduje učenju, če je podana na neprimeren način. Rezultati 

so odvisni tako od vsebine kot od načina podajanja. Glede na to, da je namen poučevanja 

izboljšanje učenja, moramo imeti strokovno vodenje, ki temelji na ocenjevalnih oblikah presoj. 

(Eisner, 2002) 

Ocenjevanje se pogosto meša z merjenjem, čeprav oba pojma nista nujno povezana. Merjenje 

je določanje razsežnosti in te meritve so opisi količin in ne ovrednotijo pomena naučenega. 

Ocenjevanje je v osnovi način vrednotenja in ljudje pogosto vrednotimo brez merjenja. Lahko 

pa tudi merimo brez vrednotenja, torej ocenjevanje ne potrebuje nujno merjenja. Prav tako se 

ocenjevanje se ne sme osredotočiti zgolj na rezultat procesa, ampak tudi na sam proces. 

Vrednotimo lahko učenčevo motiviranost, pripravljenost za tveganje, načine reševanja 

problemov idr. Skozi sam proces se pokaže veliko lastnosti, ki učitelju ponazorijo, kako učenec 



 

54 

 

dela, in jih lahko ovrednotimo. Zato je pomembno, da se ocenjevanje in evalvacija osredotočita 

tudi na sam proces. Rečemo lahko celo, da je razlika med procesom in produktom na neki način 

umetna. Če gledamo z dolgoročne perspektive, vidimo, da so produkti zgolj vmesne točke v 

daljšem procesu. Kaj je proces in kaj produkt, je torej odvisno od načina gledanja. (Eisner, 

2002) 

Ocenjevanje in evalvacija ne potrebujeta testov. Testi so priprave, ki prikličejo odzive za 

vrednotenje. Testi pogosto ustvarjajo umetne situacije, ki preverjajo, ali lahko učenec deluje na 

določen način. Ocenjevanje in evalvacija ne potrebujeta testov kot sredstvo za pridobivanje 

informacij za vrednotenje. Velika večina našega vrednotenja se opravi vsakodnevno v 

vsakodnevnih situacijah (portfolio, opazovanje učenca). Ni treba, da je rezultat ocenjevanja 

(ang. assessment) in evalvacije ocena. Ocenjevanje (ang. grading) je proces, ki ga uporabljamo 

za simboliziranje vrednosti (ang. merit) učenčevega dela. Ni treba, da presoje glede 

posameznikovega dela rezultirajo v oceni. Izid je lahko poročilo ali pogovor z učencem o 

njegovem delu. Podajanje ocene ni nujna posledica ocenjevanja in evalvacije. Ocenjevanje 

(ang. assessment) in evalvacija se ne smeta zamešati z merjenjem, testi in ocenjevanjem (ang. 

grading). Testi učitelju pokažejo, kaj učenec zmore narediti, ne kaj bo naredil. Znanje o tem,  

kaj po navadi naredi, je veliko bolj zanesljiv indikator, kako se bo učenec vedel. 

Najpomembnejši kontekst je življenjski kontekst zunaj šole, kajti izobraževalni cilj ni zgolj 

pomagati učencem, da dobro shajajo v šoli, temveč živeti osebno izpolnjujoče in socialno 

konstruktivno življenje zunaj nje. (Eisner, 2002) 

Tradicionalne metode ocenjevanja v umetnosti so bile posvečene večinoma ateljejskim 

sposobnostim ali prepoznavanju slik pri umetnostni zgodovini. Učitelji vidijo, kako se učenčeva 

sposobnost risanja ali slikanja izboljšuje skozi čas. Pri umetnostni zgodovini se ocenjuje 

učenčeva sposobnost pomnjenja imen in datumov. Po navadi se poudarja količina nakopičenega 

znanja, ne pa na kvaliteta organiziranja le-tega. Ta organizacija bi učencem omogočila uporabo 

znanja v drugih situacijah, kar bi izboljšalo razumevanje v prihodnosti. Učitelji likovne 

umetnosti bi morali poiskati načine, kako oceniti spremembe v učenčevi sposobnosti soočanja 

s kompleksnejšimi učnimi nalogami, kot je sposobnost povezati posamezne kose informacij v 

širši kontekst. (Efland, 2002) Eisner (2002) piše, da je obravnaval evalvacijo in ocenjevanje 

(ang. assessment) učenca glede na vedenje, vendar pa je treba posvetiti pozornost tudi 

razmišljanju o delu. Tudi če je produkt dela polomija, je lahko projekt izobraževalni uspeh.  

6.4. KAJ LAHKO OCENJUJEMO IN EVALVIRAMO? 
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Učitelj umetnosti ima mnogo priložnosti za ocenjevanje aspektov učenčevega dela, ki niso 

nujno direktno povezani z umetnostjo, npr. samozavest, odgovornost, paziti mora na to, da 

morda učenec potrebuje več priložnosti za tveganje in preizkušanje novih stvari. Pri 

ocenjevanju (ang. assessment) lahko učitelj tem lastnostim pripiše večji pomen pri splošnih 

ciljih izobraževanja. (Eisner, 2002) 

Obstaja mnogo načinov, kako je lahko posameznikovo razumevanje umetnosti onemogočeno. 

Možno je uporabiti znanje o problemih in pričakovati vir težav, še preden nastanejo. Efland 

(2002) vidi kot eno izmed rešitev pristop razlikovanja med problemi, ki nastanejo zaradi 

pomanjkljivega osnovnega znanja, slabe izbire strategij za iskanje znanja, slabe dispozicije do 

umetnosti ali kombinacije vsega naštetega. Ocenjevanje poučevanja bi moralo temeljiti na 

izbranih aspektih osnovnega znanja in specifičnih izzivih, namenjenih razumevanju vsebine. 

Ocenjevanje pridobivanja naprednejšega znanja zahteva testiranje transferja, kar pomeni, da je 

treba poučevati tudi transfer, saj je transfer potencial, in ne avtomatizem. Ocenjevanje transferja 

je težje kot testiranje zgolj pomnjenja in obnavljanja podatkov, saj si je treba zamisliti test, ki 

vnaprej predvideva nove načine uporabe in situacije, v katerih se to znanje lahko uporabi. 

Študije so pokazale, da učenci uporabijo obstoječe znanje za razumevanje, samo kadar so k 

temu spodbujeni. Brez motivacije za raziskovanje ostaja osnovno znanje večine posameznikov 

neaktivno ali negibno. Učenec morda ima to znanje, ampak ne opazi njegove primernosti za 

novo učno situacijo. Poučne spodbude in iztočnice so pomembne za aktivacijo primernih 

aspektov starega znanja za učenje novega. (Efland, 2002)  

Poznamo tri osnovne dimenzije ocenjevanja in evalvacije, in sicer vsebino in obliko kurikula, 

vzročnost (ang. causality) poučevanja in kaj se učenci naučijo. Kurikul ima dve dimenziji. Prva 

se nanaša na vsebino kurikula, in sicer ali je ta bistvena, pomembna in primerna za razvoj ter 

interese učencev. Želimo namreč uravnoteženo vsebino, ki je bistvena in smiselna za učence. 

Druga dimenzija kurikula se nanaša na dejavnosti, s katerimi bo učenec prejel posredovano 

vsebino. Načrtovanje teh dejavnosti se vrti okoli oblik razmišljanja, ki jih bo aktivnost 

spodbujala. Iščemo torej uravnoteženost med kvalitetno vsebino in primernimi dejavnostmi, ki 

bodo vplivale na to, kar se učenci naučijo. Te dejavnosti bi morale spodbujati razvoj 

kompleksnih in pretanjenih kognitivnih procesov. Materiali kurikula potrebujejo mediacijo in 

primarni začetni mediator je učitelj, primarno sredstvo samega procesa pa je poučevanje. 

Kurikul je utelešen v obliki raznovrstnih materialov (npr. učbeniki, izobraževalne igre, 

avdiovizualni pripomočki idr.) in funkcija teh materialov je, da vplivajo na učenje in 

poučevanje. Učitelj kot primarni mediator odloča, na kakšne načine in v kakšnih okoliščinah 
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bodo materiali uporabljeni. Poučevanje lahko okrepi materiale ali spodkopava njihovo uporabo. 

Torej je ocenjevanje (ang. assessing) kvalitete poučevanja način ugotavljanja pogojev, ki 

delujejo v učilnici. Slabi rezultati so lahko posledica šibkega kurikula, slabega poučevanja ali 

obojega skupaj. Evalvacija in ocenjevanje morata posvetiti pozornost obojemu. Tretja 

dimenzija ali tematika ocenjevanja (ang. assessment) je to, kar se učenci naučijo. To ne pomeni 

zgolj preverjanje, v kolikšni meri so se učenci naučili to, kar sta učitelj in kurikul predvidela, 

saj nekateri in morda celo najpomembnejši rezultati niso povezani z njima. S pozornostjo, 

usmerjeno k izidom, se preverja, kaj so učenci pridobili v učilnici. Za pridobivanje teh 

informacij morajo biti načini ocenjevanja (ang. assessment) dovolj fleksibilni, da dovolijo 

učencem pokazati svoje znanje. Primer bi bil lahko intervju z učencem, ki bi mu dal priložnost, 

da govori o svojem delu in o tem, kaj se je naučil. Take priložnosti lahko učitelju razkrijejo 

izide in rezultate, ki se jih prej ni zavedal. S spremljanjem razvoja učenčevega dela skozi čas 

preverjamo, kakšne oblike razmišljanja lahko učenec uporabi. (Eisner, 2002) 

Eisner (2002) izpostavi tri lastnosti, ki jih iščemo v učenčevem delu: 

 Tehnična kakovost dela – do katere mere kaže učenec domiselno rabo idej ali procesov, 

ekspresivno moč ali estetsko kvaliteto; do katere mere je učenec uporabljal material 

kontrolirano in z razumevanjem; ali uporabljene forme izkazujejo inteligentno uporabo 

tehnike pri učencu. Z drugimi besedami, ali uporabljene tehnike podpirajo to, kar naj bi 

delo izražalo. 

 Iznajdljivost – ali delo izraža nekaj novega ali znanega na nov način; ali delo odseva 

kreativno uporabo ideje ali procesov, ki so konstruktivno povezani z ekspresivnim 

namenom; ali je delo domiselno. 

 Ekspresivna moč – ustvarjanje estetskega učinka. To je sposobnost, ki je odvisna od 

načina, kako so forme sestavljene in tehnike uporabljene. 
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Bogumil Karlavaris (1988) meni, da napredek učenca ugotavlja učitelj skupaj z učenci po 

naslednjih kriterijih: 

 sposobnost učenca za skladnost likovnih izraznih sredstev s slogom in namenom 

likovnega dela,  

 sposobnost za uporabo pridobljenega znanja, 

 posluh za mero in red ter razvoj učnih in delovnih navad, 

 izvirnost likovnega dela,  

 sposobnost za vrednotenje likovnih del, 

 tehnična izvedba, prizadevnost. 

Kriteriji so lastnosti, ki jih lahko iščemo v delu, niso pa fiksni opisi, ki sledijo formuli ali 

receptu. Tehnika, domiselnost in ekspresivnost so lahko doseženi na neskončno število načinov. 

(Eisner, 2002) 

6.5. SOVRSTNIŠKO VREDNOTENJE, UČENČEVA SAMOEVALVACIJA IN 

POVRATNA INFORMACIJA 

Poleg učitelja sta druga dva vira ocenjevalne (ang. evaluative) presoje učenčevi vrstniki in 

učenec sam. Razlika pri sovrstniškem ocenjevanju je v tem, da so sovrstniki vključeni v isti 

proces. Tako nastane nekakšna vzajemnost, ki ni prisotna v odnosu med učiteljem in učencem. 

Ta vzajemni odnos, ki ga učenci začutijo, ustvari občutljivost za proces, ki se odseva v jeziku, 

ki ga uporabijo za kritiko. Zavedajo se, da bodo kmalu tudi sami deležni tega. Kadar vrstniki 

vrednotijo delo, imajo priložnost pomagati in se učiti obenem. Pomagati pomeni pazljivo 

gledati in oceniti (ang. assess) ter pazljivo izbirati besede. Učitelj se lahko veliko nauči, ko 

posluša učence govoriti o svojem delu – na kaj so pozorni, kaj menijo, da je bilo uspešno. To 

je priložnost, da se ustavimo in preverimo (ang. assess), da komentiramo in upravičimo, 

ovrednotimo in načrtujemo nadaljnji potek dela. Vse to je lahko močni vir učenja v učilnici. Vir 

vsebine vrednotenja ni nujno v lasti učitelja. Ko učenci sodelujejo v procesu, priložnost za 

evalvacijo postane medij za izboljšanje njihovega učenja. Prevzemanje deleža odgovornosti za 

evalvacijo je pomembno in vzgojno, saj dozorevanje pomeni postajati samostojen. (Eisner, 

2002) 

Prav tako je njihovo znanje razvidno iz njihovih del, saj le-ta služijo kot prikaz njihove 

sposobnosti razmišljanja znotraj omejitev in priložnosti materiala, sposobnosti uporabe 

domišljije, tehničnih sposobnosti in različnih oblik razmišljanja. Delo je odraz njihove 
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sposobnosti inteligentnega razmišljanja o zaznavi in ustvarjanju umetniških del. Učitelji morajo 

imeti tudi sposobnost branja kvalitete učenčevega dela in biti sposobni pogovarjati se z njim 

konstruktivno in spodbujajoče. Konstruktivne reakcije pomenijo spodbujanje učenca k 

ocenjevanju lastnega dela in podajanju razlogov za svojo presojo. (Eisner, 2002)  

Ključne cilje pri likovni umetnosti dosegamo v večplastnem procesu pridobivanja znanja z 

razvijanjem različnih strategij mišljenja, s povezovanjem teorije s prakso, s sposobnostjo 

ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja. Likovni izdelki pričajo o procesu 

poučevanja in učenja v razredu ter nam povedo veliko o tem, kako je ta potekal. Posamezni 

likovni izdelek je izraz dveh komunikacijskih procesov: enega, ki poteka znotraj učenca in ureja 

»input« vseh podatkov za realizacijo likovne naloge, in drugega, ki poteka med učiteljem in 

učencem v pretežno individualiziranem procesu sprotnega vrednotenja in usmerjanja. (Tomšič 

Čerkez, 2012) 

Medtem ko se umetnik uči videti in premišljati o tem, kaj je ustvaril, se umetniška spretnost 

poveča. Ta proces se okrepi, če dobi konstruktivne povratne informacije glede svojega dela od 

drugih. Kaj bo učitelj komentiral in kako bodo ti komentarji sestavljeni, da bodo primerni za 

posamezne učence, ne more predpisati nobeno teoretično znanje. Znanje o določeni situaciji, 

katere centralni del je učenec, mora biti upoštevano in pogosto tudi občutek o tem, kaj bo 

produktivno. V učenčevem odzivu najde učitelj iztočnice ali namige za nadaljnje komentarje. 

(Eisner, 2002) 

Ob prebiranju literature o pasteh in težavah preverjanja znanja sem vzpostavil povezavo s 

trenutno zelo aktualnim pristopom evalvacije znanja, imenovanem formativno spremljanje 

napredka učenca, katerega bistveni elementi so spremljanje in vrednotenje učenčevega procesa 

učenja ter njegovega napredka, kvalitetna povratna informacija, samoevalvacija ter preverjanje 

predznanja. 

»Preverjanje je ključna prvina učnega procesa, tudi procesa ocenjevanja znanja, saj lahko 

vzpostavlja stik med ostalimi stopnjami učnega procesa in hkrati vpliva na zadnjo fazo 

ocenjevanja znanja, vrednotenje dosežka. Prav zato ga je smiselno razširiti v spremljanje 

učnega procesa (formativno, trajno preverjanje) … Vsako spremljanje se torej zaključi s 

povratno informacijo, ki poleg vsebine (kaj) vsebuje še vzpodbudo, s sporočilom o možnostih 

napredovanja v razvoju (pred)znanja (kako lahko). Pri oblikovanju povratne informacije v času 
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spremljanja razvoja znanja uporabimo Vigotskijevo didaktično rešitev – t. i. področje bližnjega 

razvoja« (Komljanc, 2008, str. 5) 

Govorimo torej o formativnem spremljanju napredka učenca, ki se oddaljuje od tradicionalne 

šole. Formativno spremljanje je način preverjanja znanja, ki za razliko od klasičnega 

ocenjevanja znanja v izpitni obliki za oceno spremlja učenčev napredek skozi celoten proces 

učenja in to tudi oceni. V tem primeru gre za izvedbo na konstruktivističen način: zbiramo 

podatke o vrzeli v znanju za odkrivanje vzrokov motenj učenja, te ugotovitve pa vključimo v 

nadaljevalno fazo načrtovanja učenja in pouka. Če je učenec pri doseganju ciljev uspešen, 

pomeni, da sta učenec in učitelj skupaj oblikovala pozitivno povratno informacijo. To lahko 

pripomore k dinamičnemu načrtovanju pouka, hkrati pa se učenec navadi na lastno načrtovanje 

učenja. Ocenjevanje znanja je občutljivo didaktično področje, vendar tudi ena izmed 

pomembnejših stalnic v življenju vsakega posameznika. (Komljanc, 2008) 

Zavod RS za šolstvo si od leta 2009 prizadeva, da bi formativno spremljanje postal standard za 

vse učence in dijake v celotnem začetnem vzgojno-izobraževalnem obdobju in tako usposablja 

učitelje za kakovostno formativno spremljanje in povratno informacijo v procesu učenja in 

poučevanja. (Komljanc, 2009) »Učenci, starši in učitelji želijo boljši sistem ocenjevanja znanja 

v procesu pouka. Strokovni delavci si zato skušajo pridobiti spretnosti za individualno 

ocenjevanje znanja, tako, ki je v skladu s potrebami posameznega učenca.« (Komljanc, 2008, 

str. 8) Vemo, da si vsi želijo učinkovitejše povratne informacije, ki bi povečala kakovost pouka, 

posledično tudi učne rezultate učenca. Še vedno je najpogostejša povratna informacija učitelja, 

ki jo predpisujejo pravilniki, ocena, ki ni pozitivna povratna informacija, saj ne odstranjuje 

lukenj v znanju, temveč le zazna napake v izdelku. Tako se od učitelja ne zahteva zbiranja 

podatkov o učenčevem učenju z namenom kakovostnega povratnega informiranja, ki mu daje 

navodila za izboljšanje kakovosti učenja. Pravilniki ne povezujejo formativnega zbiranja 

podatkov in sumativnega ocenjevanja. Ker med tema dvema ni povezave, v oceni ni razviden 

učenčev napredek. Prav tako v tej oceni ni povratne informacije, ki bi učencu pomagala pri 

nadaljnjem učenju. Zato se preverjanje in učenčevo učenje končata z oceno. Učenec se s tem 

navaja na doseganje nižjih taksonomskih ravni znanja, saj je za višje ravni potrebna pravočasna 

in kakovostna povratna informacija. Učitelj po navadi ob koncu učenja vsebine preverja znanje 

s preizkusom znanja, ki ga oceni. Vendar ta ocena ne vključuje dosežka v procesu učenja in 

pomembnih podatkov razvoja učenja. Vsebuje zgolj odgovore na vprašanja v preizkusu. 

(Komljanc, 2008) 
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Evalvacija znanja pri kateremkoli predmetu je težka za učitelja, na tako specifičnem področju, 

kot je likovna umetnost, pa je še posebej otežena. Podajanje konstruktivne kritike z namenom 

napredka in kognitivnega razvoja učenca ne more biti strnjeno v številčno oceno. Zato je morda 

ena izmed rešitev ravno formativno spremljanje, ki zajema vrednotenje celotnega procesa 

učenja in učitelju ponuja orodja za evalvacijo v obdobju, ko mora učitelj še zmerom spoštovati 

kurikul in standarde ocenjevanja znanja. Hkrati lahko učitelj s pomočjo formativnega 

spremljanja vpelje vse manjkajoče elemente ocenjevanja oziroma evalvacije, ki so bili našteti 

v tem poglavju, pa tudi rešuje naštete probleme ocenjevanja znanja. 
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7. ZAKLJUČEK 

Med pisanjem diplomske naloge sem ugotovil, da je tema, ki sem se je lotil, zelo obširna. Vsako 

poglavje odpira dovolj gradiva za več diplomskih nalog ali celo doktoratov. Vseeno sem 

poskusil vsaj v grobem povzeti najpomembnejše dejavnike, ki mi bodo koristili pri opravljanju 

pedagoškega poklica.  

Likovna umetnost še vedno ostaja moj najljubši predmet in sedaj se bolje zavedam 

kompleksnosti naloge, ki me čaka v moji nadaljnji karieri. Utrdilo se mi je mnenje, da je likovna 

umetnost pomemben predmet za razvoj otroka, in menim, da bi lahko bil tudi eden izmed 

najpomembnejših. Občudujem fleksibilnost načinov, s katerimi se ga lahko poučuje, saj 

omogoča ogromno svobode pri delu, vendar hkrati prinaša tudi nekatere pasti, ki jih moramo 

poznati in upoštevati, če želimo efektivno in kvalitetno opravljati delo. Glede na širok spekter 

pozitivnih lastnosti, ki jih likovna umetnost razvija pri učencih, je kvalitetna evalvacija pri tem 

predmetu težko opravilo, ni pa nemogoče. Morda je formativno spremljanje na tem področju 

korak v pravo smer. Občudujem raznolike načine, s katerimi lahko likovna umetnost in njeno 

kvalitetno poučevanje vplivata na razvoj učenčevih možganov, koristnih sposobnosti ter 

osebnostnih lastnosti, ki jih lahko učenec razvije pri pouku likovne umetnosti.  

Upam, da bo v prihodnosti javnost prepoznala pomembnost in koristnost likovne umetnosti, da 

se ji bo s tem spremenil status iz postranske dejavnosti v enega izmed najpomembnejših 

predmetov v šolstvu. Tako bo predmetu dovoljeno in omogočeno, da v večji meri pozitivno 

vpliva na bodoče generacije in jim omogoča bogatejše življenje. Med pisanjem diplomske 

naloge sem postal malo bolje pripravljen na bodoči poklic in se zavedel ogromne količine snovi, 

ki jo bom moral še predelati, preden si bom lahko rekel, da sem likovni pedagog. 
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